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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Ibukotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan 

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudera Hindia di selatan, 

Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. 

 Nama Kulon Progo berarti sebelah barat Sungai Progo. Kali Progo 

membatasi kabupaten ini di sebelah timur. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 

kecamatan, serta 930 pedukuhan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang 

berada di sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

A. KPU Kabupaten Kulon Progo 

KPU Kabupaten Kulon Progo merupakan penyelenggara pemilihan umum 

yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten Kulon Progo yaitu pemilihan 

umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan bupati dan 

wakil bupati. Sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu di daerah 

KPU Kabupaten Kulon Progo harus menjalankan tugas dan wewenang  dengan 

menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas, serta tetap berpijak pada 

kebijakan dan kearifan lokal Kabupaten Kulon Progo. 

1. Visi dan Misi KPUD Kulon progo 

a. Visi 

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan 

Umum yang memiliki integritas, profesionaltas, mandiri, transparan dan 
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akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Misi 

1) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum. 

2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabilitas, edukatif dan beradab. 

3) Meningkatkan kualitas, penyelenggaraan pemilihan umum yang 

bersih, efisien dan efektif. 

4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara 

adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang 

berlaku. 

5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam 

pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia 

yang demokratis. 
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2. Tugas dan Wewenang 

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang Undang No 

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka KPU 

Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas antara lain : 

a. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu legislatif meliputi : 

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 

jadwal di kabupaten. 

2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. 

3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan 

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. 

6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, dan bupati terakhir seta 

menetapkannya sebagai daftar pemilih. 

7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita 

acara dan sertifikat rekapitulasi suara. 

8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara di kabupaten. 
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9) Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib 

menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, 

dan KPU Provinsi. 

10)  Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil 

pemilu dan mengumumkannya. 

11)  Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai 

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten 

dan membuat berita acaranya. 

12)  Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh panwaslu kabupaten. 

13)  Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten, dan pegawai 

sekretariat KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu 

berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten dan/atau ketentuan 

peraturan perundang undangan. 

14)  Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten kepada 

masyarakat. 

15)  Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu. 

16)  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan. 
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b. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil 

presiden meliputi : 

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta 

menetapkan jadwal. 

2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. 

3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara 

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 

data Pemilu dan Pemilukada terakhir serta menetapkannya sebagai 

daftar pemilih. 

6) Menyampaikan daftar pemilih pada KPU Provinsi. 

7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara di PPK. 

8) Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib 

menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu 

kabupaten, dan KPU Provinsi. 

9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten 

atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu. 

10) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten, 
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dan pegawai sekretariat KPU kabupaten yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu 

kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan. 

11) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten 

kepada masyarakat. 

12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu. 

13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan. 

c. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan 

wakil bupati antara lain : 

1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan. 

2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, 

dan KPPS dalam pemilihan dengan memperhatikan pedoman dari 

KPU dan/atau KPU Provinsi. 

3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan dalam wilayah 

kerjanya. 
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5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman 

dari KPU dan/atau KPU Provinsi. 

6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan 

pemilihan. 

7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 

data pemilu dan/atau pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir 

serta menetapkannya sebagai daftar pemilih. 

8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan 

pemilihan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi. 

9) Menetapkan pasangng calon bupati dan wakil bupati yang telah 

memenuhi persyaratan. 

10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara pemilihan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

dari seluruh PPK di wilayah kabupaten. 

11) Membuat berita acara penghitungan suara serta wajib membuat 

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi 

peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi. 

12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil 

pemilihan dan mengumumkannya. 
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13) Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati terpilih serta 

dibuatkan berita scaranya. 

14) Melaporkan hasil pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi. 

15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten 

atas temuan dan laporan adanya dugaan pelangggaran pemilihan. 

16) Mengenakan sanksi administratif dan menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan 

pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada 

masyarakat. 

18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 

pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan pedoman KPU dan KPU Provinsi. 

19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan 

pemilihan. 

20) Menyampaikan hasil pemilihan kepada DPRD Provinsi, Menteri 

Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten. 

21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan peraturan perundang-undangan. 
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Selain tugas dan wewenang diatas, dalam menyelenggarakan pemilihan umum 

legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan bupati dan wakil 

bupati KPU Kabupaten Kulon Progo berkewajiban : 

1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. 

2) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. 

3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. 

4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. 

6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan 

oleh KPU. 

7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang undangan. 

8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu 

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada 

Bawaslu. 

9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten. 

10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap tiap TPS kepada peserta pemilu 

paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten. 
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11) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau 

peraturan perundang undangan. 

3. Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo 

a. Struktural Profil Komisioner KPU Kabupaten Kulon Progo 

Jumlah anggota KPU Kabupaten Kulon Progo sebanyak 5(lima) orang 

terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. 

Struktur keanggotaan KPU Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai 

berikut : 

Bagan 1: Struktur keanggotaan KPU Kabupaten Kulon Progo 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muh Isnaini, STP 

Ketua KPUD Kulon Progo 

Ketua, Penanggung Jawab Divisi Hukum dan Pengawasan 

Marwanto, S.Sos., 

M.Si 

Anggota, 

Penanggung Jawab 

Divisi Perencanaan 

dan Data 

Panggih Widodo, 

S.Si 

Anggota, 

Penanggung Jawab 

Divisi teknis dan 

Penyelenggaraan 

Tri Mulatsih, S.Pd, 

MA 

Anggota, 

Penanggung Jawab 

Divisi Parmas dan 

SDM 

Budi Priyana. S.Pt 

Anggota, Penanggung 

Jawab Divisi Umum, 

Logistik, Keuangan 

dan Rumah Tangga 
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Widi Purnama, SIP, M.Si 

Sekretaris KPU 

Marsudi Adji, 

S.Sos 

Kasubbag 

Keuangan Umum 

dan Logistik 

Sigit Purwadi, 

SH 

Kasubag Hukum 

 

Sutarto. S.Sos, 

MM 

Kasubbag 

Program & Data 

Kholil Ar Rahman, SIP 

Kasubbag Teknis & 

Hubungan 

Partisipasi Masyarakat 

Sumber : Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kulonprogo 2017 

b. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo Untuk memberikan 

dukungan administrasi dan keuangan kepada KPU Kabupaten Kulon 

Progo dalam menyelenggarakan pemilihan umum, maka Komisioner 

dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang 

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, 

4(empat) pejabat struktural serta beberapa staf dari unsur pegawai 

negeri sipil organik Sekretariat Jendral KPU dan pegawai Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo yang diperbantukan.  

Sruktur Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo : 

 

Bagan 2: Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kulonprogo 2017 
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B. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo 

Di Kabupaten Kulon Progo, masa jabatan bupati dan wakil bupati hasil 

pemilu kepala daerah tahun 2011 berakhir pada tanggal 24 Agustus tahun 2016. 

Berdasarkan ketentuan pasal 201 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan kedua atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwa 

pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati 

dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya 

berakhir pada bulan Juli sampai Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya 

berakhir tahun 2017 akan dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada 

bulan Februari tahun 2017. Dengan demikian pemilihan bupati dan wakil bupati 

di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan bersama pemilihan 100 kepala daerah 

(Provinsi, Kabupaten, Kota) lain yang ada di seluruh Indonesia yang masa 

jabatannya habis dalam kurun waktu antara bulan Juli 2016 sampai dengan 

Desember 2017, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2017 dan 

merupakan pemilihan serentak gelombang ke 2 setelah sebelumnya sudah pernah 

dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember tahun 2015 di 

269 daerah. 

Pemilihan bupati dan wakil bupati di daerah yang memiliki daftar pemilih 

tetap sebesar 332.211 jiwa ini diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu pasangan dr. 

Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dan Drs. H. Suteja sebagai petahana yang diusung 

gabungan partai politik PDIP, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan 
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Partai Hanura serta pasangan Drs. H. Zuhadmono Azhari, M.Pd dan Iriani 

Pramastuti yang diusung oleh gabungan partai politik Partai Gerindra, PKB, dan 

Partai Demokrat. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2017 dimenangkan 

oleh pasangan calon petahana dengan perolehan suara sejumlah 220.643 atau 

85,68%, sementara pasangan lainnya hanya memperoleh suara sejumlah 36.874 

atau 14,31%, dari jumlah suara sah sejumlah 257.517 yang diberikan oleh 

264.874 pemilih pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).  

  

C. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2017 

Partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam pemilihan kepala 

daerah tahun 2017 meningkat dibanding pesta demokrasi 5 tahun silam. 

Berdasarkan perhitungan cepat yang dilaksanakan oleh KPU berdasarkan C1 atau 

berita acara tiap tempat pemungutan suara yang di scan dan entry sebesar 79,2%. 

Artinya sudah melampaui target nasional 77,5%.  

Dalam pilkada Kabupaten Kulon Progo 2017 hasilnya dapat dilihat per 

kecamatan yaitu kecamatan Temon sebesar 64,96%, kecamatan Wates 68,75%, 

kecamatan Panjatan 65,53%, kecamatan Galur 73,01%, kecamatan Lendah 

74,99%, kecamatan Sentolo 73,56%, kecamatan Pengasih 70,53%, kecamatan 

Kokap 66,97%, kecamatan Nanggulan 70,53%, kecamatan Girimulyo 68,52%, 

kecamatan Samigaluh 70,15%, dan kecamatan Kalibawang 64,97%. Angka 
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partisipasi dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang datang ke TPS untuk 

menggunakan hak pilih. 

Tingkat partisipasi masyarkat Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam 

pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel 

berikut: 

Rekapitulasi sub wilayah Kabupaten Kulon Progo 

Tabel 1: Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kulon Progo. 

Galur 78,7% 

Girimulyo 78,6% 

Kalibawang 76,1% 

Kokap 78,0% 

Lendah 81,0% 

Nanggulan 82,2% 

Panjatan 78,5% 

Pengasih 79,7% 

Samigaluh 77,9% 

Sentolo 82,5% 

Temon 75,2% 

Wates 79,1% 
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Rekapitulasi Sub Wilayah Kota Yogyakarta 

Tabel 2: Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Yogyakarta. 

Danurejan 68,6% 

Gedongtengen 70,0% 

Gondokusuman 67,6% 

Gondomanan 69,8% 

Jetis 69,9% 

Kotagede 76,1% 

Kraton 68,6% 

Mantrijeron 72,3% 

Mergangsan 71,7% 

Ngampilan 71,5% 

Pakualaman 66,5% 

Tegalrejo 72,6% 

Umbulharjo 72,5% 

Wirobrajan 68,6% 
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D. Peran KPU Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Pemilih 

Salah satu parameter keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan dapat 

dilihat dari besarnya partisipasi dalam proses pelaksanaan  tahapan kegiatan dan 

peran semua pihak yang terkait. Sosialisasi tentang tahapan penyelenggaraan 

kepada seluruh pemangku kepentingan dan pendidikan pemilih kepada 

masyarakat menjadi hal yang mutlak harus dilaksanakan  agar pihak yang terkait 

dapat mamahami hak dan kewajiban masing-masing  sehingga berdampak baik 

terhadap tingkat partisipasi baik dalam mengawal proses pemilihan maupun 

partisipasi dalam mengaspirasikan pilihannya. 

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan sangatlah penting karena dengan 

semakin tingginya angka partisipasi maka legitimasi kekuasaan yang diraih oleh 

pasangan calon yang terpilih akan semakin tinggi juga. Dengan tingginya angka 

partisipasi, masyarakat akan semakin peduli untuk mengontrol jalannya 

pemerintahan yang dilakukan pasangan calon yang terpilih. Dukungan terhadap 

kestabilan pemerintahan akan semakin tinggi. 

1. Bimbingan Teknis 

a. Bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilu 

Pelaksanaan bimbingan teknis sosialisasi diberikan kepada 

penyelenggara ditingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa (PPS) secara 

berjenjang. Dalam hal ini PPK mendapat pembekalan secara langsung dari 

KPU Kabupaten tentang materi sosialisasi dan pendidikan pemilih serta 

kewajiban untuk menyampaikan kepada penyelenggara dibawahnya yaitu 
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PPS. Selanjutnya PPS yang merupakan ujung tombak penyelenggara pemilu 

paling bawah melakukan sosialisasi kepada masyarakat diwilayahnya masing-

masing dengan metode tatap muka. 

Pembekalan yang cukup kepada penyelenggara pemilihan umum dan 

pemangku kepentingan kaitannya dengan tugas sosialisasi menjadi hal yang 

sangat dibutuhkan sehingga KPU Kabupaten memberikan Bimbingan Teknis 

Sosialisasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara optimal oleh semua pihak 

sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam bimbingan teknis 

tersebut disampaikan banyak hal yang terkait dengan sosialisasi, diantaranya 

adalah siapa yang menjadi sasaran sosialisasi, bagaimana materi sosialisasi dan 

seperti apakah metode sosialisasi yang tepat. Narasumber dalam bimtek tersebut 

adalah dari KPU Kulon Progo, KPU DIY, dan Praktisi Public Speaking. 

b. Bimbingan teknis kepada guru PKN tingkat SLTA 

Siswa tingkat SLTA dipandang mempunyai posisi strategis yang 

dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan 

kepala daerah, karena didalamnya terdapat siswa yang pada saat pemilihan 

telah berusia tujuh belas tahun sehingga mempunyai hak pilih sebagai pemilih 

pemula. Untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula bagi 

siswa tingkat SLTA ini KPU Kabupaten Kulon Progo memberikan 

pembekalan kepada guru PKN tentang demokrasi agar disisipkan dalam mata 

pelajaran serta memberikan simulasi pelaksanaan pemungutan suara kepada 

para siswa. 
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Selain menyelenggarakan bimtek sosialisasi, KPU Kulon Progo 

juga merancang berbagai metode sosialisasi, sasaran sosialisasi dan beragam 

bahan serta alat peraga sosialisasi. Berikut ini akan dibahas satu per satu. 

 

2. Sosialisasi 

a. Metode dan Media Sosialisasi 

 

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi 

Pemilihan dilakukan melalui : 

1) Komunikasi tatap muka, dapat berupa : diskusi, seminar, workshop, rapat 

kerja, pelatihan, ceramah, simulasi. 

2) Media massa, dapat berupa : media massa cetak dan media massa 

elektronik (radio, televisi, media online). 

3) Bahan dan alat peraga sosialisasi, dapat berupa : bahan sosialisasi 

(brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, folder, stiker) dan alat peraga 

sosialisasi (spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, umbul umbul) 

4) Mobilisasi sosial, dapat berupa : senam massal, jalan sehat, sepeda 

gembira, karnaval, Pemanfaatan budaya tradisional, dapat berupa : 

membagikan bahan sosialisasi pada kegiatan seni budaya, penggunaan 

bahasa jawa dalam kegiatan sosialisasi. 

5) Laman KPU Kabupaten Kulon Progo di www.kpu-KulonProgokab.go.id 

6) Papan pengumuman di KPU Kabupaten Kulon Progo. 

7) Media sosial dapat berupa : facebook, whatsapp, twitter, youtube. 

http://www.kpu-kulonprogokab.go.id/
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8) Media kreasi, adalah media sosialisasi melalui kesenian, berupa : 

kesenian tradisional, modern, kontemporer, musik, tari, lukis, dll. 

9) Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima 

informasi Pemilihan dengan baik antara lain : roadshow sosialisasi ke 

tempat tempat umum, roadshow ke lembaga pendidikan, lembaga 

kesehatan, sosialisasi kepada pemilih dengan kebutuhan khusus. 

Sedangkan materi sosialisasi mencakup semua kegiatan di dalam 

tahapan Pemilihan yaitu : 

1) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih : mekanisme 

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; tahapan dan jadwal 

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; peran serta masyarakat dan 

partai politik dalam pemutakhiran data; penyusunan daftar pemilih. 

2) Pencalonan, jadwal pencalonan pasangan calon; persyaratan pencalonan 

bagi pasangan calon; penetapan pasangan calon; pengundian dan 

penetapan nomor urut pasangan calon. 

3) Kampanye, ketentuan kampanye, jadwal kampanye; visi  misi dan 

program kerja pasangan calon. Dana kampanye; jadwal penyampaian 

laporan dana kampanye; jenis laporan dana kampanye; penyusunan 

laporan dana kampanye; audit dan hasil audit dana kampanye. 

4) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara : 

tata cara pemungutan suara; pengumuman hasil Pemilihan. 

5) Penetapan Pasangan Calon terpilih. 
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6) Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilu, antara lain : 

pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pemantauan dll. 

 

b. Sasaran Sosialisasi 

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan meliputi 

komponen : masyarakat umum; pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, 

pelajar, mahasiswa; tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat; kelompok 

media massa; partai politik; pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 

dan Pemantau Pemilihan Asing; organisasi kemasyarakatan; organisasi 

keagamaan; kelompok adat; instansi pemerintah; pemilih dengan kebutuhan 

khusus meliputi penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan 

atau terpencil, penghuni rumah tahanan, pasien dan pekerja rumah sakit, 

pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang 

terpinggirkan. 

c. Desain Bahan Sosialisasi 

KPU Kulon Progo merancang sejumlah bahan sosialisasi selanjutnya 

mencetak untuk dibagikan ke pemilih dan di pasang di lokasi strategis supaya 

masyarakat mengetahui informasi tentang pemilihan 2017. Jenis bahan 

sosialisasi yang dibuat dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3: Desain Bahan Sosialisasi. 

No Jenis Jumlah 

1 Leaflet tahapan 7250 lembar 

2 Baliho tahapan 15 buah 
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3 Umbul Umbul 34 buah 

4 Maskot 

  Besar 

  Kecil 

 

1 buah 

150 buah 

5 Jingle 1 jingle 

6 Pamflet pemutkhiran daftar pemilih 1200 buah 

7 Spanduk pemutakhiran daftar pemilih 110 buah 

8 Kaos dan topi sosialisasi 1140 pasang 

9 Stiker gunakan hak pilih 10.500 lembar 

10 Contoh Surat Suara 7250 lembar 

11 Poster tata tertib di TPS 1000 lembar 

12 Leaflet tata cara pemberian suara 7250 lembar 

13 Spanduk ajakan memilih di hari H 110 buah 

14 Cetak kalender 250 buah 

15 Baliho visi misi dan pemasangan 15 buah 

16 Leaflet visi misi paslon 7250 lembar 

17 Bahan sosialisasi Braile 200 lembar 

18 Gambar pasangan calon 1250 lembar 

19 Video sosialisasi 1 video 

20 Spot iklan radio 4 buah 

21 Spot iklan televisi 2 buah 
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d. Rincian Pembentukan Kelompok Kerja dalam Kegiatan Sosialisasi, 

Pendidikan Pemilih dan Penyebaran Informasi 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih 

dan penyebaran informasi dalam Pemilihan di Kulon Progo 2017, KPU 

Kulon Progo membuat grand desain sosialisasi yang tertuang dalam 

keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 

07/Kpts/KPU/Kab-013-329599/V/2016 tentang pedoman Teknis Sosialisasi 

dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan. Pedoman teknis sebagai acuan 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran 

informasi ini menjadi pegangan bagi KPU dan jajarannya serta pihak pihak 

terkait dalam melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran 

informasi Pemilihan. 

Koordinasi internal, yang melibatkan unsur pimpinan dan seluruh 

jajaran sekretariat merupakan langkah awal dalam pelaksanaan seluruh 

tahapan Pemilihan diantaranya dalam pembuatan grand design sosialisasi. 

Koordinasi dengan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota lainnya juga secara 

intens dilakukan demi terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kulon Progo 2017. 

Selain koordinasi internal tingkat KPU Kabupaten, pada tanggal 9 

Mei 2016, koordinasi dengan stakeholder terkait dalam bentuk bentuk 

audiensi juga dilakukan, diantaranya dengan media massa cetak maupun 
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elektronik, dengan Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, DPRD Kabupaten 

Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo. 

3. Kelompok Kerja dalam Partisipasi Masyarakat 

Untuk efektivitas dan efisiensi sosialisasi KPU Kabupaten Kulon 

Progo membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 

2017 dalam SK KPU Kulon Progo Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-

013.329599/V/2016 serta Kelompok Kerja (Pokja) Kehumasan Media Center 

dan Pelayanan Informasi Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kulon Progo Tahun 2017 berdasarkan SK KPU Nomor 

38/Kpts/KPU/Kab-013-329599/IX/2016. Keanggotaan Pokja tersebut tidak 

hanya melibatkan personil internal KPU Kabupaten Kulon Progo, melainkan 

pihak terkait yang dipandang dapat bersama sama dengan KPU dapat 

melaksanakan tugas sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran 

informasi. Stakeholder terkait tersebut diantaranya adalah camat dari 

kecamatan di Kulon Progo, Bagian Pemerintahan Pemda Kabupaten Kulon 

Progo dan Humas TI Kabupaten Kulon Progo. 

a. Ketugasan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi 

Masyarakat adalah : 

1) Merencanakan semua kegiatan sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat 

berdasarkan pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pemilihan Tahun 2017 di semua tingkatan. 
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2) Melakukan kegiatan sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di tingkat 

kabupaten dengan berbagai metode sesuai dengan juknis. 

3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi di setiap tahapan Pemilihan. 

4) Melakukan kegiatan supervisi dan monitoring kegiatan sosialisasi dan 

Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh PPK dan PPS. 

5) Melakukan kerjasama dengan instansi lain, kelompok masyarakat, LSM, 

Ormas atau pihak lainnya yang mendukung kegiatan sosialisasi dan 

Partisipasi Masyarakat. 

b. Ketugasan Kelompok Kerja Kehumasan adalah : 

1) Melakukan koordinasi internal kelompok kerja untuk penyusunan 

kegiatan. 

2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya 

mensosialisasikan tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan 

Tahun 2017. 

3) Melaksanakan kegiatan media gathering untuk mempublikasikan tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan. 

4) Menyiapkan bahan/materi informasi tentang Pemilihan. 

5) Menayangkan informasi penting tahapan Pemilihan pada kolom 

Pemilihan kepala daerah di media cetak. 

6) Melaksanakan layanan informasi Pemilihan melalui PPID KPU 

Kabupaten Kulon Progo dan melalui media online yang telah dipunyai 

oleh KPU Kabupaten Kulon Progo. 

7) Membuat laporan hasil kegiatan. 
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c. Pengelompokan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan 

pemilih dan penyebaran informasi 

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran 

informasi dikelompokkan menjadi tiga kegiatan sesuai dengan tingkatannya 

masing masing, yaitu di tingkat Kabupaten yang menjadi ranah KPU, tingkat 

Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK dan tingkat Dusun/RW yang menjadi 

tanggung jawab PPS. Adapun penjabaran untuk masing masing kegiatan adalah 

sebagai berikut : 

1) Kegiatan Tingkat Kabupaten 

a) Launching Jingle dan Maskot 

Launching Jingle dan Maskot Pemilihan Kulon Progo 

dilaksanakan pada hari Selasa malam tanggal 13 Agustus 2016. 

Peluncuran maskot dan jingle tersebut menandai dimulainya secara 

massif gerakan sosialisasi Pemilihan. Dalam kesempatan launching 

tersebut juga ditandatangani pakta integritas oleh penyelenggara 

Pemilihan dari KPU dan jajarannya dan dari Panwas Kabupaten Kulon 

Progo. Acara yang digelar di pusat kota Wates, yakni alun-alun, 

tersebut dimeriahkan oleh pentas seni dan dihadiri oleh penyelenggara 

Pemilihan mulai dari tingkat PPS dan PPK, KPU Kulon Progo, Panwas 

Kulon Progo, KPU DIY, tokoh masyarakat, penyelenggara Pemilu serta 

stakeholder terkait. 

Pada pagi harinya, 14 Agustus 2016, dilanjutkan dengan 

pelepasan ikan Beong dan penanaman pohon demokrasi di bantaran 
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sungai Serang Pengasih Kulon Progo. Acara tersebut dihadiri 

komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas MA dan ketua KPU DIY 

Hamdan Kurniawan MA. Siang harinya dengan mengarak maskot ikan 

Beong raksasa dalam kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo yakni Karnaval Budaya menyambut HUT 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Ikan Beong yang merupakan maskot 

Pemilihan Kulon Progo merupakan ikan endemik sungai Progo. Ikan 

Beong ini hanya bisa hidup di air yang jernih. Sehingga, makna ikan 

Beong dijadikan maskot Pemilihan di Kulon Progo adalah bahwa agar 

penyelenggaraan Pemilihan di Kulon Progo berlangsung jernih atau 

transparan, baik dari aspek penyelenggara (KPU beserta jajarannya) 

maupun peserta (pasangan calon). Dengan adanya jingle yang 

merupakan lagu pendek diharapkan dapat menggelorakan semangat dan 

suasana Pemilihan ke masyarakat Kulon Progo. 

b) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tatap Muka 

Metode sosialisasi tatap muka dilaksanakan dengan sasaran 

yang berbeda. Adapun penjabarannya dapat dilihat di tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 4: Kegiatan Sosialisasi dan Jadwal Sosialisasi 

Kegiatan/Sasaran Hari dan tempat Pelaksanaan Materi 

Diskusi Publik Rabu, 14 September 2016 di 

Gedung Kaca Lingkungan 

- Pentingnya Partisipasi 

Masyarakat 
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Kabupaten Kulon Progo - Demokrasi dan Pemilu 

- UU Pemilihan 

Sosialisasi untuk Tokoh 

Masyarakat 

Jumat, 16 Desember 2016 di 

Kantor Arsip Perpusda Kab. 

Kulon Progo 

- Pentingnya Partisipasi 

Masyarakat 

- Tahapan Pemilihan 

- Pemantauan Pemilihan 

Sosialisasi untuk Guru PKN Selasa, 13 Desember 2016 di 

aula Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kulon Progo 

- Pentingnya Partisipasi 

Masyarakat 

- Kesadaran Demokrasi 

- Tahapan Pemilihan 

- Pemantauan Pemilihan 

Pendidikan Pemilih untuk 

Ormas pemuda dan 

Mahasiswa 

Selasa, 10 Januari 2017 di 

Gedung Kaca Lingkungan 

Kabupaten Kulon Progo 

- Pentingnya Partisipasi 

Masyarakat 

- Kesadaran Demokrasi 

- Tahapan Pemilihan 

- Pemantauan Pemilihan 

Sosialisasi untuk Tokoh 

Agama 

Rabu, 14 Desember 2016 di 

aula Kantor Kemenag Kab. 

Kulon Progo 

- Pentingnya Partisipasi 

Masyarakat 

- Demokrasi dan Agama 

- Tahapan Pemilihan 

- Pemantauan Pemilihan 

Sosialisasi untuk kelompok 

PKK 

Rabu, 11 Januari 2017, di 

Gedung Kaca Lingkungan 

- Pentingnya partisipasi 

Perempuan dan Demokrasi 
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Kabupaten Kulon Progo - Tahapan Pemilihan 

- Pemantauan Pemilihan 

Sosialisasi untuk Ormas 

Perempuan 

Kamis, 12 Januari 2017, di 

Gedung Binangun Lt II R. 

Sermo Kab. Kulon Progo 

- Pentingnya partisipasi 

Perempuan dan Demokrasi 

- Tahapan Pemilihan 

- Pemantauan Pemilihan 

Pendidikan pemilih untuk 

pemilih pemula 

Kamis, 13 Desember 2016, di 

Aula Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kulon Progo 

- Pemuda dan Demokrasi 

- Pemungutan, penghitungan dan 

rekapitulasi hasil 

Sosialisasi untuk Difabel (2 

kali) 

Rabu, 8 Februari 2017, di 

SLB Wiyata Bhakti, terdiri 

dari 2 kelas, untuk difabel 

umum, dan difabel pemilih 

pemula 

- Hak difabel dalam kehidupan 

berdemokrasi 

- Pemungutan, penghitungan dan 

rekapitulasi hasil 

Sosialisasi untuk penghuni 

rutan 

Sabtu, 4 Februari 2017, di 

Lapas Kulon Progo 

Pemungutan, penghitungan dan 

rekapitulasi hasil 

 

 

c) Penyebaran bahan dan Alat Peraga Sosialisasi 

Sebagai media sosialisasi KPU Kulon Progo mencetak beberapa 

bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi untuk menginformasikan 

tahapan kepada pemilih. Beragam bahan dan alat peraga dapat dilihat di 

tabel berikut ini : 
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Tabel 5: Jenis Bahan dan Alat Peraga Sosialisasi dan Sasaran Lokasi. 

No Jenis Sasaran/lokasi distribusi 

1 Leaflet tahapan  Peserta sosialisasi di tingkat 

kabupaten, kecamatan, desa dan 

pedukuhan 

 Masyarakat dalam sosialisasi keliling 

2 Baliho tahapan Lokasi strategis di wilayah Kulon Progo (15 

titik) 

3 Umbul Umbul  kantor kecamatan se Kabupaten Kulon 

Progo (12 x 2 buah) 

 kantor KPU (10 buah) 

4 Maskot Masyarakat umum 

5 Jingle Masyarakat umum 

6 Pamflet pemutakhiran daftar 

pemilih 

Papan pengumuman di 

 KPU Kabupaten Kulon Progo 

 Kecamatan (12 lembar) 

 Desa/kelurahan (88 lembar) 

 Pedukuhan (933 lembar) 

 Tempat strategis lainnya ditingkat 

kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan 

dan/atau pedukuhan 

7 Spanduk pemutakhiran daftar  Kecamatan (12 buah) 
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pemilih  Desa/kelurahan (88 buah) 

 Lokasi strategis di tingkat kabupaten 

(10 lembar) 

8 Kaos dan topi sosialisasi  Peserta launching sosialisasi 

 Stakeholder terkait 

 Pemilih dengan kebutuhan khusus 

 Masyarakat umum peserta sosialisasi 

9 Stiker gunakan hak pilih  Peserta sosialisasi di tingkat 

kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan 

dan pedukuhan 

 Masyarakat umum dalam sosialisasi 

keliling 

10 Contoh Surat Suara  Peserta sosialisasi di tingkat 

kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan 

dan pedukuhan 

 Masyarakat umum dalam sosialisasi 

keliling 

11 Poster tata tertib di TPS  Papan informasi di TPS pada hari 

pemungutan suara (937 lembar) 

 Papan pengumuman di tempat tempat 

strategis di tingkat kecamatan 

12 Leaflet tata cara pemberian suara  Peserta sosialisasi di tingkat 
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kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan 

dan pedukuhan 

 Masyarakat umum dalam sosialisasi 

keliling 

13 Spanduk ajakan memilih di hari H  Kecamatan (12 buah) 

 Desa/kelurahan (88 buah) 

 Lokasi strategis di tingkat kabupaten 

(10 lembar) 

14 Cetak kalender  Instansi pemerintah (40 buah) 

 Kantor kecamatan (12 buah) 

 Balai desa (88 buah) 

 Masyarakat umum 

15 Baliho visi misi dan pemasangan 15 titik strategis di wilayah Kabupaten Kulon 

Progo 

16 Leaflet visi misi paslon  Peserta sosialisasi di tingkat 

kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan 

dan pedukuhan 

 Masyarakat umum dalam sosialisasi 

keliling 

17 Bahan sosialisasi Braile Kelompok tunanetra 

18 Gambar pasangan calon  Papan pengumuman KPU 

 Papan pengumuman kecamatan (12 
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lembar) 

 Papan pengumuman balai 

desa/kelurahan (88 lembar) 

 Papan pengumuman pedukuhan (937 

lembar) 

 Papan informasi strategis di tingkat 

kabupaten dan kecamatan 

 Sosialisasi keliling di tingkat 

kecamatan dan kabupaten 

19 Video Sosialisasi  Penyandang tunarungu dan tunanetra 

 Masyarakat umum 

 

d) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui media cetak dan elektronik 

Media massa sebagai mitra strategis KPU dalam menyebarkan 

informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan 

Pemilihan. Oleh karena itu, berbagai metode penyiaran menggunakan 

media juga di tempuh oleh KPU Kulon Progo, diantaranya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 6: Sosialisasi Lewat Media Massa. 

Media Jenis Uraian Kegiatan 

Radio Dialog Interaktif (live) Dialog terkait tahapan Pemilihan di 2 
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radio (KR Radio dan Megaswara) 

masing masing sebanyak 10 kali siaran 

langsung 

 Siaran langsung di KR Radio  Penetapan no urut calon bupati 

dan wakil bupati 

 Rekapitulasi hasil pemungutan 

suara di tingkat Kabupaten 

 Spot iklan Pemutaran 4 jenis iklan layanan 

masyarakat (ILM) di 10 media radio 

(KR Radio, Megaswara, RRI, Star 

Jogja, Konco Tani, Kota Perak, JIZ 

FM, EMC Thomson Radio, Rakosa 

dan Radio Persatuan) 

 Relay siaran dan spot iklan di 

radio komunitas 

Penayangan di radio Trisna Alami, 

Suara Desa, Herbal, Marisa, dan BKM 

Nanggulan 

Cetak Kolom Pemilihan Pemungutan informasi terkini terkait 

Pemilihan di 5 media cetak (KR, 

Bernas, Harjo, Sindo, Radar) 

Laman Laman KPU Kabupaten Kulon 

Progo 

 Pemberitaan sasuai tahapan 

Pemilihan 

 Penyediaan informasi 

Media Sosial Antara lain:Youtube,  Unggah video ke Youtube 
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Whatsapp, Facebook, Twitter  Penyebarluasan informasi 

melalui Faceboo, Whatsapp, 

Twitter 

Televisi Dialog interaktif Dialog interaktif di Jogja TV, 3 kali 

siar 

 Spot iklan Penayangan ILM terkait ajakan 

memilih di TVRI Jogjakarta 

 Running teks Penayangan running teks di 3 media 

televisi yaitu TVRI Jogjakarta, RBTV, 

dan Jogja TV 

 

e) Media Gathering 

Media massa sebagai mitra strategis KPU dalam menyebarkan 

informasi Pemilihan memiliki peran yang sangat penting. Dalam rangka 

itulah KPU Kulon Progo mengadakan pertemuan rutin untuk meng 

update informasi Pemilihan ke media baik dalam bentuk formal 

maupun informal. 

f) Stand Peringatan Hari Jadi Kulon Progo 

Dalam rangka memperingati hari jadi Kulon Progo yang ke-65 

pada tanggal 30 September 2016 sampai pada tanggal 8 Oktober 2016, 

KPU Kabupaten Kulon Progo berpartisipasi dengan membuka stand di 

manunggal fair Kabupaten Kulon Progo di Stadion Cangkring. Dalam 

stand pameran itu di bagikan bahan sosialisasi seperti stiker, leaflet, dll. 
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Pengunjung juga diajak untuk mampir ke stand KPU untuk mengisi 

kuis dan memperoleh sosialisasi Pemilihan Kulon Progo. 

g) Karnaval dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan RI 

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI, KPU 

Kabupaten Kulon Progo berpartisipasi dengan mengikuti Karnaval. 

Dalam Karnaval tersebut ditampilkan arak-arakan maskot Pemilihan 

yaitu Beong Progo dan diperdengarkan jingle Pemilihan. Selain itu juga 

disebarkan stiker ajakan memilih untuk pengunjung karnaval. 

Partisipasi mengarak maskot Beong dalam karnaval budaya 

memperingati Kemerdekaan RI tersebut, kontingen KPU Kabupaten 

Kulon Progo yang mengarak Beong Raksasa mendapat penghargaan 

sebagai penampil Terbaik Ke-4 dari sekitar 90 kontingen yang 

berlomba. 

h) Roadshow Sosialisasi 

KPU Kabupaten Kulon Progo bersama sama dengan PPK di 12 

kecamatan melaksanakan roadshow sosialisasi mengitari wilayah 

kecamatan masing masing selama 1 hari dengan menggunakan mobil 

pick-up dan pengeras suara yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten 

Kulon Progo. Mobil tersebut mengelilingi jalan raya dan jalan kampung 

serta sesekali berhenti di tempat keramaian, seperti pasar dan klinik. 

Pelaksanaan roadshow ini dilaksanakan pada November 2016. 
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i) Kerjasama sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Pihak Lain 

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak akan 

mencapai hasil yang optimal jika KPU Kabupaten Kulon Progo tidak 

menggandeng pihak lain untuk mengintensifkan sosialisasi dan 

pendidikan pemilih. Dibawah ini adalah lembaga/organisasi yang 

bermitra dengan KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan 

pemilih. 

Tabel 7: Kerjasama Sosialisasi dan Pendidikan Pemelihan 

dengan Pihak lain. 

No Lembaga Bentuk Kegiatan Hari/tanggal pelaksanaan dan 

Tempat Pelaksanaan 

1 Desk Pemilihan Pemda 

Kulon Progo 

Coffe Morning Dilaksanakan sebanyak 8 kali 

dari mulai 10 Agustus 2016 – 3 

Maret 2017 

  Sosialisasi di 12 

kecamatan 

27 Oktober – 24 November di 

kecamatan masing – masing 

2 Sigab Pendidikan Pemilih 

untuk difabel 

7 Desember 2016 di Balai Desa 

Margosari Pengasih 

  Sosialisasi Pemutakhiran 

Daftar Pemilih Difabel 

November 2016 

3 Mitra Wacana Pendidikan Pemilih 

untuk Perempuan 

5 September di Balai Desa 

Nomporejo, 8 September di 
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Kecamatan Kokap, dan 10 

September di Balai Desa Sentolo 

4 Narasita Pendidikan pemilih 

untuk pemula Difabel 

8 Februari 2017 di SLB Bhakti 

Wiyata Giripeni 

5 Karangtaruna dusun di 

desa Panjatan 

Pemebrian bahan 

sosialisasi di karnaval 

kecamatan 

Agustus 2016 

6 Dinas Pendidikan Sosialisasi Pemilihan 

melalui Guru PKN 

Selasa, 13 Desember 2016, di 

aula Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kulon Progo 

7 Kemenag Sosialisasi Pemilihan 

melalui Penyuluh Agama 

Rabu, 14 Desember 2016, di 

aula Kantor Kemenag Kab. 

Kulon Progo 

8 PKK dan ormas 

Perempuan 

Penyebarluasan 

informasi ke komunitas 

PKK Kecamatan/desa 

Rabu, 11 Januari 2017, di 

Gedung Kaca Lingkungan 

Kulon Progo 

9 Humas TI Kabupaten 

Kulon Progo 

Fasilitasi Pemasangan 

Baliho Sosialisasi di 5 

lokasi 

Oktober 2016 – Februari 2017 
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2) Kegiatan Tingkat Kecamatan 

a) Roadshow Sosialisasi 

PPK melakukan kegiatan roadshow sosialisasi pada Desember 

2016 dengan berkeliling ke wilyah desa setempat di wilayah kecamatan 

masing-masing dan ke tempat berkumpulnya massa seperti Puskesmas, 

pasar, objek wisata dll. Pelaksanaan roadshow ini bertujuan untuk 

mengajak masyarakat mencermati Daftar Pemilih yang sudah 

diumumkan di Balai Desa/Kelurahan, selain itu juga untuk 

mengingatkan pemilih untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 15 

Februari 2017. 

b) Sosialisasi Tatap Muka 

Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat umum di tingkat kecamatan sebanyak 4 kali pertemuan. 

Informasi selengkapnya dapat dilihat di tabel dibawah ini. 

 

Tabel 8: Sosialisasi Tatap Muka Tingkat Kecamatan. 

Sasaran Pelaksanaan Materi 

Tokoh Masyarakat 20 September 2016  Pentingnya Partisipasi  

Masyarakat 

 Tahapan Pemilihan 

 Pemantauan Pemilihan 

Kelompok Perempuan 8 Desember 2017 Pemungutan, Penghitungan 

dan Rekapitulasi hasil 
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Pemilih Pemula 13 Desember 2017 Pemungutan, Penghitungan 

dan Rekapitulasi hasil 

Pemilih Difabel 9 Desember 2017 Pemungutan, Penghitungan 

dan Rekapitulasi hasil 

 

c) Karnaval 

Dalam rangka memanfaatkan momentum perayaan Hari 

Kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2016, PPK tiap Kecamatan 

berpartisipasi dalam karnaval di tingkat kecamatan untuk 

menginformasikan tentang Pemilihan kepada masyarakat umum. 

Pelaksanaan karnaval dilaksanakan pada Agustus 2016. 

d) Penyebaran bahan dan alat peraga sosialisasi 

PPK menerima bahan dan peraga sosialisasi dari KPU 

Kabupaten Kulon Progo kemudian mendistribusikan langsung kepada 

pemilih maupun melalui PPS. Selanjutnya PPS yang melakukan 

pemasangan di tingkat desa/kelurahan. 

e) Kerjasama Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Pihak Lain 

PPK di tingkat kecamatan bebas berkreasi melakukan kegiatan 

sosialisasi di wilayahnya masing masing di luar sosialisasi yang 

dianggarkan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo. Beragam kegiatan 

ssosialisasi pun dilakukan oleh PPK, diantaranya dilakukan oleh PPK 

Kecamatan Panjatan dengan jalan sehat bersama, Kecamatan Pengasih 
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dengan kegiatan senam sehat dan Kecamatan Samigaluh dengan 

sosialisasi di Acara Malam Tirakatan 17 Agustus. 

3) Kegiatan Tingkat Dusun/RW 

a) Sosialisasi Tingkat Pedukuhan/RW 

Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan di 934 pedukuhan di 

Kabupaten Kulon Progo dari 15 Januari 2016 – 12 Januari 2017. 

Peserta sosialisasi adalah semua kelompok masyarakat yang ada dalam 

pedukuhan tersebut yang berjumlah 45 orang tiap pedukuhan. Berikut 

jumlah pedukuhan yang telah diberikan sosialisasi di Kulon Progo. 

Tabel 9: Sosialisasi Tingkat Pedukuhan dan RW. 

No Nama Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Pedukuhan 

1 Temon 15 96 

2 Wates 8 68 

3 Panjatan 11 100 

4 Galur 7 75 

5 Lendah 6 62 

6 Sentolo 8 84 

7 Pengasih 7 78 

8 Kokap 5 63 

9 Nanggulan 6 61 

10 Girimulyo 4 57 

11 Samigaluh 7 106 

12 Kalibawang 4 84 



72 
 

 Jumlah 88 934 

 

 

f. Anggaran Sosialisasi 

Tabel 10: Anggaran Sosialisasi. 

No Jenis Pengeluaran Nilai (Rp) 

 Sosialisasi Tingkat Kabupaten  

1 Rapat persiapan kegiatan sosialisasi 11,450,000 

2 Honor Pokja Sosialisasi 187,200,000 

3 Honor Pokja Kehumasan 97,200,000 

4 Cetak bahan dan alat peraga sosialisasi 345,089,500 

5 Launching dan karnaval pemilihan KP 103,300,000 

6 Konsumsi dan Materi Sosialisasi Tingkat Kabupaten 54,497,200 

7 Sewa tempat sosialisasi dikabupaten 2,500,000 

8 Biaya Narasumber Sosialisasi dikabupaten 3,650,000 

9 Transport Peserta Kegiatan Sosialisasi dikabupaten 47,230,000 

10 Stand Pameran 6,000,000 

11 Pembuatan Video Sosialisasi untuk Difabel 10,000,000 

12 Pembuatan Jingle dan Maskot 18,000,000 

13 Belanja jam tayang di media massa 165,3000,000 

 Sosialisasi Tingkat Kecamatan  

14 Kegiatan Sosialisasi tatap muka di PPK 51,840,000 
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15 

Sewa mobil dan perlengkapan sosialisasi di 

kecamatan 

16,000,000 

16 

Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi di 

kecamatan 

63,060,000 

 Sosialisasi Tingkat Pedukuhan  

17 Sosialisasi Tatap Muka di 934 Pedukuhan 336,240,000 

  1,519,056,700 

 

 

E.  Analisis Peran KPU Daerah Kabupaten Kulonprogo 

 Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Regulasi Pilkada 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pilkada mencakup 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah provinsi dan bupati dan 

wakil bupati untuk wilayah kabupaten dan dilaksanakan secara serentak 

diberbagai wilayah daerah. Pilkada 2017 dilaksanakan secara serentak, pilkada 

serentak dinilai lebih efektif dan efisien dalam segi anggaran. Salah satu daerah 

yang mengikuti pilkada padatahun 2017 adalah Kabupaten Kulon Progo. Pilkada 

di Kabupaten Kulon Progo tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2017. 

Pilkada tersebut untuk memilih bupati dan wakil bupati Kulon Progo. 

 Dalam rangka pilkada tahun 2017 KPU Kabupaten Kulon Progo tidak 

bekerja sendiri, namum KPU Kulon Progo melaksanakan sosialisasi dibantu oleh 

PPK dan PPS. PPK berada di wilayah kecamatan dan PPS berada diwilayah 
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pedukuhan. PPK dan PPS tersebut sebelumnya sudah diberikan bimbingan teknis 

sosialisasi oleh KPU Kulon Progo, hal tersebut bertujuan agar kegiatan sosialisasi 

yang dirancang dapat dilaksanakan secara optimal oleh semua penyelenggara 

pemilihan. Pembekalan yang cukup kepada penyelenggara kaitannya dengan tugas 

sosialisasi manjadi hal yang sangat dibutuhkan sehingga KPU Kabupaten Kulon 

Progo memberikan bimbingan teknis sosialisasi. 

 Program sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih yang dilaksanakan 

oleh KPU Kulon Progo ini dilaksanakan dengan beberapa metode seperti tatap 

muka. Sosialisasi tatap muka dilaksanakan oleh KPU Kulon Progo dengan cara 

bertemu atau dengan tatap muka langsung kepada masyarakat. Program sosialisasi 

tersebut dilaksanakan dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat meliputi laki-

laki, perempuan, difabel, dan pemilih pemula. Program sosialisasi tatap muka 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan masing-masing kebutuhan penerima atau 

sasaran. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut dilaksanakan 

dengan cara terpisah untuk peserta atau audiencenya. Sosialisasi tatap muka dapat 

berupa diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, dan simulasi. 

Pelaksanaan sosialisasi tatap muka tersebut dilaksanakan di tingkat kabupaten, 

kecamatan dan di tingkat pedukuhan. 

 Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media massa namun 

menggunakan media-media seperti media massa cetak dan media masa elektronik 

(radio, televisi, media online) hal ini perlu dilakukan kerena jangkauan luas 

dengan menggunakan media dimaksud. Harapannya, penyebaran informasi akan 

semakin masif dan tersebar lebih luas kepada masyarakat. 
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 Untuk mendukung banyaknya kegiatan sosialisasi, KPU Kulon Progo juga 

mencetak bahan dan alat peraga sosialisasi berupa (brosur, leaflet, pamflet, 

booklet, poster, folder, stiker) dan alat peraga sosialisasi (spanduk, banner, baliho, 

billboard/videotron, umbul-umbul). Dalam pilkada 2017, KPU Kulon Progo 

melakukan pemasangan spanduk dan baliho dipasang ditempat strategis yang 

dapat dilihat oleh masyarakat umum. Diluar spanduk dan baliho, KPU Kulon 

Progo membagikan pamflet dan leaflet serta segala informasi ditempelkan pada 

papan pengumuman di kantor KPU Kulon Progo. Tidak lupa KPU Kulon Progo 

mencetak pamflet dan leaflet bagi kaum difabel. Sarana media cetak yang 

digunakan untuk difabel tersebut dicetak dalam huruf braile. 

 Kemudian guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2017, 

KPU Kulon Progo juga melaksanakan berbagai kegiatan pendukung sosialisasi 

seperti mobilisasi sosial, yaitu senam masal, jalan sehat, sepeda gembira, 

karnaval, pemanfaatan budaya tradisional yang berupa membagikan bahan 

sosialisasi pada kegiatan seni budaya, penggunaan bahasa jawa dalam kegiatan 

sosialisasi. 

  

 Keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2017 tidak 

terlepas dari program yang dilaksanakan oleh KPU Kulon Progo dengan 

mengkombinasikan bermacam cara dan metode. Kombinasi tersebut merupakan 

langkah yang tepat daripada hanya menjalankan satu metode saja, sehingga dapat 

mencapai hasil yang lebih maksimal dan dapat tercapainya tujuan dari program 
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tersebut yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan 

kesadaran terkait pentingnya partisipasi dalam pilkada. Kemudian dengan melihat 

apa yang disampaikan oleh sasaran setelah menerima program tersebut dapat 

disimpulkan program tersebut sudah dapat dirasakan oleh sasaran atau penerima 

program tersebut. 

F. Kendala yang Dihadapi KPUD Kulon Progo dalam Meningkatkan 

Partisipasi Pemilu 

Menurut penjelasan yang saya dapat pada hari Rabu, 26 September 2018 

dengan narasumber ibu Tri Mulatsih, S.Pd, MA, selaku Anggota, Penanggung 

Jawab DivisiParmas dan SDM, Beliau menjelaskan pelaksanaan sosialisasi di 

Kabupaten Kulon Progo berjalan lancar meskipun tentu saja terdapat beberapa 

permasalahan yang akhirnya mampu diselesaikan di lapangan. Hal – hal tersebut 

diantaranya adalah
32

 : 

1. Tingkat partisipasi difabel masih belum sesuai harapan, dalam DPT terdapat 

1172 difabel, sedangkan pengguna hak pilihnya adalah 331 pemilih. 

Kesimpulannya baru 28,24% difabel yang menggunakan hak pilihnya. Hal itu 

dimungkinkan karena belum adanya undang undang yang mengatur bahwa 

petugas TPS datang ke rumah penyandang disabilitas/orang sakit untuk 

membantu menggunakan hak pilihnya. 

2. Tingkat kehadiran masyarakat dalam menghadiri sosialisasi tatap muka relatif 

rendah, baik untuk tingkat kabupaten, kecamatan ataupun pedukuhan. 

                                                           
32

 Hasil Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Kulon Progo Selaku Penanggung 
Jawab Divisi Parmas dan SDM 
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3. Tidak optimalnya kegiatan roadshow sosialisasi dikarenakan ada Peraturan 

KPU yang mengatur bahwa pada masa tenang, yaitu 3 hari sebelum hari-H 

tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sosialisasi, padahal sudah menjadi 

kebiasaan Pemilu sebelumnya bahwa roadshow sosialisasi dimaksimalkan 

pada masa tenang. 

4. Panitia ad-hoc baik PPK maupun PPS kurang memiliki keinginan untuk 

melaksanakan improve kreasi sosialisasi meskipun jalan itu terbuka lebar 

tergantung dengan kreativitas PPK masing masing. 

5. Informasi tentang DPT yang dari Pemilu ke Pemilu selalu ‘dikatakan’ tidak 

sampai ke masyarakat sehingga KPU Kabupaten Kulon Progo menempuh 

metode sosialisasi lain untuk menginformasikan DPT, yaitu dengan 

melibatkan PPK untuk melakukan roadshow sosialisasi dengan membawa 

DPT dalam bentuk softcopy dan hardcopy ke masyarakat di wilayahnya 

masing masing dan menunjukkan DPT ke masyarakat. 

6. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik sudah cukup baik, 

akan tetapi perlu diberikan pelatihan supaya mereka memiliki bekal yang 

cukup untuk terjun sosialisasi di masyarakat. 

G. Dampak Masyarakat Terhadap Sosialisasi KPU Kabupaten Kulon Progo 

Tentang Pemilihan Kepala Daerah 2017 

  Sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah dilakukan KPU Kabupaten 

Kulon Progo setiap menjelang pemilihan umum kepada masyarakat Kabupaten 

Kulon Progo. Dalam sosialisasi tersebut sasaran KPU Kabupaten Kulon Progo 
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adalah seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, sosialisasi 

tersebut berdampak pada masyarakat, antara lain: 

1. Dengan adanya sosialisasi dari KPU Kabupaten Kulon Progo minat masyarakat 

berpartisipasi dalam pemilu semakin tinggi, karena dari sosialisasi tersebut 

masyarakat sangat menerima sosialisasi tersebut yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Kulon Progo, karena masyarakat sudah berpartisipasi dalam 

pemilihan kepala daerah. 

2. Masyarakat menjadi lebih paham tentang adanya pemilihan umum serta dapat 

mengetahui alur dari pemilihan umum Kabupaten Kulon Progo, karena 

masyarakat didaerah pelosok masih belum mengerti dengan pemilu akan tetapi 

setelah mendapat sosialisasi dari KPU Kabupaten Kulon Progo masyarakat 

lebih memahami tentang pemilihan umum, sehingga masyarakat lebih bisa 

berpartisipasi aktif nantinya untuk mensukseskan demokratisasi secara nasional 

umumnya dan di Kabupaten Kulon Progo khususnya. 

3. Metode yang digunakan KPU dalam sosialisasi sudah berdampak pada 

masyarakat, ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti berbagai macam sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU 

Kabupaten Kulon Progo dalam setiap periodenya.  


