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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu di antara banyak negara di dunia yang menganut 

sistem politik demokrasi, di mana pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem politik demokrasi dipegang oleh 

rakyat. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, di Indonesia setiap warga negara berhak 

memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan. 

Tentu saja, dalam mewujudkan terciptanya demokrasi yang baik, sangat diperlukan 

peranan politik untuk membentuk sikap dan pikiran demokrasi bagi kalangan warga 

negara sebagai sumber daya politik, agar tercapai suatu kreativitas atau partisipasi 

dalam politik. Selain itu, peranan yang dibutuhkan dimaksudkan agar terciptanya suatu 

sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan dan apa yang dibutuhkan di daerah 

tersebut. 

Dalam kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi 

suatu pemerintahan. Makin tinggi tingkat partisipasi politik menandakan bahwa rakyat 

mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam suatu kenegaraan. Sebaliknya,  

suatu contoh ketika rakyat acuh terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan 

menandakan tingkat partisipasi politik yang rendah (Biru, 2020:546). Hal tersebut bisa 

dijadikan sebagai indikator sederhana dalam menilai kualitas demokrasi di suatu 

negara. Keikutsertaan rakyat dalam pemilihan Kepala Daerah secara serentak, dapat 

dipandang juga sebagai wujud nyata dari demokrasi dan partisipasi dalam proses 

pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal 

yang penting, karena Kepala Daerah yang akan memimpin daerah tersebut yang 

nantinya akan menjadi pemimpin dalam pembangunan daerah termasuk di dalamnya 

pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya.  



 
 

Rendi Muhammad, 2022 
Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Penyelenggaraan Pilkada Serentak di 
Kota Depok Tahun 2020 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik 
[ www.upnvj.ac.id www.library.upnvj.ac.id www.repository.ac.id ] 
2 
 

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Robert Dahl dalam bukunya 

yang berjudul Polyarchy: participation and Opposition dalam (Liando, 2016:15), yang 

mengatakan bahwa partisipasi politik berhubungan erat dengan demokrasi dikarenakan 

memiliki pengaruh legitimasi terhadap jalannya suatu pemerintahan oleh masyarakat. 

Hal ini dapat dipahami dengan betapa beratnya menjalani suatu pemerintahan dalam 

suatu masyarakat yang memiliki sikap politik acuh. Preferensi masyarakat sebagai 

pemilih dapat mempengaruhi masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu 

Pemilu. Selain itu, dalam Pemilu partisipasi politik masyarakat dapat dipandang 

sebagai evaluasi dan kontrol terhadap pemimpin atau pemerintah. Sebab masyarakat 

dalam melakukan pengawasan, hal ini dapat dimaknai sebagai fungsi check and 

balances dari segenap masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Miaz 

(2012) yang mengatakan bahwa partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan 

dalam konteks politik, ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses 

politik yang mana keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak 

pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang 

untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. 

 Dalam Pemilihan umum, partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap 

pengesahan masyarakat untuk calon yang terpilih, karena masyarakat memiliki 

kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka (Subekti, 2013:8). Oleh 

karena itu, partisipasi dari masyarakat untuk memilih dalam pemilu maupun pilkada 

merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak secara politis terhadap 

sebuah pemerintahan yang dipilihnya. Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin 

(2007: 152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :  

• Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri 

dari proses politik.  
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• Partisipasi politik spector orang yang setidak-tidaknya pernah ikut 

memilih dalam pemilihan umum.  

• Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses 

politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, 

aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.  

• Partisipasi politik pengritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam 

bentuk yang tidak konvensional. 

Gambar 1.1 Piramida Partisipasi politik 

(Sumber: Roth & Wilson, 1976) 

Partisipasi politik tidak hanya persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak 

pilihnya saat pemilihan di bilik suara, tetapi juga bagaimana publik berperan dalam 

menciptakan proses pemilhan yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam 

pengawasan pemilihan sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaran pemilihan itu 
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sendiri (Ramadhanil, 2015:4). Pengawasan pemilu baru muncul pada pelaksanaan 

pemilu tahun 1982 yang bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum 

atau Panwaslak Pemilu. Latar belakang terbentuknya Panwaslak Pemilu yaitu karena 

adanya ketidak percayaan terhadap Pemilu yang dianggap telah diatur oleh rezim 

penguasa (Bawaslu RI, 2017). Di era reformasi, masyarakat menunutuk adanya Pemilu 

yang jujur dan adil hal itu memicu pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

diberbagai tingkat, mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten atau Kota yang 

sifatnya permanen.  

Bawaslu merupakan sebuah Lembaga yang bertugas menjaga dan mengawasi 

jalannya pesta demokrasi atau yang biasa disebut sebagai pemilihan umum (pemilu). 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu 

memiliki tugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu 

untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan 

terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, dan mengawasi persiapan 

penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:  perencanaan dan penetapan jadwal tahapan 

pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan 

pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain ketiga tugas tersebut, 

Bawaslu juga memiliki tugas lainnya, seperti melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik 

uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara   Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, mengawasi 

pelaksanaan putusan/keputusan, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu 

kepada Gakkumdu, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan  jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan, serta mengawasi pelaksanaan peraturan KPU dan mengevaluasi 

pengawasan pemilu (Bawaslu.go.id, 2017). 

Pengawasan partisipatif secara umum digambarkan sebagai upaya kolektif 

bersama yang melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan 

pengawasan penyelenggaraan Pemilu (Afifuddin, 2020:47). Partisipasi masyarakat 

harus menjadi fokus startegi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas hasil Pemilu di 

Indonesia yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Bawaslu mempersiapkan berbagai 

program yang mana sengaja didesain untuk dapat menjadi pisat pengawasan 

partisipatif, hal ini dilakukan guna dapat meningkatkan partisipatif masyarakat. 

Menurut Affinudin (2020:53), Bawaslu memiliki tujuh program besar untuk 

mendorong transformasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat, yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Program pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu). 

2. forum warga. 

3. Program Gerakan pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar). 

4. Program pengabdian masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. 

5. Pengelolaan media sosial. 

6. Pojok Pengawasan. 

7. Satuan Karya Pramuka (SAKA) Adhiyasta Pemilu. 

Dilansir dari Kompas, menurut pernyataan KPU, pilkada serentak yang 

dilaksanakan di Kota Depok pada 2020 kemarin mengalami peningkatan sebesar 6,4% 

persentasenya. Peningkatan tersebut berkaitan dengan meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam proses pilkada di Kota Depok. Partisipasi masyarakat mulai dari 

pengawasan terhadap proses pemilihan hingga meningkatnya jumlah pemilih yang 

menggunakan hak suaranya. KPU Kota Depok telah menetapkan jumlah Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pilkada di Kota Depok berjumlah 1.229.362 
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pemilih dalam 4.015 TPS. Naiknya partisipasi pemilih di kota depok dikarenakan 

ketatnya persaingan antara kedua paslon.  Nana Shobarna (Ketua Kpu Kota Depok) 

mengatakan bahwa pilkada serentak yang diselenggarakan pada masa pandemi ini bisa 

dikatakan sukses karena banyaknya masyarakat yang antusias terhadap pesta 

demokrasi ini. Faktor pendukung tingginya partisipasi masyarakat pada pilkada 

kemarin dikarenakan sosialisasi yang terus-menerus oleh penyelenggara pilkada juga 

diimbangi dengan data akurat yang disajikan Petugas Pemutakhiran Data Terpadu 

(PPDP) (Kompas.com). 

Pilkada merupakan tempat untuk memberi kesempatan kepada siapapun warga 

negara Indonesia untuk memilih secara demokratis, sehingga harapannya yang terjadi 

setelah pilkada dapat membuka pemikiran para masyarakat untuk dapat menjadi lebih 

kritis dalam menghadapi isu-isu politik. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-

undang bahwa pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, 

Rahasia, Jujur, dan Adil. (DPRD Jakarta, 2017) Dalam hal ini, Pengawasan Partisipatif 

dalam penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan, karena dengan ikutnya lapisan 

masyarakat dalam mengawasi pemilu dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan 

yang terjadi pada saat pemilu dan dapat mendongkrak angka partisipasi pemilih 

khususnya di kalangan muda. Dalam pilkada serentak yang dilaksanakan di kota depok 

pada 2020 di kecamatan Beji sangat terlihat jelas adanya perbedaan pengawasan 

partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat dibanding ketika Pilpres 2019, 

meskipun menurut data KPU, partisipasi politik masyarakat Depok pada pilkada 2020 

silam naik, namun yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya, kurangnya pengawasan 

partisipatif yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Penelitian ini akan menjelaskan 

tentang bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Penyelenggaraan 

Pilkada serentak 2020. 
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1.2. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui: 

a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi penyelenggaraan 

pilkada serentak di Kota Depok tahun 2020? 

b. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi publik dalam 

pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Depok tahun 2020? 

1.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian, penulis perlu melakukan tinjauan pustaka guna 

memberikan referensi serta membandingkan antara persamaan dan perbedaan yang 

akan ditulis. Menganalisa dari judul yang dibuat penulis yaitu Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Studi Kasus: Pilkada Kota Depok 2020, 

penulis menemukan tujuh penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang ditemukan 

yakni tulisan dari Agam Primadi, dkk tahun 2019 yang berjudul Peran Pemilih 

Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus: Kelompok Agen 

Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan). Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan 

tentang tujuan, metode serta kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan upaya Bawaslu Bangka Selatan secara analitis dalam 

mewujudkan kualitas serta integritas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tingkat 

daerah dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat hal ini bertujuan untuk dapat 

menjadikannya model dalam partisipasi politik dan juga sekaligus memberikan edukasi 

bagi masyarakat yang tergolong ke dalam pemilih pemilu. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analitik, yang mana dilakukan dengan cara memperhatikan dan 

mengamati kronologi pada semua aktivitas yang terjadi dalam tahapan pemilu yang 

berkaitan langsung dengan objek. Penelitian ini dikategorikan sebagai action research 

karena menggunakan data primer yang diperoleh dari kegiatan partisipatoris 
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(McIntyre, 2008) dimana penulis berupaya agar masyarakat ikut terlibat dalam 

pengawasan pemilu yang partisipatif ini.  

Dari penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, 

perbedaannya adalah dalam penelitian yang ditulis oleh Agam Primadi, dkk 

menjelaskan bagaimana upaya bawaslu dalam mendorong pemilih pemula dalam 
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berpartisipasi pada pengawasan pemilu. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, pelaksanaan pemilu yang bersih, adil dan jujur dalam proses pelaksanaan 

pemilu, serta didukung oleh kinerja pemantauan partisipatif membuktikan bahwa 

Pemilu tersebut merupakan Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat. 

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu dapat meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan dan mencegah terjadinya kecurangan mulai ditahap awal. Salah 

satu bentuk partisipasi masyarakat (active citizenship) dapat dilihat dengan 

pemantauan pemilu yang melibatkan pemilih pemula yang berbasis kerelawanan 

dan sebagai edukasi. Bawaslu Bangka Selatan melakukan terobosan dengan 

membentuk agen pengawasan Pemilu di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka 

Selatan. Terobosan ini terbukti sangat efektif dalam beberapa hal. Pertama, pemilih 

pemula mendapatkan edukasi langsung dimana pemilih merupakan bagian dari 

agen yang mendapatkan pendidikan politik. Kedua, meningkatkan kesadaran 

masyarakat terutama pemilih terhadap pentingnya kualitas penyelenggara pemilu 

di daerah. Ketiga adalah upaya mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan dalam 

penyelenggaraan Pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia 

dapat ditekan sehingga hal ini menjadi kontribusi di dalam pembangunan 

demokrasi berbasis kewarganegaraan (Primadi, 2019;4). 

Tulisan kedua yang penulis temukan yaitu tulisan dari (Ratnia Sholihah, dkk. 

2018) yang berjudul Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal 

Pemilihan Umum Yang Demokratis. Dalam tulisan ini, pengawasan parsipatif 

berfungsi untuk menciptakan Pemilu yang demokratis. Di era reformasi ini, 

terdapat beberapa lembaga pengawas Pemilu yang berperan untuk menjaga 

keberlangsungan Pemilu tetap kondusif, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

yang berada di tingkat pusat dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat 

Daerah yang berwenang menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. 

Namun dalam impelementasinya, masih terdapat banyak pelanggaran dan 

kecurangan, sehingga Pemilu dinilai kurang berintegritas dan demokratis. Dengan 

dilibatkannya stakeholder dalam masyarakat secara bebas dalam mengawasi 

penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan 
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terwujud. Penulis menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif, baik dari 

masyarakat, masyarakat pemilih, juga berbagai pihak yang ikut terlibat 

(stakeholders). Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan studi literatur.  

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ratna Sholihah terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang ingin penulis lakukan, perbedaannya terdapat pada tujuan dari 

tulisan ini adalah pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilihan umum yang 

demokratis, sedangkan penelitian yang akan penulis buat adalah tentang tingkat 

pengawasan partisipatif yang berada di kota depok. Kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penelitian ini adalah peran daripada lembaga pengawas pemilu dalam hal ini 

yaitu Bawaslu serta masyarakat dalam menjalankan pengawasan terhadap pemilu 

dinilai dapat meningkatkan kesadaran penyelenggara pemilu, pelaku politok serta 

stakeholder yang mana bertugas untuk menjada reputasi, menjaga nama baik dan 

kehormatan partainya, sehingga akan melahirkan Pemilu yang demokratis. 

Tulisan ketiga yang penulis jadikan literatur yaitu dari Yakobus Richard 

Murafer tahun 2018 yang berjudul Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh 

Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 

Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura. Dalam tulisan ini, penulis 

mengkaji pentingnya pelaksanaaan pengawasan dalam proses penyelenggaraan 

pemilihan umum kepala daerah di wilayah Kota Jayapuran pada tahun 2018. Dalam 

kajian melihat konteks politik yang mencakup proses yang terjadi dalam 

pengawasan partisipatif dibutuhkan pemahaman yang mendalam. Berdasarkan 

hasil penelitian, kerjasama yang sinergis dan kuat diperlukan antarabPanwaslu Kota 

Jayapura dan juga masyarakat sebagai pemilihnya. Metode penelitian kualitatif 

digunakan oleh penulis, yang mana dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan 

studi literatur. 

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian ini antara tulisan 

dari Murafer dengan tulisan yang dibuat oleh penulis, perbedaannya terdapat pada 

isi yang mengkaji tentang urgensi pelaksanaan pengawasan partisipatif. Dalam 

tulisan Murafer dapat ditarik kesimpulan bahwa, hampir seluruh kegiatan 
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pengawasan Pemilu dilakukan dengan metode arus informasi yang timbal balik, 

yaitu terdapat pertukaran informasi antara pengawas pemilu dan pemilih. 

Mekanisme ini telah memberikan rongga bagi kedua belah pihak untuk saling 

memberikan informasi dan proses diskusi dapat berjalan meskipun mekanisme ini 

hanya berlaku pada lingkup yang sangat terbatas (Murafer, 2018). 

Tulisan keempat yang ditemukan oleh penulis yaitu tulisan dari (Kadek 

Cahya Susila Wibawa, 2019) yang berjudul Pengawasan Partisipatif untuk 

Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Serentak di Indonesia. Dalam tulisan ini, terdapat permasalahan dalam tulisan ini, 

yaitu: Seberapa penting bentuk pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum serentak (legislatif dan Presiden-Wakil Presiden) di Indonesia dan 

bagaimana korelasi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan good governance 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak (legislatif dan Presiden-Wakil 

Presiden) di Indonesia? Pertama kalinya Indonesia melaksanakan Pemilu serentak 

membutuhkan pengawasan yang ekstra dengan tujuan menjamin kelancaran dalam 

pelaksanaan Pemilu tersebut. Bawaslu merupakan lembaga negara pengawasan 

penyelenggaraan pemilu yang memiliki cakupan yang sangat banyak, luas dan sulit, 

sehingga Bawaslu memerlukan lembaga diluar lembaga untuk membantunya. 

Urgensi keterlibatan peran aktif masyarakat merupakan suatau kebutuhan dan 

kewajiban dalam pengawasan pemilu ini, tidak hanya mampu memperkuat 

kapasitas pengawasan serta mampu mendorong perluasan terhadap wilayah 

pengawasan.  

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan tulisan yang dibuat oleh 

penulis, perbedaan terdapat dalam pembahasan yang ditulis oleh Cahya Susila 

mengkaji tentang urgensi dari bentuk pengawasan partisipatif dalam mewujudkan 

good governance. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, partisipasi 

masyarakat dalam melakukan pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan 

good governance. Adapun tiga peran utama dalam konsep good governance yaitu 

Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat yang bekerja sama dalam 

mewujudkan “pengawasan pemilu yang baik” (good controlling governance) 
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dalam tata pemerintahan. Berdasarkan permasalahan yang ada, saran yang 

diberikan yaitu pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilu serentak 

berikutnya perlu diperkuat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Koordinasi dan pola hubungan juga perlu dipertegas dalam pengawasan 

penyelanggaraan pemilu serentak antara pengawasan dari Bawaslu, pengawasan 

dari lembaga pemantau independen, dan pengawasan partisipatif dari masyarakat 

(Wibawa, 2019). 

Tulisan kelima yang ditemukan oleh penulis adalah tulisan dari Fatih Gama 

Abisono tahun 2018 yang berjudul Pelembagaan Pengawasan Pemilu 

Partisipatif: Keterbatasan, Tantangan Dan Prospek Pengembangannya. 

Dalam tulisan ini, penulis memakai pendekatan kualitatif dan studi literatur dalam 

menjelaskan bagaimana pengawasan partisipatif dapat berjalan dengan lancer tanpa 

adanya hambatan. Keterbatasan, tantangan dan prospek pengembangan 

pengawasan partisipatif menjadi poin yang digarisbawahi penulis dalam tulisan ini. 

Dalam tulisan ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan yang ditulis 

oleh penulis, perbedaan terletak dalam isi yang spesifik tentang keterbatasan, 

tantangan serta hambatan yang tertuju dalam pengawasan partisipatif tersebut.  

Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan bahwa ia meyakini sebenarnya tidak 

terjadi penurunan terhadap tingkat partisipasi pengawasan pemilu oleh warga, 

namun belum cukup adaptifnya kelembagaan pengawas pemilu dalam menangkap 

dan menggiring transformasi pengawasan pemilu partisipatif dalam nalar tidak 

resmi. Sebenarnya banyak kasus pelanggaran pemilu yang menjadi keprihatinan 

masyarakat. Tidak adanya kerangka kerja pengawasan pemilu yang menyediakan 

insentif bagi pengawasan pemilu oleh masyarakat, hal ini membuat mereka 

bersikap hati-hati saat dihadapkan pada ramainya pelanggaran pemilu (Abisono, 

2018).  

Tulisan keenam yang ditemukan penulis adalah tulisan dari (Musfialdy, 2012) 

yang berjudul Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia. Dalam tulisan ini, 

penulis menggunakan metode kualitatif dan studi literatur dalam menjelaskan 

tulisannya. Penulis menjelaskan ada pertanyaan yang menjadi wacana terkait 
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langsung pada pelaksanaan pemilu di Indonesia di lingkup masyarakat. Sebagian 

jawabannya adalah agar menciptakan lingkungan kompetisi yang sehat, partisipatif, 

dan pertanggungjawaban yang jelas, dengan demikian penyelenggaraan pemilihan 

umum musti dilaksanakan secara lebih berkualitas dengan membentuk dan 

melaksanakan fungsi pengawasan pemilu. Dalam tulisan ini terdapat perbedaan 

tulisan yang akan penulis kaji dengan apa yang telah dipaparkan. Perbedaan terletak 

pada isi, dalam tulisan Musfialdy tersebut ia menjelaskan tentang bagaimana 

mekanisme dalam pengawasan pemilu yang terjadi di Indonesia, dari awal sebelum 

pemilihan sampai selesai semua dijelaskan mekanismenya. 

Tulisan ketujuh yang ditemukan penulis adalah tulisan dari Zuwarman 

Ramadhani tahun 2018 yang berjudul Pelaksanaan Program Lapau Pengawasan 

Partisipatif Oleh Bawaslu Kota Pariaman Pada Pilkada Serentak Tahun 2018. 

Dalam tulisan ini, Kota Pariaman adalah salah satu daerah yang ikut serta dalam 

pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2018. Keterlibatan Lembaga Bawaslu dan 

masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dapat 

menciptakan kondisi Pemilu yang kondusif. Keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan Pemilu dirancang dengan menggunakan metode pemanfaatan Lapau 

sebagai sarana pengawasan pemilu. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus dan tipe deskriptif, teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam pemilihan narasumber, 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Dalam tulisan yang ditulis oleh Zuwarman, terdapat perbedaan dengan tulisan 

yang akan dibuat oleh penulis, perbedaan terdapat pada fokus tulisan dimana tulisan 

dari zuwarman menjelaskan tentang seberapa efektif Bawaslu Kota Padang dalam 

melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses 

pemilu dengan menggunakan Lapau sebagai sarana pengawasan pemilu. Dalam 

tulisan ini dapat ditarik kesimpulan, pelaksanaan program Lapau pengawasan 

partisipatif di Kota Pariaman belum berlansung dengan baik. Adapun beberapa 

kendala, antara lain rendahnya pemahaman pelaksana dalam melaksanakan 

program Lapau pengawasan Partisipatif, kurangnya pemahaman masyarakat 
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mengenai kategori pelanggaran pemilu, tidak adanya aturan pelaksanaan program, 

tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh panitia pengawas perempuan, dan 

hubungan kekeluargaan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam melakukan pengawasan pilkada. 

Tulisan kedelapan yang ditemukan penulis adalah tulisan dari Fernanda Putra 

Adela dan Dio Safrial tahun 2017 yang berjudul partisipasi rakyat dalam 

pengawasan PILKADA, antipsipasi tingginya angkat GOLPUT di PILKADA 

SUMUT 2018. Dalam tulisan ini, penulis membahas Partisipasi masyarakat dalam 

proses pengawasan pemilu berdampak terhadap pelanggaran seperti manipulasi 

surat suara, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi/kekerasan, dan 

netralitas penyelenggara pemilu. Banyaknya pelanggaran yang terjadi disebabkan 

oleh partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih tergolong rendah. 

Pasalnya, selama ini beban pengawasan hanya ditanggung oleh Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu). 

Sumatera Utara menjadi wilayah yang paling memprihatinkan setelah tahun 

2015. Pasalnya, 72 (14,60%) dari 493 kasus yang ditangani oleh DKPP terjadi di 

Sumut. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di antara daerah lain yang 

menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus 

terhadap meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau penyimpangan 

pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan data 

utama yang digunakan adalah hasil wawancara. Data bekas yang digunakan berasal 

dari buku, majalah, berita online, dan dokumen lain yang memuat partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah 2018, data tersebut dirangkum dan 

dianalisis. Hasil penelitian ini adalah penyimpangan pada saat pilkada serentak, 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, pemilukada langsung di Kota 

Medan pasca reformasi, dan diharapkan adanya peningkatan partisipasi pada 

pemilihan gubernur Sumut 2018. Kesimpulan dari penelitian ini, Masyarakat sangat 

diperlukan untuk keberhasilan pengawasan pemilu. Bawaslu Sebagai badan 

pengawas masa depan, ia tidak dapat berjalan sendiri, tetapi Pemangku kepentingan 

juga harus dilibatkan, misalnya; kelompok Komunitas, organisasi masyarakat, 
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universitas, partai politik, media, institusi Masyarakat dan elemen lain dari proses 

pemantauan pemilu. Dalam tulisan yang dibuat oleh Fernanda Putra terdapat 

perbedaan dengan tulisan yang akan dibuat oleh penulis, perbedaannya terfocus 

kepada isi dari tulisan, pada tulisan ini Fernanda Putra menjelaskan bahwa 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki dampak terhadap 

pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu, seperti manipulasi surat suara, penyuapan, 

penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi/kekerasan, dan netralitas penyelenggara 

pemilu.  

Berkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan, 

penelitian yang penulis buat berfokus pada pengawasan partisipatif masyarakat 

khususnya generasi muda dalam konteks pandemi. Penelitian ini menitikberatkan 

pengawasan yang dapat dilakukan generasi muda dalam konteks perkembangan 

teknologi. Sebab informasi seputar Pilkada tahun 2020 disebarluaskan melalui 

media sosial. Oleh sebab itu, tulisan yang akan dibuat oleh penulis terfokus kepada 

seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pada pengawasan partisipatif saat 

Pilkada 2020 di Kota Depok.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Menjelaskan bagaimana peran pengawasan partisipatif masyarakat 

dalam mengawasi pilkada untuk meningkatkan partisipatif masyarakat 

pada pilkada serentak di Kota Depok tahun 2020. 

b. Menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi 

publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota 

Depok tahun 2020. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa 

ilmu politik mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 
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mempengaruhi pengawasan partisipatif masyarakat pada Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada).  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana partisipasi 

politik yang ada di Kota Depok, bagaimana upaya yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Depok dalam menggenjot partisipasi dari masyarakat. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut dalam penelitian ini, 

penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang 

permasalahan, rumusan permasalahan juga meliputi 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta bagian-

bagian teknis dari penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan 

kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, 

Kerangka pemikirian, alur pemikiran dan asumsi 

penelitian. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis 

penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data 

serta waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV   PEMBAHASAN 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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