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ABSTRAK 

 

Pelanggaran kampanye pada saat masa tenang penulis lebih menspesifikkan 

penelitian ke pengawasan anti politik uang karena disinilah letak inti sari yang 

menciptakan pilkada yang sehat dan memfokuskan bagaimana cara strategi Bawaslu 

kabupaten bima menghadapi masa tenang selama tiga hari agar tidak ada pelanggara 

kampanye lebih-lebih kampanye uang selain mencoreng pilkada yang sangat 

merugikan masyarakat maka dibutuhkan pengawasan ketat oleh Bawaslu Kabupaten 

Bima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Bima 

dalam menghadapi masa tenang pilkada 2020 di Kabupaten Bima.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif melalui 

pendekatan kualitatif.Penelitian ini berusaha mendeskripsikan senyatanya dari 

strategi bawaslu kabupaten bima dalam menghadapi masa tenang pemilihan kepala 

daerah di Kabupaten Bima 2020.Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, 

Bawaslu Kabupaten Bima dalam menghadapi masa tenang di Pemilihan Kepala 

Daerah Bawaslu Kabupaten Bima memiliki strategi dan menjalankan Surat Edaran 

Bawaslu RI Nomor S-0822 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 sebagai acuan bekerja 

dan Peraturan KPU No 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal serta UU 

No 10 Tahun 2016, dari hasil grafik sera data yang menunjukkan dalam pembahasan 

menjelaskan bahwa strategi Bawaslu Kabupaten Bima sangat baik dalam mencegah 

pelanggaran khususnya politik uang dan melakukan koordinasi dengan lembaga 

kepolisan kabupaten bima dalam melakukan patroli pengawasan anti politik uang dan 

juga melakukan strategi pengawasan seperti pengawasan partisipatif masyarakat, 

pilkada damai, sosialisasi online/ofline serta strategi sekolah kader pengawasan. Dan 

itu didukung dari informan mansyarakat serta ketua tim pasangan calon menilai 

bagusnya kinerja Bawaslu Kabupaten Bima selama Pemilihan Kepala Daerah 2020 

dengan sedikitnya pelaporan tekait dugaan pelanggaran politik uang selama masa 

tenang tiga hari berlangsung sampai hari pemungutan dan perhitungan suara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Khusus di berbagai negara berkembang, terminologi demokrasi semakin 

merebak, baik pada tingkat wacana maupun arah gerakan sosial politik.Sebagai 

suatu sistem politik, Demokrasi telah menempati strata teratas yang diterima oleh 

banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan 

sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam 

masyarakat maupun hubungan antar masyarakat.(Nugroho, 2012). 

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan 

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, metode politik yang memberikan 

peluang bagi setiap anggota masyarakat untuk ikut mempengaruhi proses 

pengambilan kebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa 

kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu 

merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai 

mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau 

mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. (Solihah, 2019,19). 

Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi 

proses dan hasil. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila 

pemilu itu berlangsung secara demokrasi, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan 

adil.Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus menghasilkan 
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wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu menyejahterakan rakyat, 

di samping dapat pula mengangkat harkat dan martabat bangsa, di mata dunia 

Internasional. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pemilu yang 

menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara, yang mampu 

mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan 

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yaitu: “melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial”. 

Tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi dibuktikan dengan 

semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dari tingkat Pusat, Provinsi sampai Pembentukan Badan Pengawasan Pemilu di 

tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya panitia saja maka diusulkan agar menjadi 

permanen berupa Badan tetap (Solihah, 2018:19). 

Tetapi ada sisi gelap dalam demokrasi Indonensia yang terkadang pelanggaran 

kampanye yang ingin meraih kekuasaan dengan cara yang tidak benar tetap 

dilakukan oleh para tim sukses disetiap pemilihan umum sehingga demokrasi 

yang pada mulanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatsering kali terjadi 

hal-hal yang negatif membuat lahirnya pemimpin prematur, maka pentingnya 

sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan sebuah Bangsa dan 

Negara, secara teori sangatlah bagus tetapi dalam implementasinya pemilu kita 

masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi pada saat 
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pemilu, penulis menilai politik uang menjadi faktor penting yang membuat 

demokrasi kita cacat, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya 

pengawasan agar segala sesuatu yang bersifat negatif dapat dicegah dan dipantau. 

Ditengah pandemi covid-19 Indonesia tetap melakukan pemilihan Kepala 

Daerah serentak se-Indonesia termasukKabupaten Bima melakukan pemilihan 

Kepala Daerah berupa Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pemilihan tersebut 

ditemukan kecurangan-kecurangan paslon dan tim sukses pada saat memasuki 

masa tenang dan masih melakukan kampanye apalagi memberikan barang atau 

uang agar bisa memilih seseorang yang mereka suruh, baik itu secara diam-diam 

maupun secara terang-terangan. Contohnya terjadi melakukan kampanye hitam 

yang dilakukan oleh saudara Edi Muhlis, S,Sos, selaku calon anggota DPRD 

Kabupaten Bima Dapli VI No. Urut 1 dari Partai Nasdem untuk mempengaruhi 

pemilih pada pemilihan umum Tahun 2019 dengan memberikan imbalan berupa 

pompa air dan mesin las ke masyarakat agar memilih dirinya. 

Disisi lain juga banyak kasus kecurangan-kecurangan disetiap pemilihan 

namun kesadaran masyarakat untuk melapor yang membuat kendala Bawaslu 

Kabupaten Bima dalam bertindak karena sinergisitas lembaga dan masyarakat 

sangat dibutuhkan karna dengan adanya laporan membuat Bawaslu bertindak 

cepat. Dari sekian banyak pelanggaran kampanye penulis lebih menspesifikkan 

penelitian ke pengawasan anti politik uang karena disinilah letak inti sari yang 

menciptakan pilkada yang sehat dan memfokuskan bagaimana carastrategi 

Bawaslu menghadapi masa tenang agar tidak ada pelanggara kampanye lebih-

lebih kampanye uang selain mencoreng Pemilihan Kepala Daerah juga sangat 
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merugikan masyarakat, maka dibutuhkan pengawasan ketat oleh Bawaslu 

Kabupaten Bima. 

Masa tenang Pemilhan Kepala Daerah menjadikan Bawaslu Kabupaten Bima 

harus mempunyai strategi dalam menghadapi masa tenang sehingga dengan 

strategi itu Bawaslu memiliki metode yang efektif dalam menyiapkan semuanya 

sehingga paslon dan tim sukses harus menaati kebijakan dan himbauan Bawaslu 

oleh sebab itu semua paslon dan tim sukses agar tidak melakukan kampanye uang 

pada saat memasuki masa tenang, strategi bawaslu ini yang akan diteliti oleh 

penulis tentang bagaimana cara kebijakan dancara kerja Bawaslu Kabupaten 

Bima menghadapi masa tenang Pilkada Kabupaten Bima pada pemilihan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 agar terhindar dari politik uang 

sehingga terciptanya Pilkada yang sehat, Bawaslu Kabupaten Bima harus 

melakukan pengawasan anti politik uang sehingga proses masa tenang itu berjalan 

sesuai ekspektasi Penyelenggara dan masyarakat Kabupaten Bima agar bisa 

berjalan baik pada saat pemilihan Kepala Daerah. 

Dari observasi penulis tentang demokrasi pemilu sampai dengan persoalan 

strategi Bawasluyang ingin diteliti berangkat dari itu penulis ingin meneliti di 

Lembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima yang merupakan salah satu 

Badan Pengawas tingkat Kabupaten yang mempunyai tupoksi mengawasi Pilkada 

Kabupaten Bima juga berperan aktif dalam mengawasi anti politik uang pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima. 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Strategi BAWASLU Kabupaten Bima Dalam Menghadapi Masa Tenang 
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PILKADA 2020 Di Kabupaten Bima” Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bima 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah Bagaimana Strategi BAWASLU Kabupaten Bima Dalam Menghadapi 

Masa Tenang PILKADA 2020 di Kabupaten Bima? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi BAWASLU 

Kabupaten Bima Dalam Menghadapi Masa Tenang PILKADA 2020 di 

Kabupaten Bima. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis.  

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi refrensi dalam menghadapi 

masa tenang pilkada khusunya Kabupaten Bima oleh.Selain itu penelitian ini 

juga di harapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa lainnya dalam kajian 

tentang masa tenang pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah masa tenang 

menjelang pilkada khusunya Kabupaten Bima Tahun 2020 sehingga 

kedepannya  masa tenang pilkada ini bisa menjadi salah satu refrensi untuk 

membentuk suatu gerakan sosial oleh mahasiswa ataupun masyarakat pada 

umumnya.  
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3. Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu 

(S1) pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

Universitas Muhammadiyah Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya khazanah teori yang di gunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya 

khazanah bahan kajian pada penelitian penulis berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis. 

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul 

ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama meneliti 

tentang peran/strategi Bawaslu.Sedangkan perbedaanya pada objek penelitian, teori 

yang digunakan dan juga bentuk evaluasinya dimana penulis penelitian dilakukan di 

Bawaslu Kabupaten Bima. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu. 

N

O 

Nama 

Penelitian 
Judul Penelitian Temuan 

Perbedaan 

Penelitian 
Critical Point 

1 Muhammad 

Sandy Tyas, 

2019. 

“Strategi Badan 

Pengawas 

Pemillihan Umum 

Dalam Mencegah 

Pelanggaran 

Kampanye” 

Peneliti 

menemukan 

berdasarkan hasil 

analisis saya 

ditemukan bahwa 

penelitian ini 

banyak sekali 

pelanggaran 

kampanye di NTB 

,terkadangBawaslu 

Adapun penelitian 

ini dengan 

penelitian 

terdahulu terletak 

pada objek kasus 

Karena peneltian 

terdahulu lebih 

fokus pada 

pelanggaran 

kampanye. 

Dalam 

penelitian 

terdahulu 

penulis lebih 

banyak 

memaparkan 

tentang 

pelanggaran 

kampanye itu 

sendiri tanpa 
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kurang aktif dalam 

mencegah terjadi 

pelanggaran 

kampanye ketika 

pemilu di lakukan. 

menjelaskan 

strategi atau 

cara Bawaslu 

dalam 

mencegah 

pelanggaran 

kampanye di 

NTB. 

2 Diah 

Anugerah, 

2018. 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

Badan Pengawas 

PemilihanUmum 

(Bawaslu) 

Terhadap Black 

Campaign Dalam 

Pemilihan 

Presiden Tahun 

2014 Di Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Badan Pengawas 

Pemilihan Umum 

Daerah 

IstimewaYogyakar

ta sudah 

melakukan 

pengawasan sesuai 

dengan peraturan 

dan Undang-

undang, tetapi 

Bawaslu dalam 

pelaksanaan 

tugasnya 

mendapatkan 

hambatandalam 

menindaklanjut 

pelanggaran berupa 

Kampanye Hitam 

karena terlalu 

lamawaktu 

prosesmengidentifi

kasi pelaku 

pelanggaran 

sehingga 

laporan/aduan 

kadaluarsa. 

Kemudian Bawaslu 

kurang 

meningkatkan 

koordinasi dan 

komunikasi kepada 

Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), 

serta Bawaslu tidak 

terlibat secara 

aktifdalam 

Perbedaan dengan 

penelitian 

terdahulu lebih 

kepada kampanye 

hitam yang di 

fokuskan juga 

kepada pemilihan 

presiden. 

Dalam 

penelitian 

terdahulu 

tersebut 

peneliti 

memang 

memaparkan 

fakta adanya 

beberapa 

pelanggaran 

dalam pemilu 

tetapi sangat 

sedikit sekali 

pemaparan 

mengenai 

tindak lanjut 

pelanggaranter

sebut. 
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penyusunan 

regulasi teknis 

mengenai daftar 

pemilih yang 

akandikeluarkan 

oleh KPU sebagai 

bentuk pengawasan 

yang dilakukan. 

3 Diah 

Nurhidayah 

2020. 

Peran Badan 

Pengawas 

Pemilihan Umum 

Kota Pekanbaru 

Dalam 

Pengawasan 

Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye 

Pada Pemilu 

Legislatif 2019 

Penulis 

Menemukan 

Hambatan Yang 

Dihadapi Oleh 

Bawaslu Kota 

Pekanbaru Dalam 

Melakukan 

Pengawasan 

Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye 

Pada Pemilu 

Legislatif 2019 

Tersebut Adalah 

Lemahnya Aturan 

Yang Ada Dalam 

Penertiban Alat 

Peraga Kampanye, 

Minimnya Tenaga 

Kerja Serta Biaya 

Untuk Melakukan 

Penertiban.  

Perbedaan yang 

sangat menonjol 

dengan penelitian 

terdahulu itu lebih 

fokuas kepada 

Alat Peraga 

Kampanye di 

pileg sedangkan 

penelitian saat ini 

lebi kepada masa 

tenang pada 

pilkada.  

Penulis 

Menganilisi 

Dan Menilai 

Dalam 

Penelitian Ini 

Tidak Terlalu 

Jauh 

Menjelaskan 

Dan 

Memapakan 

Tentang Cara 

Bawaslu 

Mengawasi 

Dan 

Menjelaskan 

Secara Detail 

Apa Saja Yang 

Dilarang 

Ketika 

Memasang 

Alat Peraga 

Kampanye. 

4 Adelia Fitri 

(2018) 

Penanggulangan 

Kampanye hitam 

sebagai 

Tantangan Jelang 

Pemilu Presiden 

Tahun 2019 

Berbagai cara yang 

dilakukan dalam 

pemenangan 

kontestasi politik 

skema 

kesejahteraan 

seringkali 

dikembangkan 

terutama bertujuan 

untuk memperoleh 

dukungan dan 

dikelola dengan 

memelihara ikatan 

klientisme. 

Perbedaan dengan 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian 

sekarang itu tidak 

sama pada fokus 

pemilihannya 

karena penelitian 

terdahulu 

penelitiannya 

tentang pemilian 

presiden.  

Penelitian ini 

sangat sedikit 

membahas 

politik media 

yang 

menjerumuska

n kepada 

pemilihan yg 

bersih karena 

media 

sarangnya 

hoax dalam 

politik ataupun 

black 



 

10 
 

Patronase 

didefinisikan 

sebagai pertukaran 

keuntungan demi 

memperoleh 

dukungan politik. 

Barang-barang 

kelompok sebagai 

praktek patronase 

yang diberikan 

keuntungan 

kelompok sosial 

ketimbang 

keuntungan 

individual. Adanya 

pork barrel yaitu 

kegiatan yang 

ditujukan kepada 

publik dan didanai 

dengan dana publik 

dengan harapan 

publik akan 

memberikan 

dukungan politik 

kepada kandidat 

tertentu. Pemilihan 

pemimpin yang 

baik harus 

dilaksanakan 

dengan masyarakat 

yang cerdas, 

masyarakat yang 

cerdas dilahirkan 

melalui pendidikan 

politik yang 

mencerdaskan 

pula, pendidikan 

politik yang baik 

didasari oleh 

keterbukaan 

sehingga 

menciptakan 

politik yang sehat. 

campaign 

seharus 

penelitian ini 

menjelaskan 

apa saja 

strategi 

Bawaslu untuk 

menciptakan 

kampanye 

yang sehat. 
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5 Ratnia 

Solihah, 

(2018) 

Pentingnya 

Pengawasan 

Partisipatif Dalam 

Mengawal 

Pemilihan Umum 

Yang Demokratis 

(studi kasus 

pilpres 2018) 

Hasil penelitian ini 

ialah pentingnya 

pengawasan 

partisipatif 

dalammengawal 

pemilu yang 

demokratis, yang 

dapat tercapai 

apabila : 1. Badan 

pengawasan 

pemilu, pemantau 

pemilu dan 

masyarakat yang 

dilibatkan dalam 

pengawasan 

tahapan 

penyelenggaraan 

pemilu harus 

bersifat independen 

dan tidak memihak 

(imparsial) salah 

satu satu calon 

/partai politik 

peserta pemilu 

sehingga tidak 

adanya 

diskriminasi 

terhadap siapa pun 

termasuk pasangan 

calon lain. 2. 

Adanya sosialisasi 

secara massif yang 

dilakukan oleh 

Bawaslu untuk 

membangun 

kesadaran 

masyarakat bahwa 

mereka 

mempunyai 

kewajiban untuk 

mengawal hak 

pilihnya dalam 

pemilu dengan cara 

berpartisipasi 

Penelitian saat ini 

dengan penelitian 

terdahulu, 

penelitian 

sebelumnya 

tentang mengawal 

pemilihan umum 

yang demokrasi 

sedangkan 

penelitian 

sekarang itu masa 

tenang pilkada. 

Hasil 

penelitian ini 

karna terlalu 

banyak 

mengambil 

sumber 

internet jadi 

terlalu banyak 

hal yang 

subyektif 
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dalam pengawasan 

tahapan 

penyelenggaraan 

pemilu dan juga 

terhadap 

lembagalembaga 

terkait pemantauan 

pemiluagar mereka 

ikut mengawasi 

tahapan 

penyelenggaraan 

pemilu bukan 

hanya pada hari 

pemungutan suara 

saja; 3. Adanya 

persepsi yang sama 

antara Bawaslu dan 

pihak-pihak yang 

tergabung dalam 

sentraGakkumdu 

(Penegakkan 

Hukum 

Terpadu)terkait 

jenis-jenis 

pelanggaranpemilu 

dan mekanisme 

penindakannya. 

 

2.2. Tinjauan Teoritik 

2.2.1. Definisi Strategi 

Strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam 

buku karya mereka masing-masing.Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam 

bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau 

pemimpin.Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang 

dituju.Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Solihah, 

2018:19). 
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Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan 

kelemahan,antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang 

dilakukan oleh mata-mata musuh.Dari pendapat para ahli di atas, maka strategi dapat 

diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan 

tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan 

eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus 

memilki keunggulan kompetitif.  

Strategi yang baik dan tepat memiliki proses yang lebih terperinci. Menurut 

David (2015:6) Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: perumusan strategi, 

penerapan strategi, dan penilaian strategi. Tahapan tersebut, yaitu:  

1. Perumusan Strategi  

Perumusan strategi terdiri dari:   

a. Merancang Visi dan Misi 

b. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi 

c. Kesadaran akan kelebihan dan kelemahan internal 

d. Penetapan tujuan jangka panjang 

e. Pencarian strategi-strategi alternatif 

f. Pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan 

2. Penerapan Strategi 

Pada tahap penerapan strategi mengharuskan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 
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sumber daya, sehingga strategi yang telah di rumuskan dapat di jalankan. 

tahap penerapan strategi terdiri dari : 

a) Pengembangan budaya yang suportif pada strategi 

b) Penciptaan struktur organisasional yang efektif 

c) Pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran 

d) Penyiapan anggaran 

e) Pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi 

f) Pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi 

3. Penilaian Strategi 

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen 

strategisTahapaktivitas penilaian strategi tediri dari: 

a) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi 

landasan 

b) bagi strategi saat ini  Pengukuran kinerja 

c) Pengambilan langkah korektif 

Menurut Bill Birnbaum (2013:201) rencana strategi yang telah di buat tidak 

akan dapat diimplementasikan jika faktor-faktor pendukungnya tidak di persiapkan 

dengan baik. Organisasi atau perusahaan perlu membangun 7 faktor kunci 

pendukungnya guna menjamin keberhasilan dalam penerapan strategi. Ketujuh 

faktor pendukung kunci keberhasilan dalam penerapan strategi tersebut antara lain: 
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1. Rencana Tindakan 

Agar bisnis dapat berhasil mengimplementasikan strategi yang telah di 

rencanakan, kembangkan rencana tindakan secara rinci.Maksudnya adalah 

buat daftar kronologis langkah-langkah tindakan (taktik) secara rinci dari 

strategi. 

2. Struktur Organisasi pendukung keberhasilan penerapan strategi anda adalah 

stuktur organisasi dari bisnis anda. Buat struktur organisasi yang 

mengakomodasi keperluan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan yang 

memang harus ada pada kebutuhan bisnis anda.  

3. Sumber Daya Manusia Organisasi bisnis yang ingin sukses pada 

implementasi strategi harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia 

dalam pelaksanaan strateginya. Di sini ada dua pertimbangan pokok, yaitu 

tentang kebutuhan komunikasi dalam organisasi dan kebutuhan untuk 

memenuhi jumlah dan spesifikasi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan. 

4. Rencana Bisnis Tahunan Untuk menjamin keberhasilan implementasi strategi 

anda masukkan rencana implementasi tersebut ke dalam rencana angggaran 

dan pendapatan bisnis tahunan anda.  

5. Memonitor dan Mengendalikan Lakukan monitoring dan pengendalian 

implementasi berdasarkan rencana sepanjang satu periode tersebut. Lakukan 

tindakan penyesuaian bilamana diperlukan, seperti perubahan jadwal, 

perubahan langkah-langkah tindakan (taktik), perubahan strategi atau 

(sebagai usaha terakhir) perubahan sasaran. 
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6. Hubungan Banyak organisasi yang sukses menetapkan lima faktor 

pendukung di atas. Mereka mengembangkan rencana tindakan, 

mempertimbangkan struktur organisasi, memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan sumber daya manusia mereka, mendanai strategi mereka melalui 

rencana bisnis tahunan mereka, dan mengembangkan rencana untuk 

memonitor dan mengendalikan strategi dan taktik mereka.  

7. Konsistensi Konsistensi merupakan tahap kesepakatan anggota pada suatu 

organisasi terhadap asumsi dasar serta nilai inti dari suatu organisasi. 

Terdapat tiga indikator yang ada pada konsistensi yaitu: 

a. Nilai Inti merupakan pedoman permanen mengenai sesuatu yang tepat 

maupun tidak yang mengarah pada tindakan serta perilaku staf dalam 

mencapai tujuan suatu organisasi. 

b. Kesepakatan proses pada saat staf di dalam suatu organisasi dapat 

mencapai kesamaan pendapat tentang permasalahan yang terjadi. 

c. Koordinasi dan Integrasi berbagai fungsi serta unit yang ada pada 

organisasi yang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi tanpa 

harus menunggu hak masing-masing.Tidak cukup untuk mengelola satu, 

dua atau sedikit faktor pendukung strategi. Untuk berhasil menerapkan 

strategi anda, anda harus mengelola semuanya. Dan pastikan anda 

menghubungkan faktor-faktor tersebut bersama.Strategi memerlukan 

“hubungan” baik secara vertikal maupun horizontal.  
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2.2.2. Hambatan Dalam Perencanaan Strategi 

Dalam hal perencanaan Ikavalko dan Aaltonen (2012, 10) mendefinisikan 

“implementasi strategi sebagai komunikasi, interpretasi, adopsi, dan pengesahan 

perencanaan strategi”. Mereka menambahkan bahwa masalah dalam implementasi 

strategi dapat meliputi peraturan manajemen yang lemah, kurangnya komunikasi, 

rendahnya komitmen pada strategi, kesalah pahaman akan strategi, sistem organisasi 

dan sumber daya yang tidak selaras, lemahnya koordinasi dan tanggung jawab, 

kapabilitas yang belum mumpuni, dan ketidak mampuan untuk membuat strategi 

sebagai bagian sehari-hari. 

mengajukan sejumlah hambatan dalam implementasi strategi antara lain: 

1. Hambatan pertama dalam implementasi strategi tercipta ketika organisasi tidak 

dapat menerjemahkan visi dan strategi mereka ke bentuk yang mudah dimengerti 

dan dilaksanakan. Hal ini akan mengakibatkan mayoritas karyawan,95%, tidak 

paham akan strategi organisasi tempat mereka bekerja bila mereka tidak memiliki 

visi yang jelas mengenai kemana arah organisasi ke depan dan bagaimana rencana 

untuk mencapainya, maka akan sulit bagi mereka untuk mengetahui bagaimana 

sebaiknya mereka berkontribusi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini 

menandakan adanya vision barrier. 

2. Yang kedua informasi karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah 

informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik 

pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan 

rencana tersebut kurang memadai (informasi kurang akurat,akses yang tidak 
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memadai. informasi kurang lengkap, basi), maka rencana tersebut juga akan 

kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal. 

3. Hambatan yang ketiga adalah kegagalan dalam menghubungkan program-program 

sebagai action plan dan alokasi sumber daya pada prioritas strategi jangka panjang 

Sebanyak 60% organisasi tidak menghubungkan anggaran pada strategi. Pada 

umumnya organisasi memisahkan antara proses penganggaran dan perencanaan 

strategi, sehingga anggaran tidak terhubung dengan strategi. Hal ini menciptakan 

resource barrier dalam pengeksekusian strategi, dan yang terakhir adalah adanya 

management barrier. Masalahnya adalah secara tradisonal belum ada bahasa yang 

umum untuk pengkomunikasian strategi. Bila hal tersebut ditambah dengan fokus 

jangka pendek pada isu-isu operasional, maka tidak mengejutkan bila 85% dari tim 

eksekutif menghabiskan waktu kurang dari 1 jam tiap bulan mendiskusikan 

strategi. 

2.2.3. Definisi Pengawasan  

R.Tery (2014:395) mengungkapkan dengan mengartikan pengawasan sebagai 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan 

apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang mengelompokkan 

pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu: 

a) Pengawasan Pendahuluan 

Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni pengawasan yang 

terjadi sebelum kerja dilakukan.Dimana pengawasan pendahuluan bisa 
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menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang 

dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga 

mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual 

akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. 

b) Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung. 

Pengawasan pada saat kerja berlangsung yaitu Pengawasan yang terjadi ketika 

pekerjaan dilaksanakan.Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk 

memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Pengawasan pekerjaan terutama terdiri 

dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan 

mereka.Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu 

mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana 

cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan 

mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

a) Pengawasan Feed Back. 

Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan dengan 

mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur 

penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. 

Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasi dimasa lalu. Tindakan 

korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. 

Sifat kas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa 

dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk 

mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. 
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Banyak sekali tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh 

instansi-instansi/ badan-badan/program yang tengah ataupun dengan 

diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur 

infomal.Karena apabila dilakukan adalah prsedur fomal, maka yang 

ditemukan oleh instansi-instansi /badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah 

jawaban-jawaban yang tidak valid.Karena itu, sesungguhnya prosedur 

informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan 

kebijakan/program. Adapun Teknik Pengawasan antara lain sebagai berikut: 

b) Pengawasan Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. 

Pengawasan dapat berbentuk seperti : 

1) Inspeksi Langsungadalah pengawasan yang dilakukan secara langsung 

oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan. 

2)  Observasi Ditempatadalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan. 

3) Laporan Ditempatadalah laporan yang disampaikan bawahan secara 

langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung pekerjaan 

dilaksanakan. 

c) Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari 

jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk 

seperti : 
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1) Laporan Tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada 

pimpinan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan 

secara berkala. 

2) Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara 

langsung kepada pimpinan mengenai kendala yang dihadapi pada saat 

melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-

sasaran. 

2.2.4. Maksud dan Tujuan Pengawasan  

Tujuan dari pengawasan adalah terwujudnya tujuan organisasi yang 

sebenarnya karena setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. 

Oleh karena itu dalam proses pengawasan diperlukan upaya untuk pencapaian suatu 

tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2015:22) pengawasan bermaksud untuk : 

1. Menilai kelancaran jalannya pekerjaan. 

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawaidan mengadakan 

pencegahan agar tidak terulang kembalikesalahan-kesalahan yang sama atau 

timbulnya kesalahan yang baru. 

3. Mengetahui evisiensi penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana 

terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

4. Mengetahui pelaksanaan program kerja (fase tingkat pelaksanaan) berdasarkan 

perencanaan. 

5. Membandingkan pekerjaan berdasarkan standar perencanaan. 
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2.2.5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota 

Bawaslu Kabuapten/Kota adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan 

pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat 

Kabupaten/Kota, yang meliputi pemilu anggota DPR RI, DPD RI, DPRD 

Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu Kabupaten/Kota yang sekarang menjadi badan 

yang bersifat tetap dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung 

sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Yang dulu namanya Panwaslu adalah 

lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan 

pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam 

pemilu telah dilantik.Banwaslu Kabupaten/Kota dibentuk untuk mengawasi 

pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada, menerima pengaduan, serta 

menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. 

Bawaslu kabupaten/kota memiliki struktural pengawasan hingga ke pedesaan 

yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan sehingga menciptakan 

lembaga yang independen dan beringritas.Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat 

pilar demokrasi, meminimalisir dan mencegah terjadinya politik uang dalam 

Pemilu/Pilkada, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis 

dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. 

Dalam menciptakan pilkada yang besih dan damai Bawaslu kabupaten/kota 

memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimanahkan dalam 

perundang-udangan yang memiliki peran sebagaimana tugas Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain : 
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1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap 

pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu 

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota 

3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota 

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini 

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota 

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksankan penyusutan 

berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota 

8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota 

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa 

proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas: 

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota 

2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota 

3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait. 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah 

Kabupaten/Kota. 

 

 Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu 

melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota 

2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota 

3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota 

4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu 

5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. 
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 Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota 

2. Memverivikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di 

wilayah Kabupaten/Kota 

3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota. 

4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota 

apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu 

5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. 

 

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota: 

 

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Pemilu 

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta 

merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajianya kepada pihak-pihak yang 

diatur dalam Undang-Undang ini 

3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian 

sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota 

4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini 

5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dankewajiban Panwaslu Kecamatan 

setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu 

Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka 

pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di 

wilayah Kabupaten/Kota 

7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan 

anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi 

dan 

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota: 

 

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu pada tingkatan di bawahnya 

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan 

tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan 

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat 

Kabupaten/Kota 

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan 

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif 

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

2.2.6. Masa Tenang 

 Kegiatan kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui pesta 

demokrasi untuk meraih suara rakyat melalui proses mempromosikan diri.Gagasan 

berupa visi dan misi disampaikan melalui kegiatan tersebut demi meraih dukungan 

dan simpati dari calon pemilih.Pengertian kampanye secara umum adalah bentuk 

sebuah komunikasi dengan bentuk mengenalkan, mempromosikan atau 

mempublikasikan beberapa hal yang bertujuan untuk merebut kepercayaan 

masyarakat (Corputty, 2019).Pesan dan informasi pada saat kampanye biasanya berisi 

keunggulan dari setiap individu atau lebih bersifat personal. Jadi intinya bahwa 

proses kampanye itu adalah proses yang penting, jadi jikalau proses ini dilewati atau 

tidak dilakukan dengan baik maka dapat disimpulkan tokoh politik akan sulit dikenal 

oleh halayak banyak. 
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Di dalam surat edaran bawaslu RI melakukan koordinasi dengan Bawaslu 

Kabupaten Bima dengan begitu cara untuk mempersiapkan masa tenang sangatlah 

matang, karena maksud bawaslu untuk mengeluarkan surat edaran agar dimasa 

tenang Pilkada serentak 2020 sudah tidak ada lagi sesuatu yang berkaitan dengan 

kampanye politik uang  dan mempermantap patroli pengawasan anti politik uang 

pada saat pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Bima sehingga bawaslu punya 

dasar hukum dalam menjalankan fungsinya. Adapun dasar hukum bawaslu dalam 

mempersiapkan masa tenang tiga hari sebelum pemilihan: 

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan pemerintah pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 atas Undang-undang 1 tahun 2015 tentang 

penetapan pengganti Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. 

2. Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina kesehatan. 

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. 

4. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang 

pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka pencepatan corona virus disease 

2019. 

5. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indononesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protocol kesehatan bagi masyarakat di 

tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona 

virus disease 2019 (Civid-19); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 

tentang perubahan kedua atas atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 
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tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutkan 

dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 (Covid-19); 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 

2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota 

dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona 

virus Disease 2019 (Covid-19); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota; 

9. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggara 

Pemilihan Umum; dan 

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 

tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

nomor 4 tahun 2017 tentang tahap kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bima mengacu kepada isi edara Bawaslu 

Republik Indonesia untuk mengoptimalisasi tahapan pelaksanaan pengawasan  

khusus pada masa tenang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan tahun 2020 yang 
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disampaikan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Kabupaten Bima dengan isi 

surat edaran Bawaslu RI: 

1. Bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan  

kepala daerah serentak pada tahun 2020 untuk melakukan kegiatan “patrol 

pengawasan anti politik uang” pada masa tenang pada tanggal 6 sampai dengan 8 

Desember 2020’ 

2. Kegiatan “patrol pengawasan anti politik uang” diawali dengan apel patrol 

pengawasan dalam dalam jaringan pada tanggal 5 Desember 2020; 

3. Teknik kegiatan “patrol pengawasan anti politik uang” pada masa tenang 

pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 meliputi hal-hal berikut: 

a. Kegiatan “patroli pengawasan anti politik uang” pada masa tenang adalah 

kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu dalam bentuk sosialisasi dan 

penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan dan 

perhitungan suara; 

b. Bentuk kegiatan “patroli pengawasan anti politik uang” dapat dilakukan 

dengan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah. 

c. Kegiatan “patrol pengawasan anti politik uang” pada masa tenang pemilihan 

kepada daerah serentak dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 8 desember 

2020; 

1) Membentuk tim pengawasan patroli pengawasan anti politik uang 

bersama dengan stakeholder atau pihak terkait; 

2) Menentukan benuk kegiatan patroli pengawasan anti politik uang di 

provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan karakter daerah, 
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3) Kegiatan patroli penagawasan anti politik uang dapat dilakukan dengan 

cara keliling secara bersama dengan aktifitas yang menarik perhatian 

masyarakat pemilih dengan prosedur protocol pencegahan dan 

penanganan Covid-19 dan/atau melalui media daring (dalam jaringan) 

dan memakai atribut pengawasan pemilu; 

4) Kegiatan patroli pengawasan anti politik uang dapat dilakukan secara 

luring (luar jaringan); 

5) Kegiatan patroli pengawasan anti politik uang wajib dipublikasikan 

melalui media massa cetak atau eletronik, media sosial, dan akun media 

sosial pribadi pengawas pemilu; dan 

6) Melaporkan laporan patrol pengawasan anti politik uang pada masa 

tenang pada tingkat diatasnya. 

2.2.7. Pemilihan Kepala Daerah 

Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/ Wakil 

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah jabatan politik 

atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis 

yang jujur dalam proses pemilihan, pertanggungjawaban tugas, serta 

pemberhentiannya (Miriam Budiardjo, 2012, hlm.74) 

Peraturan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

termaktub dalam Pasal 59 Ayat (1) “bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala 

Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”. Adapun untuk mengisi jabatan 



 

30 
 

Kepala Daerah diatur dalam Pasal 62 bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala 

daerah diatur dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016. 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemintah Daerah yang 

mengurus sendiri rumah tangga agar menciptakan pemerintahan yang baik agar 

desentralisasi tanpa campur tangan pemerintahan pusat sehingga pemerintah daerah 

berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing berdarkan Undang-Undang 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Undang-Undang No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pilkada sebagi acuan memilih Pemimpin Kepala Daerah yang 

demokrasi dan berintegritas. 

Perpu No. 1 Tahun 2015 dan digantikan kembali oleh Undang-Undang No.10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sehingga mekanisme pengisian Kepala Daerah  dalam Pilkada serentak 9 

Desember 2020 dijelaskan secara lengkap. 

Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional ada 

beberapa klaster Pemilukada, ditempuh melalui 6 (Enam) tahapan. 

a. Tahap Pertama, pemilihan serentak bulan Februari 2017 untuk kepala daerah yang 

mau jabatannya berakhir pada bula Juli sampai dengan bulan Desember tahun 

2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. 

b. Tahap Kedua, pemilihan serentak bulan Juni tahun 2018 untuk kepala daerah 

yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019. 

c. Tahap ketiga, pemilihan serentak tahun 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan 

tahun 2015. 
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d. Tahap Keempat, pemilihan serentak pada tahun 2022 untuk Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 

pemilihan tahun 2017. 

e. Tahap kelima, pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 

pemilihan tahun 2018. 

f. Tahap keenam, pemilihan serentak pada tahun 2027 untuk Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia. 

Dengan penyelenggaraan pemilihan secara bertahap, terdapat daerah yang 

periodesasi masa jabatannya sudah berakhir namun diselenggarakan pemilihan, 

sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah, untuk mengisi kekosongan 

jabatan Gubernur , diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan 

tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Untuk mengisi kekosongan 

jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan 

pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Penulis 

 

 

 

 

Strategi BAWASLU Kabupaten Bima 

Dalam Menghadapi Masa Tenang Pilkada 

2020 di Kabupaten Bima 

Teori Strategi  

(David, 2015) 

Perumusan Strategi Penerapan Strategi Penilian Strategi 

Hasil  
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2.4. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan  memudahkan dalam 

mengoperasikannya di lapangan. 

a. Strategi 

Strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para 

ahli dalam buku karya mereka masing-masing.Kata strategi berasal dari kata 

Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau 

tentara dan ego atau pemimpin.Suatu strategi mempunyai dasar atau skema 

untuk mencapai sasaran yang dituju.Jadi pada dasarnya strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. (Solihah, 2018:19). 

b. Pengawasan 

Kemudian R.Tery (2014:395) mengartikan pengawasan sebagai 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artnya mengevaluasi prestasi 

kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif 

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

c. Pilkada 

 Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemintah Daerah 

yang mengurus sendiri rumah tangga agar menciptakan pemerintahan yang 

baik agar desentralisasi tanpa campur tangan pemerintahan pusat sehingga 

pemerintah daerah berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing 

berdarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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diatas maka Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada sebagi 

acuan memilih Pemimpin Kepala Daerah yang demokrasi dan berintegritas. 

d. Masa Tenang 

Kegiatan kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui 

pesta demokrasi untuk meraih suara rakyat melalui proses mempromosikan 

diri. Gagasan berupa visi dan misi disampaikan melalui kegiatan tersebut 

demi meraih dukungan dan simpati dari calon pemilih.Pengertian kampanye 

secara umum adalah bentuk sebuah komunikasi dengan bentuk 

mengenalkan, mempromosikan atau mempublikasikan beberapa hal yang 

bertujuan untuk merebut kepercayaan masyarakat (Corputty, 2019). 

 

2.5 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 

tentang bagaimana cara untuk mengukur variable. Devinisi operasional 

merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin 

melakukan penelitian  

Tabel. 2.2 Definisi Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

Strategi 

1. Perumusan Strategi a. Peta Kerawanan 

b. Strategi Pengawasan 

c. Kesadaran akan kelebihan dan 

kelemahan internal 

2. Penerapan Strategi a. Penyiapan anggaran 

b. Pengembangan serta 

pemanfaatan sistem 

informasi 

  c. Pengaitan kompensasi 

karyawan dengan kinerja 
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organisasi 

3. Penilaian Strategi a. Peninjauan ulang faktor-

faktor eksternal dan internal 

yang menjadi landasan 

b. bagi strategi saat ini  

Pengukuran kinerja 

c. Pengambilan langkah 

korektif 

 Sumber:David (2015). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan 

kualitatif, penulis memilih metode ini karena akan menyajikan data secara sistematis, 

dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan 

penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan agar 

apa saja strategi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh bawaslu kabupaten bima sesuai 

surat edaran Bawaslu Republik Indonesia yang menjadi dasar Bawaslu Kabupaten 

Bima mempunyai stategi menghadapi masa tenang Pilkada 2020 di Kabupaten Bima. 

 Kalau kita melihat dan mengacu kepada prespektif David Williams dalam 

buku (Lexy J.Moleong : Metodelogi Penelitian Kualitataif. 2012) penelitian kualitatif 

merupakan pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode 

ilmiah, dengan begitu penelitian ini sangat jelas menggunakan latar ilmiah, dan 

dengan penulis sangat tertarik meneliti dengan cara yang ilmiah, metode yang ilmiah, 

dengan orang yang sangat menghargai penelitian ilmiah. (sumber: Moleong, L.J. 

“Metodelogi Penelitian Kualitataif” (2012). 

Sedangkan menurut Susanti (2019;) penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menghasilkan temuan yang kebenarannya mendalam sehingga menemukan data yang 

real susai data empiris serata bersumber dari berbagai faktor yang memengaruhi data 

kebenaran lapangan. 
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3.2.Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bima Nusa 

Tenggara Barat untuk mendapatkan hasil data mengenai strategi  Bawsalu Kabupaten 

Bima dalam menghadapi masa tenang Pilkada 2020. 

3.3.Jenis dan Sumber data 

1. Jenis data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, karena dalam menggunakan penelitian ini akan memberikan 

gambaran dan memperjelas informasi yang dikumpulkan dari infroman yang 

di kumpulkan yaitu data yang berbentuk kalimat dengan melakukan 

wawancara. 

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini adalah : 

a. Purposive Sampling Menurut Sugiyono (2010) dengan cara melakukan 

teknik ini untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya 

bisa lebih representatif dan tepat menentukan sampelnya 

b. Snowball Sampling Metode ini merupakan teknik penentuan sampel 

yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam 

penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, 

tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap dan 

akurat untuk mengambil data yang diberikan, maka peneliti mencari 

orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang 

diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, 
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sehingga jumlah sampel semakin banyak dan lebih tempat pada saat 

pengumpulan data. (Neuman,2003) 

2. Sumber data 

Sumber data yang coba di gali oleh peneliti menggunakan dua sumber, 

sumber sukender dan sumber primer: 

a. Data primer adalah datayang diberikan langsung kepada pengumul data 

(Sugiyono;2015) sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari 

hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan informan. 

Tabel 3.1 Informan yang diwawancara 

No Informan Keterangan 

1 Devisi Pengawasan 1 orang 

2 Devisi Hukum & Data Informasi 1 orang 

3 Tim Sukses ke 3 paslon 3 orang 

4 Masyarakat 3 orang 

5 Devisi penindakan pelanggaran 1 orang 

6 Kordiv SDM & Organisasi 1 orang 

7 Sat Reskrim Kapolres Bima 1 orang 

Jumlah 11 Orang 

 

b. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak diberikan secara langsung 

kepada si pengumpul data (Sugiyono; 2015). Data sukender dalam 

melakukan penelitian ini yaitu menggunakan cara mencatat, 

mengumpulkan data-data atau dokumen dengan objek yang diteliti. 

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder untuk melengkapi penelitian.(Sugiyono; 

2017). 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan 

beberapa tehnik penelitian untuk mendapatkan data. 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung 

sumber informan penelitian dan menayakan secara langsung kepada mereka 

terkait pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk 

memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab kepada pihak 

yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan Stategi Bawaslu Kabupaten 

Bima yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Bima. 

Tabel 3.2 Informan yang diwawancara 

No Informan Keterangan 

1 Devisi Pengawasan 1 orang 

2 Devisi Hukum & Data Informasi 1 orang 

3 Tim Sukses ke 3 paslon 3 orang 

4 Masyarakat 3 orang 

5 Devisi penindakan pelanggaran 1 orang 

6 Kordiv SDM & Organisasi 1 orang 

7 Sat Reskrim Kapolres Bima 1 orang 

Jumlah 11 Orang 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan 

lapangan secara langsung. 
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3.5.Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang di lakukan dengan cara melakukan 

pekerjaan dengan data yang valid, menghimpun data, memilah memilahnya 

menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensiskannya, mencari pola, 

menemukan apa yang penting dalam suatu persaolan dan apa yang di pelajari 

dalam penelitian kualitatif, dan memutuskan apa yang dapat di gambarkan kepada 

orang lain (Moleong, 2012:201). 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi Data 

Merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.Reduksi data 

merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mendalam, spesifik, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga menemukan 

kesimpulan akhir data. 

2. Penyajian Data 

Cara menyajikan data dengan teknik analisis data kualitatif. 

Mennyiapakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian 

data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. 
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3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif yang akan menemukan hasil akhir. 

Adapun teknik analisa dalam penelitian ini yaitu: 

a) Pengumpulan Data : yaitu data yang diambil dari sumber penelitian yang 

masih bersifat sementara/mentah yang belum dibuat oleh peneliti. 

b) Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk 

membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data agar bisa 

menyamakan data yang diteliti sehingga hasilnya valid. 

c) Identifikasi dan kategori dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi 

dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula 

dilakukan modifikasi terhadap data dan informasi yang telah diperoleh 

melalui wawancara,observasi dan dokumentasi yang selanjutnya 

merumuskan kesimpulan secara rinci yang lengkap, Zuriah 

(2013;247).Menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan 

kriteria dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian 

agar mudah dimengerti. 

 


