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Abstrak 

Tulisan ini membahas tentang bagaimana upaya dari KPU Kabupaten Jombang 

dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pileg 2019 di Kabupaten 

Jombang dan apa saja kendala dalam meningkatkan partisipasi dari pemilih 

pemula di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada pemilih 

pemula. KPU memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilih 

sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam 

meningkatkan partisipasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Jombang melakukan 

sosialisasi tidak langsung dan langsung agar dapat meningkatkan partisipasi dari 

pemilih pemula. Secara tidak langsung KPU Kabupaten Jombang menggunakan 

media sosial, cetak, elektronik dan massa untuk menyebarkan informasi seputar 

Pemilu 2019. Secara langsung KPU melakukannya dengan berbagai cara. Seperti 

membuat sebuah acara musik di Alun-Alun Jombang, mengundang pemilih 

pemula untuk menghadiri sebuah acara dan mendatangi langsung pemilih pemula. 

Upaya yang sudah dilakukan KPU Jombang dalam meningkatkan partisipasi 

pemilih dapat dikatakan berhasil, karena tingkat partisipasi pemilih secara 

keseluruhan berada pada angka 82,3%. 

Kata kunci :KPU Kabupaten Jombang, partisipasi, pemilih pemula, pileg 2019. 
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This paper discusses how the efforts of the Jombang Election Commision in 

increasing the participation of new voters in the 2019 legislative election in 

Jombang and what are the obstacles in increasing the participation of beginner 

voters in Jombang. This study uses qualitative methods to explain and describe 

phenomena that occur in beginner voters. Election Commision has the obligation 

to provide information to voters in accordance with Law No. 7 of 2017 about 

Election. In increasing participation, Jombang Election Commision conducted 

indirect and direct socialization. Indirectly, the Jombang Election Commision uses 

social, printed, electronic and mass media to disseminate information about the 

2019 Election. The Election Commision directly does it in various ways. Like 

organizing a music program in Alun-Alun Jombang, inviting beginner voters to 

attend an event and come to direct voters. The efforts that have been made 

Jombang Election Commision in increasing voter participation can be said 

successful because the overall voter participation rate is at 82.3%. 

Keywords : Jombang Election Commision, participation, beginner voters, 2019 

legislative election. 

Pendahuluan 

 Pemilihan Legislatif adalah serangkaian acara dalam Pemilu 2019. 

Dimana dalam Pemilu 2019 ini berbarengan antara Pemilihan Presiden dan 

Pemilihan Legislatif. Sehingga menimbulkan kebingungan dengan perbedaan 

yang terjadi antara Pemilu 2019 dengan Pemilu 2009 dan 2014. Dimana pemilu-

pemilu sebelumnya pelaksanaan Pemilihan Legislatif terlebih dahulu baru 

kemudian Pemilihan Presiden. Yang membedakan dengan pemilu-pemilu 

sebelumnya adalah diadakannya secara serentak antara Pemilihan Presiden dan 

Pemilih Legislatif sehingga dalam pencoblosan terdapat lima surat suara dimana 

terdapat satu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan empat diantaranya untuk 

Pemilihan Legislatif. Selain itu terdapat banyaknya calon di dalam surat suara 

Pemilihan Legislatif dan harus ditentukan saat itu juga. Dengan adanya perbedaan 

ini menimbulkan kebingungan bagi pemilih baik yang sudah pernah 

menggunakan hak pilihnya atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Hal 



ini dapat berujung pada keapatisan pemilih pemula kepada pemilu sehingga dapat 

memperburuk demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Oleh karena itu KPU 

perlu memperhatikan pemilih pemula dalam pemilu kali ini terlepas dari alasan 

diatas, terdapat beberapa alasan bahwa pemilih pemula perlu diperhatikan. 

 Yang biasanya disebut pemilih pemula adalah mereka yang baru saja 

pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Usia dari pemilih pemula 

ini biasanya antara 17 sampai 22 tahun. Selain itu terdapat pemilih pemula yang 

alih identitas. Maksudnya adalah yang dulunya adalah anggota TNI dan Polri 

sudah menjadi purnawirawan. Sehingga mereka mendapatkan kembali hak pilih 

mereka sebagai warga negara. Terlepas dari itu, baru saja menggunakan hak 

pilihnya pasti timbul pertanyaan meliputi bagaimana caranya, apa saja yang harus 

dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, suara yang sah dan tidak sah itu 

bagaimana dan lain-lain. 

 Selain itu pemilih pemula selain purnawirawan dari TNI dan Polri masih 

bisa dikatakan sebagai remaja. Dan remaja identik dengan sering berubah-

ubahnya sikap karena terpengaruh oleh lingkungan. Saat individu berinteraksi dan 

mengantisipasi interaksi, masing-masing individu mempengaruhi apa yang akan 

dipikirkan, dinilai, dan dilakukan individu lainnya (Loina dan Munawaroh, 2018). 

Jika pemilih pemula ini terpengaruh oleh hal yang baik maka tidak perlu 

dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah pengaruh yang buruk bagi 

pemilih pemula, semisal ajakan untuk tidak mengikuti pemilu karena itu adalah 

hal yang tidak penting dan lain-lain. Hal-hal seperti ini yang patut untuk 

dikhawatirkan. 

 Pada saat ini kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi banyak hal 

baik ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi ini 

informasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan dari mulut ke mulut. Selain 

itu informasi yang tersebar ini tidak dapat tersaring dengan tepat meskipun sudah 

ada bagian di pemerintahan yang bertugas untuk menyaring informasi-informasi 

yang dapat membahayakan negara. Kelompok pemilih pemula ini sangat tersentuh 

kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih 



dengan baik, mulai dari handphone, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya 

(Primandha, 2018). Terbukti dengan survei yang sudah dilakukan Kominfo yang 

bekerja sama dengan UNICEF. Kesimpulan dari survei tersebut adalah 98% dari 

anak-anak dan remaja yang disurvei mengetahui tentang internet dan 79,5% 

diantaranya adalah pengguna internet (www.kominfo.go.id, diakses pada 15 Juli 

2019). Dengan mudahnya akses  internet membuat arus informasi kepada pemilih 

menjadi semakin mudah untuk diakses. Yang kemudian dengan banyaknya 

informasi yang didapat dari internet, informasi yang didapat oleh pemilih pemula 

tidak dapat terjaring dengan maksimal sehingga informasi yang diterimanya juga 

tidak dapat dipilah-pilah, sehingga menimbulkan pengaruh-pengaruh bagi pemilih 

pemula karena masih mudah terpengaruhnya pemilih pemula. 

 Lingkungan sekitar dapat memberikan pengaruh kepada pemilih pemula. 

Baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Selain pemilih pemula 

identik dengan remaja yang masih mudah untuk berubah-ubah dan menampung 

semua informasi tanpa saringan. Salah satu contoh lingkungan terdekat yang 

memberikan dampak baik bagi pemilih pemula adalah keluarga. Peran keluarga 

tersebut melalui proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan 

tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya pemilih 

pemula mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik 

(Fitri dan Harmanto, 2014). Kehadiran keluarga sangatlah penting bagi pemilih 

pemula untuk mengedukasi pentingnya pemilu. 

 Kehadiran dari KPU adalah untuk menjaga partisipasi dari pemilih 

terutama pemilih pemula. Karena kelompok pemilih pemula adalah kelompok 

yang lebih kritis dibanding kelompok lainnya sehingga berpeluang menjadi 

golput, karena banyak di antara pemilih pemula bingung untuk menggunakan hak 

pilih mereka dalam pemilu (Siska, 2011). Kehadiran pemilih pemula dalam 

pemilu sebagai bentuk kepeduliannya selain itu juga sebagai bentuk pendidikan 

bagi mereka. Karena pemahaman dan etika berdemokrasi sangat diperlukan 

sepanjang mereka sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa untuk 

memajukan budaya politik yang terpuji (Batawi, 2013). 

http://www.kominfo.go.id/


 Disini tindakan KPU khususnya KPU Jombang dalam meningkatkan 

partisipasi sangatlah penting. Meski jumlah dari pemilih pemula di Kabupaten 

Jombang hanya 16.682 jiwa tetap tidak pantas untuk tidak diabaikan. Karena jika 

awal yang baik diterima oleh pemilih pemula akan berlanjut sampai kedepannya. 

Oleh karena itu KPU Kabupaten Jombang perlu melakukan tindakan untuk 

meningkatkan partisipasi dari pemilih pemula. 

 Dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula ini KPU Jombang 

melakukan beberapa upaya. Yang pertama menggunakan media sosial, cetak, 

elektronik dan massa untuk membantu penyebaran informasi kepada masyarakat 

umum. Mengingat teknologi sudah semakin maju sehingga persebaran informasi 

terjadi lebih cepat. Selain itu KPU Jombang juga membuat acara-acara yang 

menurut mereka dapat lebih menarik minat dari pemilih pemula untuk hadir. 

Seperti Pentas Seni, konser musik dan Pemilu Run. 

 Akan tetapi dalam berjalannya kegiatan KPU Jombang terdapat beberapa 

kendala yang dapat menghambat kelancaran dari sosialisasi yang dilakukan oleh 

KPU Jombang. Kendala ini dapat berupa kurangnya SDM yang dimiliki oleh 

KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki banyak tugas yang harus 

dilaksanakan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi dengan begitu 

banyaknya tugas yang harus diselesaikan tidak diimbangi dengan SDM yang 

cukup.  

Upaya KPU Kabupaten Jombang Dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih 

Pemula di Kabupaten Jombang Pada Pileg 2019 

 KPU adalah penyelenggara tunggal dalam pemilu di Indonesia. Hal ini 

sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dimana 

isi dari undang-undang tersebut adalah apa saja tugas, hak dan wewenang dari 

KPU, baik itu KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten atau Kota. Dan 

pada pasal 18 poin J sudah dijelaskan secara jelas KPU Kabupaten/Kota bertugas 

mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas 

dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dan pada pasal 20 poin 



C KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi 

Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. 

 Dalam menyampaikan hal ini KPU melakukan beberapa kegiatan dalam 

menyampaikan informasinya kepada pemilih pemula yaitu dengan cara 

sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Jombang terbagi menjadi dua 

cara. Yaitu secara tidak langsung dan langsung. Secara tidak langsung KPU 

Jombang melakukannya dengan menggunakan media. Dimana media ini dapat 

berupa media sosial, cetak, massa maupun elektronik. Misalnya dalam melalui 

media sosial KPU Jombang aktif dalam Facebook dan Instagramnya untuk 

memberikan info-info mengenai pemilu dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

KPU. Dalam koran juga KPU Jombang tidak lupa untuk hadir untuk imut 

mensosialisasikan tentang pemilu 2019. Selain itu KPU juga melakukan 

sosialisasi melewati radio Jombang yang pendengarnya mayoritas masyarakat 

Jombang. Informasi yang diberikan oleh KPU Jombang kepada penikmatnya 

berupa ajakan untuk hadir dalam pemilu, sistem pemilu dan tata cara mencoblos 

yang benar dan sah. Informasi yang diberikan oleh KPU baik itu KPU Pusat, 

Provinsi maupun Kabupaten atau Kota sudah terjamin kenetralannya karena ada 

yang mengawasi yaitu Bawaslu. 

 KPU Jombang lebih aktif menggunakan media sosial karena kebanyakan 

pemilih sudah memiliki gadget masing-masing dan memiliki akun di media-media 

sosial yang terkenal. KPU Jombang hadir di dalamnya mengikuti kemajuan 

teknologi adalah untuk mencapai pemilih-pemilih yang tidak dicapai karena 

beberapa alasan, dan kebanyakannya adalah pemilih pemula yang biasanya 

tingkat ketidak peduliannya terhadap politik sangatlah tinggi. Oleh karenanya 

KPU membuat akun di media sosial yang terkenal selain untuk mengimbangi 

kemajuan teknologi tetapi juga untuk mencapai pemilih-pemilih yang tidak dapat 

dicapai. Hal ini dikarenakan adanya modernisasi yang sedang terjadi. Di dalam 

era modernisasi ini jika kita tidak mengikuti kemajuan yang sedang terjadi maka 

akan ketinggalan. Karena setiap waktu teknologi semakin berkembang dan 

mempengaruhi banyak hal. 



 Dalam melakukan sosialisasi secara langsung KPU Jombang bertemu 

secara langsung kepada pemilih. Tujuan dari hal ini adalah memberikan 

rangsangan kepada pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilu. Karena 

menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989), salah satu 

faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam kegiatan politik adalah 

keterbukaan seseorang dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik baik 

yang dilakukan oleh kontak pribadi, organisasi dan media. Yang diharapkan dapat 

mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik minimal pemilu.  

Pertama, sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Jombang yaitu 

dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat dari pemilih 

pemula. Seperti kegiatan pentas seni yang diadakan di Alun-Alun Jombang, 

Konser Band Musik yang juga diadakan di Alun-Alun Jombang dan Pemilu Run 

yang juga diadakan di Alun-Alun Jombang. Kegiatan-kegiatan ini diadakan 

semata-mata untuk pemilih pemula yang lebih tertarik pada hal-hal seperti 

ini.Tetapi tidak semata-mata kegiatan ini hanya memprioritaskan pemilih pemula 

saja, tetapi di desain sedemikian rupa untuk pemilih pemula agar lebih menarik 

untuk hadir dan tidak melupakan pemilih lainnya. Dan pemilihan tempat oleh 

KPU Jombang ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota yang 

biasanya menjadi pusat keramaian jadi tidak hanya pemilih pemula saja yang 

dapat hadir tetapi pemilih-pemilih lainnya. Dalam kegiatan ini tak lupa KPU 

Jombang juga menyelipkan edukasi-edukasi terhadap pemilih yang hadir 

mengenai pemilu. 

 Kedua, KPU Jombang juga menggunakan strategi jemput bola. Dimana 

KPU Jombang menghadiri sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi yang 

ada di Jombang untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemilih 

pemula. Strategi ini merupakan strategi yang tepat untuk pemilih pemula, 

mengingat tingkat kepedulian pemilih pemula terhadap politik masih sangat kecil 

karena mereka merasa itu urusan orang dewasa. Kehadiran KPU di sekolah dan 

perguruan tinggi ini memberi kesan yang baik bagi siswa dan mahasiswa yang 

dihadiri karena memberikan informasi yang bisa dikatakan baru dan kehadiran 



KPU Jombang ini disambut baik oleh sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan 

tinggi yang dihadiri karena sudah membantu mengedukasi peserta didik mereka. 

 Ketiga, dalam melakukan sosialisasi KPU Jombang dibantu oleh Relawan 

Demokrasi sesuai instruksi KPU Pusat. KPU Pusat menginstruksikan KPU 

Kabupaten/Kota untuk membentuk Relawan Demokrasi yang terbagi menjadi 

sepuluh basis yang terdiri dari lima sampai enam anggota di setiap basis. Basis-

basis tersebut terdiri dari basis pemula, pemuda, marginal, kebutuhan khusus, 

disabilitas, perempuan, agama, keluarga, warganet, komunitas. Dalam menyeleksi 

anggota Relawan Demokrasi terdapat beberapa syarat dan salah satunya adalah 

dalam beberapa tahun terakhir tidak tergabung dalam salah satu partai. Sehingga 

kenetralan dari relawan demokrasi ini sudah dapat dijamin. Pembentukan 

Relawan demokrasi sesuai instruksi KPU Pusat ini karena kesadaran akan 

banyaknya tugas dari KPU Kabupaten/Kota dalam menangani pemilu. Sehingga 

pembentukan Relawan Demokrasi ini adalah sebagai bantuan KPU dalam 

melakukan sosialisasi. Relawan demokrasi ini dapat dikatakan sebagai panjang 

tangan dari KPU Jombang untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih. Tetapi 

KPU Jombang juga tidak sepenuhnya angkat tangan dalam melakukan sosialisasi 

untuk pemilih dan melimpahkannya kepada Relawan Demokrasi, tetapi masih 

tetap melakukan sosialisasi tetapi dibantu oleh Relawan Demokrasi. 

 Relawan Demokrasi dalam melakukan sosialisasi ini terbagi menjadi dua 

cara. Yang pertama adalah dengan cara individu. Maksudnya setiap anggota dari 

setiap basis melakukan sosialisasi sendiri-sendiri kepada target sasarannya. 

Misalnya dengan cara mendatangi tempat perkumpulan yang biasanya banyak 

ditempati oleh target atau sasaran mereka. Pada basis pemilih pemula misalnya 

mendatangi cafe-cafe yang terdapat banyak pemilih pemula. Dan ketika sudah 

bertemu, mereka akan mengenalkan diri dan akan langsung melakukan sosialisasi. 

Selain dengan cara individu Relawan Demokrasi diwajibkan membuat kegiatan 

kelompok dimana kegiatan ini harus ada setiap bulannya dan mengundang target 

sasaran mereka. Misalnya Relawan Demokrasi basis pemilih pemula mengadakan 

kegiatan di salah satu cafe di Jombang bertemakan Talkshow yang mengundang 



perwakilan sekolah dan perguruan tinggi untuk hadir dalam kegiatan tersebut 

dengan pembicaranya dari pihak KPU. Jika dihitung dari awal pembentukan 

Relawan Demokrasi yaitu 17 Januari 2019, setiap basis harus mengadakan 

kegiatan kelompok minimal tiga kali sampai 17 April 2019. 

 Efek yang ditimbulkan karena adanya Relawan Demokrasi adalah dapat 

membantu KPU khususnya KPU Jombang dalam melakukan sosialisasi. Dengan 

kehadirannya dapat menjangkau lebih luas dari apa yang bisa dijangkau oleh KPU 

Jombang sendirian. Karena yang menjadi tugas dari KPU tidak hanya melakukan 

sosialisasi tetapi mengurus semua keperluan agar pemilu dapat berjalan dengan 

lancar. Selain itu tujuan dari pembentukan Relawan Demokrasi ini adalah untuk 

membantu KPU dalam melakukan sosialisasi agar KPU dapat berfokus dengan 

urusan yang lain. 

 Keempat, untuk pemilih pemula yang beralih identitas yaitu purnawirawan 

TNI dan Polri, KPU mengundang mereka secara langsung untuk hadir dalam 

KPU. Pembuatan kegiatan ini mengingat tidak terlalu banyaknya pemilih pemula 

yang beralih identitas dan tidak terlalu menyebar sehingga bisa diidentifikasi siapa 

saja pemilih pemula yang beralih identitas. Sajian informasi masih tetap sama 

dengan apa yang disampaikan kepada pemilih pemula pada umumnya. Yang 

membedakan adalah cara KPU Jombang dalam menangani hal ini. 

 Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Jombang ini jika dikaitkan dengan 

konsep milik Milbrath yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi. KPU Jombang bersamaan dengan Relawan Demokrasi ini bergerak 

sebagai organisasi (Rush dan Althof, 1989). Organisasi yang dapat mempengaruhi 

partisipasi dari pemilih. Dengan cara memberikan rangsangan terhadap pemilih 

terutama dalam tulisan ini pemilih pemula. Rangsangan yang diberikan oleh KPU 

Jombang dan Relawan Demokrasi adalah memberikan sosialisasi kepada pemilih 

mengenai pemilu. Diharapkan dengan diberikan rangsangan ini dapat 

meningkatkan partisipasi pemilih terutama pemilih pemula.  



 Setelah melakukan kegiatan sosialisasi baik yang dilakukan oleh KPU 

maupun oleh Relawan Demokrasi selalu diunggah ke dalam laman KPU. Dan 

dalam laman KPU terhitung terdapat 118 kegiatan yang diunggah ke dalam laman 

dan 23 diantaranya target sasarannya adalah pemilih pemula. Jadi meskipun 

jumlah pemilih pemula di Kabupaten Jombang hanya berjumlah sekitar 16.682 

pemilih saja, KPU tidak melupakannya karena jumlahnya sedikit karena KPU 

Jombang sadar betapa pentingnya kehadiran pemilih pemula pada pemilu sebagai 

bentuk pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari bukti diatas dimana kegiatan yang 

target sasarannya adalah pemilih pemula memiliki porsi sekitar 20% dari total 

kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Jombang dan Relawan Demokrasi. 

Kendala KPU Jombang Dalam Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilih 

Pemula Di Kabupaten Jombang Pada Pileg 2010 

 Dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula terdapat beberapa 

kendala yang dapat menghambat kesuksesan dari sosialisasi kepada pemilih 

pemula. Yang pertama adalah anggaran dari Relawan Demokrasi dalam 

melakukan kegiatannya sangatlah terbatas. Hal ini dapat dibuktikan pada setiap 

LPJ dari Relawan Demokrasi basis pemilih pemula dimana dalam setiap 

kegiatannya hanya memiliki anggaran Rp 5.000.000,- saja. Dan kegiatannya 

dilakukan di tempat yang sudah otomatis pasti akan menyewa tempat untuk 

melaksanakan kegiatan. Belum lagi menyediakan konsumsi untuk yang hadir. 

Selain itu Relawan Demokrasi ini juga dituntut agar dapat mencakup seluruh 

target sasarannya. Dalam mengatasi hal ini Relawan Demokrasi basis pemilih 

pemula mengatasinya dengan cara mengundang perwakilannya saja dalam setiap 

kegiatan. Selain untuk meminimalisir biaya jika mengundang lebih banyak tetapi 

agar dapat mencakup seluruh sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten 

Jombang. Akan tetapi dengan adanya hal ini membuat tersebarnya informasi 

diantara pemilih pemula yang hadir dapat terhambat karena tidak dapat 

dijaminnya seluruh informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut akan 

disampaikan kepada teman-teman di sekolah atau perguruan tinggi yang lain.  



 Selain itu kekurangan SDM ahli dalam KPU yang sudah disadari oleh 

KPU Pusat diatasi dengan cara pembentukan Relawan Demokrasi. Akan tetapi 

kehadiran Relawan Demokrasi ini tidak dapat menjamin kepercayaan pemilih 

yang disosialisasi meski sudah mengaku kalau mereka adalah utusan dari KPU. 

Oleh karena itu kekurangan ini menjadi hal yang krusial mengingat apa yang 

disampaikan merupakan info yang sangat penting dan tingkat kepercayaan kepada 

Relawan Demokrasi ini mungkin bisa dikatakan belum tinggi mengingat Relawan 

Demokrasi ini merupakan kelompok sementara yang tidak selalu ada, berbeda 

dengan KPU. Dan KPU lebih dipercaya daripada Relawan demokrasi dalam 

berbagai hal karena masyarakat lebih mengenal KPU.  

 Kendala lain yang dihadapi oleh KPU Jombang dalam melakukan 

sosialisasi adalah terkendalanya waktu. Meskipun KPU sudah melaksanakan 

sekitar 118 kegiatan yang sudah diunggah dalam laman milik KPU Jombang. Hal 

ini tidak dapat menjamin sudah secara menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan 

KPU Jombang. KPU Jombang dalam melakukan sosialisasi untuk pemilu kali ini 

dimulai dari bulan Januari sampai bulan April tanggal 17. Jadi hanya memiliki 

waktu sekitar tiga bulan setengah untuk melakukan sosialisasi. Padahal dalam 

Pilkada 2018 KPU Jombang membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk benar-

benar memasuki seluruh sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi yang 

ada di Kabupaten Jombang. Mengingat banyaknya sekolah dan perguruan tinggi 

yang ada di Kabupaten Jombang.  

Kesimpulan 

 KPU merupakan satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu. Dan dalam 

penyelenggaraannya KPU berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada 

pemilih mengenai pemilu. Baik informasi mengenai pemilu, tata cara mencoblos 

yang benar dan ajakan untuk hadir dalam pemilu. KPU Jombang tidak melupakan 

pemilih pemula meskipun jumlahnya hanya 16.682 dari satu juta sekian pemilih 

pemula di Kabupaten Jombang. Pemilih pemula ini tidak hanya mereka yang 

berumur 17 sampai 22 tahun saja tetapi mereka yang beralih identitas seperti 

purnawirawan TNI dan Polri.  



 Dalam meningkatkan partisipasinya KPU Jombang melakukan banyak 

tindakan. Seperti melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara tidak langsung KPU melakukannya melalui media massa, sosial, cetak 

maupun elektronik. KPU menggandeng ini adalah untuk mengimbangi kemajuan 

teknologi yang sudah semakin merajalela. KPU hadir di tengah-tengahnya untuk 

memberikan informasi dan mengedukasi para pemilih pengguna media. Informasi 

yang diberikan berupa ajakan untuk hadir dalam pemilu, sistem pemilu dan 

bagaimana cara mencoblos yang benar. 

 Selain itu KPU melakukannya secara langsung dengan cara membuat 

kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat menarik pemilih pemula seperti konser 

music, pemilu run, pentas seni bahkan hadir dalam setiap car free day di 

Kabupaten Jombang. KPU juga dibantu oleh Relawan Demokrasi dalam 

melakukan sosialisasi. Relawan Demokrasi merupakan panjang tangan KPU 

untuk melakukan sosialisasi yang diharapkan dapat membantu KPU dalam 

melaksanakan sosialisasi. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya kegiatan yang 

dibuat oleh Relawan Demokrasi untuk mensosialisasikan kepada pemilih pemula 

dan diharapkan dapat lebih mencapai pemilih pemula yang tidak dapat dijangkau 

sendiri oleh KPU.  

 Akan tetapi dalam setiap kegiatannya KPU mengalami beberapa kendala. 

Seperti Relawan Demokrasi yang anggaranya terbatas dalam melakukan kegiatan 

sehingga mengakalinya dengan cara mengundang perwakilan saja. Kurangnya 

SDM dari KPU untuk melakukan sosialisasi sehingga dibentuknya Relawan 

Demokrasi. Tetapi tenaga ahli yang dapat dipercaya oleh masyarakat tetap sedikit 

meskipun Relawan Demokrasi sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain 

itu waktu yang dimiliki baik oleh KPU maupun Relawan Demokrasi ini dapat 

dibilang mepet. Karena hanya memiliki waktu sekitar tiga sampai empat bulan 

saja untuk melakukan sosialisasi dan diharapkan dapat mencapai seluruh lapisan 

masyarakat. 

 Upaya yang dilakukan oleh KPU Jombang dalam meningkatkan partisipasi 

pemilih terutama pemilih pemula dapat membuahkan hasil yang memuaskan, 



meskipun terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi 

dari pemilih secara keseluruhan. Pada tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih pada 

angka 70,9% sedangkan pada tahun 2014 partisipasi pemilih berada pada angka 

72,91%. Hal ini mengalami peningkatan pada Pileg 2019 ini dimana dari total 

DPT Kabupaten Jombang adalah 1.014.840 pemilih per Desember. Dan yang 

hadir dalam pemilu adalah 835.720 pemilih atau sekitar 82,3%. Keberhasilan 

yang dicapai oleh KPU Jombang ini jika diterapkan oleh KPU lain yang berbeda 

tempat dapat memberikan hasil yang berbeda. Karena keberhasilan yang dicapai 

oleh KPU Jombang ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti faktor 

geografis, pendidikan pemilih, waktu, SDM dan lain-lain. 
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