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ABSTRAK 

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Kulon Progo, Tingkat partisipasi 

masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 cenderung mengalami 

peningkatan dibandingkan pada saat pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pada 

tahun 2017 angka partisipasi politik mencapai 79,2%. Dengan fenomena yang 

terjadi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja yang telah 

KPU Kabupaten Kulon Progo lakukan dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2017. Penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian yaitu normatif empiris. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hasil laporan tahapan penyelenggaraan pemilihan 

bupati dan wakil bupati Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 dan sesi tanya jawab 

yang dilakukan bersama responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 

kepala daerah sudah cukup efektif, salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

keberhasilan ini adalah kerja sama antara seluruh elemen yang ikut dalam 

mensukseskan sosialisasi yang KPU Kabupaten Kulon Progo rancang, sebagai 

contoh KPU telah memberikan bimtek kepada anggota PPK dan PPS, sehingga 

anggota PPK dan PPS mampu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kulon 

Progo. 
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1. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan 

pemilukada serentak pada Februari 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah 

lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan 

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan. Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 

diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo. 

 Salah satu bagian dari pemilu adalah pemilih atau orang yang ikut 

berpartisipasi dalam proses pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang  bertujuan untuk 

memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik 

yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara 

(pemilih), bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung kepala daerah 

dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk 

berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang 

kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari 

keiikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.
1
 

 Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat 

memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian 
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 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke IX, 
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dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat 

rendah menunjukkan ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.
2
 

 Pemilih merupakan warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari 

pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau yang sudah 

menikah kemudian mempunyai hak untuk memilih. 

 Pemilih yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan 

umum akan didata dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada 

Pemilukada Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada Februari 2017, DPT 

di Kabupaten Kulon Progo untuk laki-laki sejumlah 161.348 jiwa dan perempuan 

sejumlah 170.863 jiwa, sehingga total jumlah semua DPT adalah 332.211. Jumlah 

DPT Pemula tercatat sebanyak 8.621 jiwa dan difabel sejumlah 1.135 jiwa.
3
 

 Sebagai penyelengara pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Kulon 

Progo memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Upaya 

yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan 

politik. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 

cenderung mengalami peningkatan dibandingkan pada saat pemilihan kepala 

daerah sebelumnya. Pada tahun 2017 angka partisipasi politik mencapai 79,2%,
4
 

 Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan Komisioner KPU, 

bahwa sasaran sosialisasi Pemilu antara lain pemilih pemula, kalangan kampus, 

sekolah, organisasi masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah. Setelah 

                                                           
2
 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 369. 

3
 “Anonim”, Menulis Referensi dari Internet, 19 Desember 2018, kab-kulonprogo.kpu.go.id 
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KPU menetapkan sasaran itu kemudian KPU bersama-sama dengan panitia 

pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan 

(PPK) di tingkat kecamatan mengundang perwakilan berbagai kalangan 

masyarakat untuk mengikuti sosialisasi pemilu, perwakilan-perwakilan itulah 

yang kemudian diharapkan juga dapat membantu KPU dalam mensosialisasikan 

pemilu dengan baik kepada masyarakat luas.
5
 

 Berdasarkan hal di atas, penyusun bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KULONPROGO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH 2017. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis 

mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran KPU Kulon Progo untuk meningkatkan partisipasi politik  

dalam pemilihan kepala daerah 2017 ? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi KPU Kulonprogo guna meningkatkan    

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah 2017 ? 

                                                           
5
 Yusa Djuyandi, “Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi 

Pemilihan Umum”, Marketing Comunication Department Fakultas Ekonomi dan Komunikasi 
Universitas Bina Nusantara Jakarta, Vol. V No. II, (Oktober 2014), hlm. 1208 
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3. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitiaan 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah mengunakan jenis penulisan 

empiris kualitatif yang merupakan penelitian yang menelaan data – data dan fakta 

– fakta faktual yang secara nyata terjadi di masyarakat terkait Peranan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017 

Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah yang merupakan perilaku hukum dari warga 

mayarakat, diperoleh dari hasil penelitian empiris dengan cara terjun di 

masyarakat dan melakukan kegiatan wawancara. 

a. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer, berupa studi 

kepustakaan yang terdiri dari berbagai literature yang dikelompokkan ke  dalam: 

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum kepustakaan berupa 

peraturan perundang – undangan yang meliputi: 

1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah 
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3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Umum Kepala Daerah 

 

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, 

buku – buku terkait, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, dan artikel 

internet.
6
 

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

berupa, kamus – kamus, ensiklopedia dan lain – lain. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis akan mengambil lokasi di Kabupaten 

Kulon Progo. Selain itu juga instansi terkait yang terdiri dari Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kulon Progo. 

C. Teknik Pemilihan Responden 

Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik purposive 

sampling, pemilihan responden ditentukan dengan sengaja sesuai dengan kriteria 

yang didasarkan pada tujuan penelitian. 

 

D. Narasumber   

                                                           
6 Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualism Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2015, Hlm. 157 - 158 
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Dalam penelitian ini penulis memilih narasumber yang terdiri dari: 

a. Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Muh Isnaini, STP 

b. Anggota Divisi Parmas dan SDM, Tri Mulatsih, S.Pd, M.H 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris. 

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi 

kepada responden, informan dan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan memberi daftar pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

a. Observasi  

Dalam kegiatan observasi peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data 

melalui pengamatan fenomena yang terjadi pada masyarakat dan fakta yang 

terjadi di lapangan terkait obyek penelitian. 

b. Studi Kepustakaan 

Penelitian dilakukan dengan mangambil dari kepustakaan berupa bahan 

hukum maupun bahan non hukum. 

F. Teknik Analisis Data 

Hasil data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis 

menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Teknik ini menganalisis secara kualitas 
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data – data yang kemudian di deskripsikan atau penggambaran secara jelas yang 

bertujuan kemudahan dalam pemahaman pembaca. 

1. Pembahasan 

A. 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 
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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 

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 
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pelajaran serta memberikan simulasi pelaksanaan pemungutan suara kepada 

para siswa. 

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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 : 
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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 

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 
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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. 

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 

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 
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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. 

 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, 
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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 

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 
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disimpulkan program tersebut sudah dapat dirasakan oleh sasaran atau penerima 

program tersebut. 

 

 

B. Kendala Yang Dihadapi KPU Kabupaten Kulon Progo Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah 

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
7
 : 

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. 

                                                           
7
 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. 

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. 
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2. Penutup  

A. Kesimpulan 

Peran KPU Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2017 

sudah efektif, terbukti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat pada 

pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017, 

karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada serta seluruh lapisan 

elemen sudah ikut dalam mensukseskan berbagai acara yang sudah 

dirancang dengan baik. 

 Program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat sudah efektif dikarenakan 

dilaksanakan dengan berbagai macam metode, dilaksanakan di tingkat 

kabupaten, kecamatan dan pedukuhan. Karena hal tersebut seluruh elemen 

bisa saling melengkapi seperti contoh apabila masih terdapat kekurangan 

di metode tatap muka dapat tertutupi dengan metode lain seperti dengan 

media massa dan alat peraga. Selain itu pendapat dari sasaran program 

juga menyebutkan sudah dapat merasakan program yang dilaksanakan 

tersebut. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

umum kepala daerah tahun 2017 juga merupakan patokan bahwa program 

yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kulon Progo sudah efektif. 
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B. Saran  

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo 

Tingkat kehadiran dalam sosialisasi tatap muka masih lumayan rendah 

maka dari itu kedepannya perlu gagasan sebuah metode supaya 

pertemuan bisa dilakukan dengan masuk ke pertemuan pertemuan 

rutin yang memang sudah diikuti warga dapat dimaksimalkan, 

sehingga mereka tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk 

mendapat informasi tentang Pemilihan dengan melibatkan tokoh 

masyarakat misalnya ketua RT, ketua RW, tokoh agama, Dukuh 

sebagai perpanjangan tangan KPU dalam hal sosialisasi ke 

masyarakat. 

Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo 

Peningkatan kinerja anggota KPU Kabupaten Pulon Progo dalam 

melaksanakan tugas sehingga program kerja sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

PPK dan PPS 

Kedepannya kepada PPK maupun PPS perlu untuk melakukan 

improve sosialisasi misalnya dengan memanfaatkan media kesenian 

tradisional sebagai contoh kethoprak, jathilan, dll. Karena kedua 

elemen ini yang menjadi ujung tombak dari kesuksesan pada 

pemilihan umum di Kabupaten Kulon Progo. 
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