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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perguruan tinggi tidak terlepas dari berbagai kegiatan mahasiswa yang 

berorientasi pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut terdapat 

pada berbagai kegiatan mahasiswa, seperti dalam Kelembagaan Mahasiswa. 

Kelembagaan Mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

merupakan sub sistem organisasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran 

Jakarta sebagai kelengkapan non-struktural civitas akademika yang berfungsi 

sebagai tempat peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan 

kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan. 

Mahasiswa merupakan salah satu elemen penting yang diharapkan dapat 

melakukan perubahan dan memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan 

negaranya. Mahasiswa dan organisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan karena organisasi penting untuk mengenal dunia kampus yang lebih 

luas. Mahasiswa memiliki fungsi sebagai agent of change (generasi perubahan), 

social control (generasi pengontrol), dan iron stock (generasi penerus). 

Mengoptimalkan fungsi mahasiswa melalui organisasi mahasiswa menjadi 

sarana penting membangun model kepemimpinan untuk menyiapkan pemimpin-

pemimpin muda bagi bangsa Indonesia. Dalam menjalankan fungsi mahasiswa di 

UPN Veteran Jakarta terdapat Kelembagaan Mahasiswa di antaranya adalah 

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM UPN Veteran Jakarta), Badan 

Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta (BEM UPN Veteran Jakarta), Unit 

Kegiatan Mahasiswa UPN Veteran Jakarta (UKM UPN Veteran Jakarta), 

Kelembagaan Mahasiswa di tingkat Fakultas serta Kelembagaan Mahasiswa di 

tingkat jurusan atau program studi. Kelima jenis kelembagaan tersebut bergerak 

pada berbagai bidang dan tingkatan yang berbeda, baik dalam lingkup program 

studi, fakultas, maupun Universitas. 
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Dapat dipahami bahwa keberlangsungan kegiatan organisasi mahasiswa 

merupakan pengenjawatahan sistem demokrasi Indonesia yang melibatkan 

mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum raya MPM dan BEM UPN 

Veteran Jakarta. Meskipun tidak semua mahasiswa ikut andil dalam pemilu tetapi 

pemilu ini menjadi media pembelajaran demokrasi di kampus yang nantinya 

menjadi pembentuk budaya politik kampus. 

Pemira atau singkatan dari Pemilihan Umum Raya merupakan suatu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wujud ajang pembelajaran 

praktik demokrasi untuk memilih calon-calon pemimpin mahasiswa (Alhafizh, 

2016). Pemira dilaksanakan dan digelar “dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan 

untuk mahasiswa” sedangkan birokrasi atau kampus hanya membiayai dan 

memfasilitasi kegiatan tersebut. Adanya pemira mahasiswa dapat belajar dan 

memahami urgensi sebenarnya mengenai pentingnya belajar partisipasi politik di 

kampus melalui kegiatan Pemira. 

Setiap tahun mahasiswa UPN Veteran Jakarta menjalankan pesta demokrasi 

dalam pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta anggota Majelis Permusyawaratan 

Mahasiswa yang dikenal dengan Pemilihan Raya Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta (Pemira UPN VETERAN JAKARTA), dijalankan 

dengan unsur pendidikan dalam menjalankan demokrasi di UPN Veteran Jakarta 

dengan bentuk miniatur pemerintahan. Dalam menjalankan Pemira UPN Veteran 

Jakarta terdapat kepanitiaan yang bersifat independen dan otonom di tingkat 

Universitas yang dikenal dengan Panitia Pelaksana Universitas Veteran Jakarta 

(PANPEL) sebagai panitia pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Raya 

(PANWAS PEMIRA) yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses 

penyelenggaraan Pemira UPN Veteran Jakarta di lingkungan Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

Pemilihan Umum Raya (Pemira) merupakan wahana bagi mahasiswa dalam 

menggunakan hak politiknya untuk memilih seseorang yang dianggap pantas dan 

layak sebagai wakilnya untuk duduk di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) & 

MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa) baik tingkat universitas, fakultas 
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hingga jurusan. Pengajuan diri bagi KEMA untuk menjadi peserta dalam PEMIRA 

UPN Veteran Jakarta juga dilakukan secara mandiri dimana setiap individu yang 

merasa mampu dan memiliki hasrat yang kuat untuk mencalonkan dirinya sebagai 

calon ketua atau wakil BEM UPN Veteran Jakarta maupun anggota MPM UPN 

Veteran Jakarta berhak untuk mendaftarkan diri pada PEMIRA UPN Veteran 

Jakarta. Setiap mahasiswa memiliki kebebasan individu dalam menentukan dan 

menggunakan hak pilihnya tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. 

Pemenuhan hak terebut dijamin undang-undang, untuk itu pihak kampus harus 

melindungi hak politik mahasiswa dari berbagai ancaman dari pihak luar. 

Sesuai dengan PERKEMA (Peraturan Keluarga Mahasiswa UPN 

VETERAN JAKARTA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya Keluarga 

Mahasiswa UPN VETERAN JAKARTA adalah aturan dalam penyelenggeraan 

kedaulatan mahasiswa untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota MPM UPN 

Veteran Jakarta serta Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM UPN Veteran Jakarta. 

Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali di tingkat Jurusan/Prodi, Fakultas 

dan Universitas. Organisasi ini yang nantinya akan menyamaikan aspirasi 

mahasiswa ke para perguruan tinggi agar fungsi dan tujuan perguruan tinggi terkait 

dapat tercapai.  

Pemira (Pemilihan Umum Raya) sendiri diselenggarakan oleh MPM 

(Majelis Permusyawaratan Mahasiswa). MPM merupakan organisasi yang 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemira. Kepanitiaan dalam pemira 

tahun 2020 dibagi kedalam 3 kepanitiaan yaitu PANPEL (Panitia Pelaksana) yang 

bertugas untuk merencanakan serta mempersiapkan pelaksanaan pemira mulai dari 

persiapan, pelaksanaan, hingga hari pemungutan dan penghitungan suara. Lalu, 

yang kedua adalah PANWAS (Panitia Pengawas) yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dengan melaksanakan konsep pengawasan terhadap seluruh rangkaian 

tahapan pemilu raya, sekaligus apabila terjadi pelanggaran atau sengketa dalam 

proses penyelenggaraan pemira serta tindakan pencegahannya. Dan yang terakhir 

adalah PKPP (Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemira) yang bersifat 

independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi, menyelidiki, 

mengevaluasi, dan juga menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa umum untuk 
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melaporkan jika terjadi penyelewengan kode etik yang dilakukan oleh Panitia 

Pelaksana (PANPEL) dan Panitia Pengawas (PANWAS) (MPM UPN Veteran 

Jakarta, 2020).  

Pemilihan umum raya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

merupakan pesta demokrasi terbesar dalam lingkup kampus yang sangat dinanti 

oleh para mahasiswa karena antusias dalam menyelenggarakan pemilu raya ini 

sangatlah besar sehingga dapat membangun partisipasi dalam diri mahasiswa untuk 

perubahan yang lebih baik kedepannya.  

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-l9). Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World 

Health Organization) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia 

termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan 

peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Semua sektor pergerakan Indonesia lumpuh total, salah satunya adalah di sektor 

Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian 

Dalam Negeri mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 

Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19). Dalam panduan tersebut KEMENDIKBUD menetapkan pola 

pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara 

daring (dalam jaringan) sampai akhir tahun 2020. Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta selama masa Pandemi COVID-19 semua aktivitas 

perkuliahan, birokrasi dan Kelembagaan Mahasiswa terpaksa dilaksanakan dengan 

metode daring (dalam jaringan) atau online. 

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai bencana nasional, Kelembagaan Mahasiswa di tingkat 

Universitas UPN Veteran Jakarta perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah 

luar biasa terhadap Pemilihan Raya Universitas Pembangunan Nasional Veteran 

Jakarta 2020 (Pemira UPN VETERAN JAKARTA 2020) agar tetap dapat 
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berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik 

dalam kampus. 

Berdasarkan hal tersebut, Pelaksanaan pemilu raya pada tahun 2020 

menggunakan konsep pemira yang berbeda dengan pemilu raya yang dilakukan 

sebelumnya dimana seluruh harus dilakukan secara online. Namun sayangnya, hal 

ini tidak didukung dengan partisipasi mahasiswa di Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 

10.870 daftar pemilih aktif, namun yang terjadi dilapangan hanya sebanyak 3.658 

pemilih. Pemilu raya UPN VETERAN JAKARTA pada tahun 2020 memiliki target 

capaian yaitu sebanyak 5000 suara.  

Partisipasi dari Mahasiswa dalam Pemilihan Raya Mahasiswa UPN Veteran 

Jakarta tahun 2019 juga hanya mencapai 3000 dari target capaiannya yaitu 5000 

suara dari DPT. Namun, meskipun Pemilihan Raya Mahasiswa tahun 2020 terdapat 

kenaikan yang cukup meningkat dari partisipasi mahasiswa UPN Veteran Jakarta 

dalam pemilu raya UPN Veteran Jakarta di tahun sebelumnya, meskipun jumlah 

tersebut masih belum cukup tinggi jika dibandingkan dengan besarnya jumlah 

mahasiswa yang berjumlah sekitar 10.870 mahasiswa di tahun 2020. Namun yang 

menarik di Pemira tahun 2020 ini adalah terjadi peningkatan partisipasi politik dari 

mahasiswa meskipun pelaksanaan Pemira dilaksanakan secara full online untuk 

yang pertama kalinya. 

Membicarakan mengenai panitia penyelenggara pemilu raya yang 

dinamakan Panitia Pelaksana (PANPEL) bahwa minimnya partisipasi poitik dalam 

pemilu raya menjadi tanggung jawab dari panitia pelaksana (PANPEL) karena 

tugas panitia pelaksana adalah meningkatkan partisipasi. Ketika partisipasi itu 

rendah maka harus dipertanyakan bagaimana strategi yang dilakukan oleh panitia 

pelaksana sebagaimana yang tertulis dalam PERKEMA (Peraturan Keluarga 

Mahasiswa UPN VETERAN JAKARTA Nomor 1 Tahun 2020) dalam 

merencanakan serta mempersiapkan pelaksanaan pemilu raya mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, hingga hari pemungutan dan penghitungan suara. Layaknya KPU 

dalam pemilu, penyelenggara pemilihan raya haruslah profesional. 
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Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana strategi 

panitia pelaksana (PANPEL) sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum raya 

UPN Veteran Jakarta yang mana pada PEMIRA tahun 2020 menjadi tantangan 

tersendiri bagi panitia pelaksana karena hanya terdapat satu pasangan calon yang 

pemilih yag dihadapkan dengan pilihan kotak kosong. Apakah ada upaya yang 

dilakukan oleh Panitia Pelaksana dalam rangka menambah pasangan calon 

kandidat? Lalu, tantangan yang kedua adalah pelaksanaan pemilu raya ditengah 

kondisi pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan bagi panitia pelaksana untuk 

menciptakan pemilu yang kondusif dan akhirnya dapat menarik mahasiswa untuk 

berpartisipasi dalam pemilu raya.  

Sebagai tolak ukur penelitian, penulis akan mengkaji beberapa karya ilmiah 

yang memiliki tema serupa dengan topik yang penulis teliti dalam rangka 

memperdalam topik penelitian. 

Pada artikel jurnal “Solidarity: Journal of Education, Society and Culture” 

yang berjudul “Aspek Demokrasi dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden 

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2011” membahas mengenai 

implementasi pelaksanaan pemilihan raya presiden mahasiswa secara online di 

Universitas Negeri Semarang (Bakhri et al. 2012). Jurnal tersebut peneliti gunakan 

sebagai acuan dalam menggali terkait dinamika politik dari aspek demokratis pada 

PEMIRA mengingat subjek secara umumnya sama yaitu pemilihan raya presiden 

mahasiswa. Perbedaan dalam penelitian ini dengan artikel jurnal adalah aspek yang 

diteliti serta objek penelitian. Pada artikel jurnal tersebut hanya berfokus pada aspek 

demokrasi secara umum seperti aspek sosial dan budaya, sedangkan pada penelitian 

ini penulis juga meneliti dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan raya, serta 

peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanannya. 

Pada artikel jurnal “Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau” yang 

berjudul “Mahasiswa Dan Politik Kampus Studi Kasus Partisipasi Mahasiswa Fisip 

Dalam Pemilihan Raya Universitas Riau Tahun 2015” membahas mengenai 

partisipasi politik mahasiswa FISIP pada Pemilu raya taun 2015 memiliki tingkat 

terendah dibandingkan dengan fakultas lain yang ada di Universitas Riau. Hal ini 

disebabkan karena faktor-faktor penghambat yang menjadi penyebab rendahnya 
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tingkat partisipasi politik mahasiswa. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya 

sosialisasi, kinerja tim yang sukses, popularitas calon aktor, dan keterlibatan 

mahasiswa dalam institusi (Susanti, 2017). Artikel ini akan membantu penulis 

untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan 

partisipasi politik mahasiswa dan pentingnya faktor sosialisasi dalam menentukan 

partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan.  

Perbedaan dalam penelitian ini, jurnal tersebut hanya berfokus pada 

mahasiswa sebagai pemilih sedangkan pada penelitian ini penulis juga meneliti 

kinerja dari panitia pelaksana selaku panitia penyelenggara. Artikel jurnal ini 

penulis jadikan sebagai tinjauan dalam segi perspektif mahasiswa dalam 

mewujudkan pemilihan raya yang demokratis. 

Dalam artikel jurnal “International Journal of Science and Society” dengan 

judul “Analysis of the Effectiveness of the General Election Commission's 

Socialization as a Media for Political Education to Create a Democratic Society” 

dalam artikel ini menyatakan bahwa sosialisasi meruakan faktor dominan dalam 

peningkatan partisipasi mahasiswa. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota 

Palembang cukup efektif. Hal ini didukung dengan strategi yang digunakan yaitu 

dengan mengadakan forum diskusi politik, membangun Rumah Pintar Pemilu dan 

melakukan sosialisasi langsung kepada pemilih pemula yang masih SMA atau 

sederajat, serta komunikasi dua arah yang dilakukan oleh KPUD. Efektivitas 

sosialisasi sebagai media pendidikan politik sangat penting dan perlu dipupuk 

dalam kehidupan politik masyarakat (Subroto, 2021). Artikel ini dapat membantu 

penulis dalam menganlisis mengenai efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh 

panitia pelaksana (PANPEL) sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi 

mahasiswa dalam memilih dan berkontribusi didalam pemilihan raya. Dalam 

penelitian ini, perbedaan yang ada dibandingkan dengan penelitian sekarang adalah 

fokus penelitian ini mengarah kepada bagaimana PILKADA di Kota Medan pada 

tahun 2020 dapat meningkatkan parisipasi pemilih. Perbedaan lainnya adalah 

terdapat hasil mengenai langkah yang efektif untuk meningkatkan partisipasi 

tersebut. 
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Dalam artikel jurnal “COMMICAST” yang berjudul “The role of the 

general election commission to increase community political participation in the 

2020 general election of Medan city” membahas mengenai peran Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dalam upaya meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada 

Pilkada Kota Medan tahun 2020. Peran KPU dalam pemilihan kepala daerah 

menyangkut semua tahapan mulai dari program, dan jadwal pelaksanaan Pemilu 

(pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan dalam pemilu, kampanye dalam 

pemilu, dana kampanye peserta pemilu, pemungutan suara, penghitungan, dan 

rekapitulasi hasil. penghitungan suara Pemilu dan penetapan Pasangan Calon 

terpilih). Kemudian sosialisasi dengan komunikasi tatap muka melalui media 

massa, media sosial, media kreatif, papan pengumuman KPU, dan sebagainya. 

Dalam situasi pandemi seperti sekarang KPU Pilkada Kota Medan juga melakukan 

sosialisasi mengenai new normal, penggunaan masker, hand sanitizer, dan lain 

sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Namun 

dari hasil wawancara dengan masyarakat di kota Medan, KPU belum 

menyampaikan sosialisasi secara langsung, sehingga masyarakat tidak mengetahui 

pesan atau informasi yang disampaikan oleh umum Komisi Pemilihan (Harefa & 

Adhani, 2021). Artikel ini akan membantu penulis untuk menganalisis optimalisasi 

kinerja dari PANPEL dari segi komunikasi dan penyampaian informasi terkait 

program, jadwal pelaksanaan pemilu, kampanye peserta pemilu, perhitungan suara 

sampai kepada rekapitulasi hasil dimasa pandemic seperti sekarang ini. Dalam 

penelitian ini, perbedaan yang ada dibandingkan dengan penelitian sekarang adalah 

fokus penelitian ini mengarah kepada bagaimana KPU dalam PILAKADA di Kota 

Medan tahun 2020 dapat meningkatkan parisipasi pemilih. Perebedaan lainnya 

adalah penelitian ini juga fokus kepada langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

meningkatkan partisipasi tersebut. 

Dalam jurnal “Budapest International Research and Critics Institute-Journal 

(BIRCI-Journal)” yang berjudul “Public Perception of the Implementation of 

Simultaneous Regional Head Election 2020 during Covid-19 Pandemic in 

Palangkaraya Regency” menggambarkan persepsi masyarakat Palangka Raya 

terkait Pilkada ditengah Pandemi Covid-19. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dan Panitia 
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Penyelenggara Pilkada pada 9 Desember 2020. Meski pandemi Covid-19 masih 

terjadi, di simpulkan mayoritas responden di Palangka Raya sepakat untuk 

menggelar pilkada pada 9 Desember 2020. Prosedur protokol kesehatan sangat 

diharapkan bisa diterapkan dalam pilkada. Minimnya sosialisasi tentang tata cara 

pemungutan suara menjadi tantangan besar bagi panitia pemilu dalam situasi saat 

ini. Tugas utama mereka adalah mensosialisasikan Pilkada serentak yang akan 

dilaksanakan pada 9 Desember 2020, baik secara online maupun offline, karena 

minimnya sinyal untuk mengakses internet, khususnya di Palangka Raya. Selain 

itu, ada beberapa orang yang menemui kendala dalam menggunakan media online. 

Oleh karena itu, sosialisasi baik Online maupun Offline pada Pilkada serentak pada 

9 Desember 2020 menjadi kebutuhan vital. Masyarakat berharap pemilihan kepala 

daerah dapat diselenggarakan secara jujur, adil (Sandi et al. 2020). Dalam 

penelitian ini, perbedaan yang ada dibandingkan dengan penelitian sekarang adalah 

fokus penelitian ini mengarah kepada bagaimana penyelenggaraan KPU saat ini di 

tengah masa pandemi. Perbandingan penelitian ini terletak pada mekanismenya 

sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan untuk pemilu di UPN Veteran Jakarta 

yang LUBERJUDIL serta menjamin keamanannya di tengah masa pandemi 

COVID-19. 

Penelitian ini membantu penulis dalam menganalisis konsep dari pemilihan 

raya UPN Veteran Jakarta tahun 2020 yang disepakati oleh PANPEL pada 

pemilihan raya UPN Veteran Jakarta. Seperti apa dan bagaimana konsep 

diaplikasikan di lapangan. Mengingat bahwa pandemi menjadi tantangan besar 

dalam pelaksanaan pemilihan raya, PANPEL selaku panitia penyelenggara 

seharusnya mempersiapkan dengan matang terkait pelaksanaan pemira. Karena 

masyarakat kampus sebagai pemilih sangat mengharapkan prinsip-prinsip pemilu 

dalam pemira yaitu LUBERJURDIL dapat tetap terjamin dan dijunjung tinggi 

meskipun dihadapkan dengan pandemi Covid-19. 

Dalam artikel yang berjudul “International Conference On Public 

Organization Asia Pacific Society For Public Affairs (Apspa)” yang berjudul 

“Democratization And Performance Of General Election Commission On 

Implementation Of Simultaneously Province Regional Election” membahas 
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mengenai kinerja KPU yang menjadi sorotan dalam pemilihan kepala daerah 

serentak dikarenakan terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 

serentak 2018. Pemilihan kepala daerah (Pilgub) Sulawesi Selatan yang 

diselenggarakan KPU Sulawesi Selatan telah dilaksanakan cukup sesuai dengan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Meski memiliki indikator kinerja yang 

terstruktur, mulai dari tingkat KPU hingga KPU Kabupaten/Kota, indikator yang 

disusun masih bersifat sangat teknis. KPU harus mengadopsi beberapa prinsip 

demokratisasi dalam penyelenggaraan pemilukada yang lebih independen, 

imparsial, dan professional (Niswaty et al. 2019) Dalam artikel ini, dapat membantu 

penulis untuk memahami terkait jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PANPEL 

selama kegiatan PEMIRA UPN Veteran Jakarta tahun 2020. Apakah kinerja yang 

dilakukan oleh panitia penyelenggara selama melakukan pekerjaannya sudah sesuai 

dengan PERKEMA Nomor 1 Tahun 2020 atau ternyata ditemukan pelanggaran dan 

bagaimana pihak dari Panitia Pengawas (PANWAS) sebagai badan yang 

mengawasi kinerja Panitia Pelaksana (PANPEL) merespon terhadap hal tersebut. 

Dalam penelitian ini, perbedaan yang ada dibandingkan dengan penelitian sekarang 

adalah fokus penelitian ini mengarah kepada pelanggaran yang diperbuat oleh KPU. 

Penelitian ini juga fokus membahas kepada tanggapan atau langkah apa yang 

diambil oleh PANWAS untuk menyikapi pelanggaran yang diperbuat oleh 

PANPEL. 

Didalam artikel “Budapest International Research and Critics Institute-

Journal (BIRCI-Journal)” yang berjudul “The Role of General Election 

Commission (KPU) in Increasing Voters’ Participation in Langkat, Medan, 

Indonesia” adalah bahwa Persentase Partisipasi Masyarakat Kabupaten Langkat 

Sekitar 60% -66%. Angka tersebut dikatakan rendah karena belum mencapai target 

yang ditetapkan KPU RI yang memiliki target standar nasional partisipasi pemilih 

mencapai 77,5%. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh KPU 

masih sangat kurang efektif, sehingga perlu perbaikan dan strategi lain yang dapat 

menjadi pilihan untuk mengoptimalkannya (Amrizal et al. 2018). Dalam artikel ini, 

membantu penulis untuk menganalisis terkait model sosialisasi yang kurang efektif 

dan bagaimana hal tersebut dapat diperbaiki agar sosialisasi yang dilakukan 

kedepannya dapat lebih efektif sehingga terjadinya peningkatan partisipasi politik. 
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Dalam penelitian ini, perbedaan yang ada dibandingkan dengan penelitian sekarang 

adalah fokus penelitian ini mengarah kepada peran lembaga KPU untuk 

meningkatkan partisipasi pemilih di Langkat. Penelitian ini juga fokus membahas 

kepada mekanisme sosialisasi pemilu yang harus dilakukan sehingga para pemilih 

memiliki niat untuk dan memberikan suaranya dalam Pemira 2020. 

Dalam jurnal “International Journal of Multicultural and Multireligious 

Understanding” yang berjudul “Authority of General Election Commission for the 

Electoral Constitutional Rights” KPU adalah lembaga negara pendukung atau 

lembaga pembantu atau lembaga independen yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU dalam 

menjaga hak konstitusional pemilih memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan diskresi atas masalah-masalah jika peraturan perundang-undangan tidak 

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sehingga menyebabkan stagnasi pada suatu 

tahapan, terutama dalam penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih di Tahap 

Upgrade Data (Nasruddin et al. 2019) Dalam artikel ini, dapat membantu penulis 

terkait dengan peran dan tanggung jawab dari panitia penyelenggara pemilu raya, 

dalam hal ini yaitu Panitia Pelaksana. Jika diibaratkan sebuah pemilu dalam konteks 

lingkup universitas, Panitia Pelaksana merupakan lembaga KPU dalam Pemilihan 

raya sebagaimana yang tertuang dalam PERKEMA Nomor Tahun 2020 tentang 

Pemilihan Raya UPN Veteran Jakarta bahwasannya panitia pelaksana (PANPEL) 

sebagai panitia penyelenggara. Dalam penelitian ini, perbedaan yang ada 

dibandingkan dengan penelitian sekarang adalah fokus penelitian ini mengarah 

kepada lembaga mirip KPU yang diselenggarakan di kampus UPN Veteran Jakarta. 

Penelitian ini juga fokus membahas kepada bagaimana fungsi dan wewenang 

lembaga KPU kampus berdasarkan PERKEMA. 

Melalui jurnal “Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of 

Indonesia” dengan artikel berjudul “The Roles of General Election Commission 

and General Election Supervisory Bord for a Democratic Election” dimana 

penelitian ini membahas mengenai kemampuan KPU dan Bawaslu dalam 

melangsungkan pemilihan umum yang jujur dan bersih serta trasnparan dan adil. 

Teapi sayangnya seringkali masyarakat melihat bahwa KPU dan Bawaslu melakuka 
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kecurangan pada masa Orde Baru yang masih terekam hingga saat ini dalam benak 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjabarkan bagaimana tugas-

tugas sesungguhnya dari KPU dan Bawaslu yang pada dasarnya telah dijabarkan 

dalam UU No 22 Tahun 2007 (Marzuki, 2008). 

Melalui artikel ini dapat membantu penulis terkait tugas-tugas KPU dalam 

menjelankan tugansya berdasarkan hukum yang telah tercantum dalam undnag-

undang Indonesia. Selain itu dalam artikel ini membantu peneliti dalam memahami 

fungsi-fungsi KPU dimulai dari era Orde Baru hingga masa transisi di Indonesia 

serta menyikapi bagaimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan KPU telah 

bertentangan dalam peraturan yang telah ditetapkan sheingga mengetahui sanksi 

apa yang perlu ditegakkan. Dalam penelitian ini, perbedaan yang ada dibandingkan 

dengan penelitian sekarang adalah fokus penelitian ini mengarah kepada kepatuhan 

tiga pilar KPU yang menjadi fungsi dan proses jalannya tugas tersebut dari masa 

orde baru sampai masa transisi. Penelitian ini juga fokus membahas kepada sikap 

yang harus diambil oleh lembaga KPU terhadap kecurangan-kecurangan yang 

terjadi. 

Dalam jurnal bernama “Scientific Research Journal” telah menerbitkan 

artikel berjudul “Influence of Political Parties, Bureaucracy Authority, Role of 

Election Supervisory Committee and Community Participation on the Performance 

of General Elections Commission” yang membahas bahwa masyarakat memiliki 

peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti 

Pemilihan Kepala Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kinerja komisi pemilihan umum (KPU) kota Ternate agar dapat dipercaya 

masyarakat, serta peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Parpol berpengaruh 49,8% terhadap kinerja KPU Kota 

Ternate, karena partai politik merupakan faktor penguatan, (2) Wewenang birokrasi 

terhadap kinerja KPU berpengaruh 52,9%, karena kewenangan birokrasi 

merupakan faktor pendukung (3) peran Panwaslu terhadap kinerja KPU Kabupaten 

Ternate berpengaruh 72,8%, karena peran Panwaslu merupakan faktor utama, (4) 

Partisipasi masyarakat terhadap kinerja KPU Kota Ternate Kota memiliki pengaruh 
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sebesar 54,9%, karena partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung, (5) 

Partai politik, otoritas birokrasi, Peran Panwaslu, dan partisipasi masyarakat secara 

bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 78,1% terhadap kinerja KPU Kota 

Ternate. Untuk itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat 

menjadi dasar bagi pertumbuhan partai politik yang efektif dan fungsional (Ibrahim, 

2017). 

Melalui artikel ini dapat membantu penulis dalam memahami peran KPU 

dan Bawaslu dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk turut serta 

menyuarakan pendapat mereka dan juga karena KPU memiliki kewenangan 

birokrasi, maka ini merupakan faktor pendukung dalam pemilihan umum, partai 

politik. Dalam penelitian ini, perbedaan yang ada dibandingkan dengan penelitian 

sekarang adalah fokus pembahasan mengarah kepada jalannya KPU Ternate 

sebagai lembaga yang mengatur jalannya pemungutan suara. Hasil pembahasan 

yang diperoleh dari penelitian ini juga fokus kepada beberapa pihak lainnya seperti 

partai politik dan panwas yang ikut serta mempengaruhi jalannya proses KPU 

Ternate. 

Alasan penulis memilih judul “STRATEGI PANITIA PENYELENGGARA 

UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA 

PEMILU RAYA UPN VETERAN JAKARTA TAHUN 2020” dilatarbelakangi 

karena penulis tertarik untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Panitia 

Pelaksana (PANPEL) selaku panitia penyelenggara PEMIRA UPN Veteran Jakarta 

dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu 

raya UPN Veteran Jakarta tahun 2020, dengan berbekalkan pengetahuan mengenai 

kajian sosial politik yang peneliti miliki, peneliti berharap menjadikan penelitian 

ini sebagai pemantik daya analisis peneliti. Diharapkan penelitian ini juga dapat 

memperkaya wawasan dalam disiplin ilmu politik, khususnya penelitian dalam 

bidang partisipasi politik, terutama yang terkait dengan partisipasi politik 

mahasiswa di lingkup kampus UPN Veteran Jakarta. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Mahasiswa dengan berbagai peran sosialnya dapat melakukan aktivitas-

aktivitas sosial politik. Aktivitas tersebut dapat dilihat pada fenomena pemerintahan 

mahasiswa sebagai wujud dari politik yang ada dikampus. Fokus politik kampus 

merupakan segala kebijakan yang digulirkan oleh lembaga mahasiswa itu sendiri 

(internal) atau oleh birokrasi kampus seperti jurusan, fakultas atau universitas 

(eksternal). Politik kampus dalam konteks internal dapat dilihat dari pemerintahan 

mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa lahir dari kebutuhan mahasiswa untuk 

mengaspirasikan, menyalurkan dan menuntut hak-hak politik. Basis keberadaan 

pemerintah mahasiswa adalah mahasiswa secara keseluruhan, sehingga partisipasi 

mahasiswa dalam politik kampus menjadi paling utama. Partisipasi politik dalam 

konteks ini merupakan keikutsertaan atau keterlibatan mahasiswa dalam agenda-

agenda politik, salah satunya dalam Pemilihan Umum Raya (PEMIRA).  

Berkaca dari pemilihan umum raya pada tahun 2020 yang menghadapi 

berbagai tantangan yaitu (1) Tingkat partisipasi mahasiswa yang minim (2) 

Pelaksanaan kegiatan pemilihan umum raya ditengah pandemi Covid-19. Namun 

yang menarik adalah walaupun pemira pada tahun 2020 berjalan secara online 

ditengah pandemi yang secara rasional menghambat partisipasi tetapi realitanya 

terjadi peningkatan pastisipasi dari mahasiswa. Hal inilah yang menjadi tantangan 

untuk mengetahui strategi apa yang digunakan Panitia Pelaksana pemira sehingga 

mampu meningkatkan partisipasi.  

Dengan adanya realita yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan 

pemilihan raya tentunya tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh Panitia 

Pelaksana dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada pemilu raya 

UPN Veteran Jakarta tahun 2020. Berdasarkan penjelasan adanya sebab serta faktor 

yang menjadi latar belakang, penulisan penelitian ini memfokuskan pada strategi 

Panitia Pelaksana (PANPEL) pemilihan umum raya UPN VETERAN JAKARTA 

tahun 2020 selama pelaksanaan kegiatan. Pengkajian dalam sudut pandang pada 

penelitian ini merumuskan masalah pokok-pokok terkait:  

Bagaimana strategi panitia pelaksana (PANPEL) Pemilu Raya untuk 

meningkatkan partisipasi politik mahasiswa UPN Veteran Jakarta tahun 

2020?  
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1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi Panitia Pelaksana dalam meningkatkan partisipasi 

politik  Mahasiswa di UPN Veteran Jakarta tahun 2020. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa 

manfaat, diantaranya: 

a. Manfaat Praktis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa 

evaluasi untuk perbaikan panitia pelaksana dalam pemilu raya UPN Veteran Jakarta 

kedepannya dalam upaya meningkatkan partisipasi politk mahasiswa. 

b. Manfaat Akademis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memberikan 

informasi dan menambah wawasan dalam ilmu politik serta dapat memberikan 

kontribusi dalam bidang Akademis mengenai penelitian politik tentang partisipasi 

politik agar dapat di gunakan sebagai acuan penelitian serupa berikutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan terbagi ke dalam lima bab, di 

mana pada setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab dengan pembahasan yang 

disesuaikan. Maka sistematika penulisan yang penulis rencanakan yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada penulisan Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang 

masalah, penggunaan literature review, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penulisan Bab II, penulis akan membahas kerangka pemikiran yang 

terdiri dari teori dan konsep yang menjadi landasan dan alur pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada penulisan Bab III, penulis akan membahas tentang pendekatan 

penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik 

pengumpulan data serta waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian. 

BAB IV KOMPONEN & PERKEMBANGAN PEMIRA UPN 

VETERAN JAKARTA  

Pada penulisan Bab IV, penulis akan membahas tentang komponen serta 

perkembangan Pemira di UPN Veteran Jakarta serta pelaksanaan kegiatan 

PEMIRA UPN Veteran Jakarta di tahun 2020. 

BAB V PELAKSANAAN PEMIRA UPN VETERAN JAKARTA 

TAHUN 2020 

Pada penulisan Bab V, penulis akan membahas rumusan yang ada mengenai 

strategi panitia pelaksana pemilu raya UPN VETERAN JAKARTA dalam 

meningkatkan partisipasi politik mahasiswa UPN Veteran Jakarta tahun 

2020. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada penulisan Bab VI ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian 

yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan saran untuk 

menjadi masukan yang diangkat oleh penulis. 

 

 

 


