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LANDASAN TEORI 

 Secara umum, teori merupakan seperangkat proposisi yang 

menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan 

penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum 

melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun 

suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari 

sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih (Suyanto, 2005:34). 

 2.1. KOMUNIKASI 

 Menurut  Mulyana (2008:41) Istilah komunikasi atau dalam 

bahasa Inggris communication berasal dari kata latin communicatio, dan 

bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya 

adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, 

misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akn terjadi atau 

berlangsung selama ada kesamaan makna mngenai apa yang dipercakapkan. 

Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu 

menimbulkan kesamaan makna. Dengan lain perkataan, mengeti bahasanya 

saja belum tentu mengerti makna yang dibwakan oleh bahasa itu. 

Komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua 

pihak yang terlibat,dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak 

hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga 

persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau 

keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain. Untuk 

memahami pengertian komunikasi sehigga dapat dilancarkan secara efektf, 

para peminat komunkasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan 

oleh Harold  Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 

Communiction in Society, Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk 



menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who 

Says What in Which Channel To Whom With What Effect?  

 Paradigma Lasswell diatas menunjukan bahwa komunikasi 

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan iu, yakni 

: 

- Komunikator (communicator, source, sender) 

- Pesan (Message) 

- Media (channel, media) 

- Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient) 

- Effect (effect, influence) 

 Dalam penelitian ini peneliti lebih fokuskan kepada unsur 

komunikator (source) karena peneliti ingin melihat bagaimana komunikator 

disini adalah pihak KPU Wonosobo dalam melakukan strategi komunikasi 

yang dilakukan untuk mereka penyandang difabel. Jadi, berdasarkan 

paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu. scara ilmu-ilmu lainnya. Ilmu komunikasi 

pun menyelidiki gejala komunikasi, tidak hanya dengan pendekatan secara 

ontologis (apa itu komunikasi), tetapi juga secara aksiologis (bagaimana 

berlangsungnya komunikasi yang efektif) dan secara epistemologis (untuk 

apa komunikasi itu dilaksanakan). 

 Menurut McQuail (dalam Sasa Djuarsa 2001:39), secara umum 

kegiatan/ proses komunikasi dalam masyarakat berlangsung dalam 6 

tingkatan sebagai berikut : 

- Komunikasi intra-pribadi (intrapersonal communication) yakni 

proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, berupa 

pengolahan informasi melalui pancaindra dan sistem syaraf. 



Misalnya berfikir, merenung, menggambar, menulis sesuatu, dan 

lain-lain. 

- Komunikasi antar-pribadi yakni kegiatan komunikasi yang 

dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lainnya. 

Misalnya, percakapan tatap muka, korespondensi, percakapan 

melalui telepon dan sebagainya. 

- Komunikasi dalam kelompok yakni kegiatan komunikasi yang 

berlangsung di antara suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap 

individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai 

dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau 

informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan 

seluruh anggota, bukan besifat pribadi, misalnya, berbincang-

bincang antara ayah, ibu dan ana kdalam keluarga, diskusi guru 

dan murid dikelas. 

- Komunikasi antar-kelompok/asosiasi yakni kegiatan komunikasi 

yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok 

lainnya. jumlah pelaku yang terlibat boleh jadi hanya dua atau 

beberapa orang, tetapi masing-masing membawa peran dan 

kedudukannya sebagai wakil dari kelompok/asosiasinya masing-

masing. 

- Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi mencakup kegiatan 

komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar 

organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok adalah bahwa 

sifat organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-

prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. 

- Komunikasi dengan masyarakat secara luas. Pada tingkatan ini 

kegiatan komunikasi ditujukan kepada masyarakat luas. Bentuk 

kegiatan komunikasinya dapat dilakukan melalui dua cara : 

 Komunikasi massa yaitu Komunikasi melalui media massa 

sepeti radio, surat kabar, TV, dan sebagainya. 



 Komunikasi langsung atau tanpa melalui media massa, 

misalnya ceramah, atau pidato dilapangan terbuka. 

2.2 Karakteristik Komunikasi 

 Menurut Riswandi, berdasarkan definisi-definisi tentang 

komunikasi,dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi 

mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut (2009: 4-7) : 

 

 

2.2.1. Komunikasi adalah suatu proses 

Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi 

merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara 

berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta berkaitan satu 

samalainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi 

melibatkanbanyak faktor atau komponen. Faktor-faktor atau unsur 

yang dimaksud antara lain meliputi komunikator, komunikan, pesan 

(isi,bentuk, dan cara penyampaiannya), saluran atau media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau 

akibat yang ditimbulkan dan situasi atau kondisi yang ada ketika 

komunikasi berlangsung. 

2.2.2. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta 

mempunyai tujuan 

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari 

pelakunya. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan 

komunikasi yang dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam 

kondisi mental psikologis yang terkendali atau terkontrol, bukan 

dalam keadaan“mimpi”. Disengaja maksudnya bahwa komunikasi 

yang dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya. 

Sementara tujuan merujuk pada hasil atau akibat yang diinginkan. 



2.2.3. Komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerja sama 

dari para pelaku yang terlibat 

Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-

pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut 

terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap 

topik pesan yang disampaikan. 

2.2.4. Komunikasi bersifat simbolis 

Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang 

dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang 

paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah 

bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka atau 

tanda tanda  lainnya. Bahasa verbal yang digunakan untuk keperluan 

membujuk atau meminta tolong, tentunya akan berbeda dengan 

bahasa verbal yang digunakan untuk tujuan merintah atau memaksa. 

Selain bahasa verbal, juga ada lambang-lambang yang bersifat 

nonverbal yang dapat digunakan dalam komunikasi seperti gesture 

(gerak tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya) warna, sikap duduk, 

berdiri, dan berbagai bentuk lambang lainnya. Biasanya lambang-

lambang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat makna pesan 

yang disampaikan. 

2.2.5. Komunikasi bersifat transaksional 

Komunikasi pada dasarnya menurut dua tindakan, yaitu 

memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu 

dilakukan secara seimbang atau porsional oleh masing-masing pelaku 

yang terlibat dalam komunikasi. Apa yang kita terima, nilainya 

bergantung pada apa yang kita berikan. Pengertian transaksional juga 

merujuk pada suatu kondisi bahwa keberhasilan komunikasi tidak 

hanya ditentukan oleh salah satu pihak, tetapi ditentukan oleh kedua 

belah pihak yang terlibat dalam komunikasi. Ini berarti bahwa 



komunikasi akan berhasil apabila kedua belah pihak yang terlibat 

mempunyai kesepakatan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan. 

2.2.6. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu 

 Maksudnya adalah bahwa para peserta atau pelaku yang 

terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat 

yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi 

seperti telepon, internet, faximili, dan lain-lain, faktor ruang dan 

waktu tidak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi.1 

2.3. Pemilihan Umum Di Wonosobo 

  Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu 

cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili 

rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam buku Parpol Suatu 

Tinjauan Umum (81:1984), disebutkan Harris G. Warren dan kawan-

kawannya menyatakan bahwa pemilu adalah sebuah kesempatan 

ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka 

ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Pemilu adalah sarana 

penting dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh 

partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya 

jumlah warga negara, sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk 

kehidupan negara. Deliar Noer juga berpendapat, jumlah warganegara 

yang sangat banyak tidak memungkinkan untuk mengadakan 

permusyawaratan di satu tempat yang sama, sehingga diperlukan 

pemerintah dan lembaga perwakilan untuk memecahkan persoalan 

negara. Untuk itulah diperlukan pemilu, yang bertujuan untuk 

memilih wakil rakyat di pemerintahan. Tahapan – tahapan pemilu : 

 Pendaftaran pemilih 

 Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk setiap daerah pemilihan. 

 Pengajuan tanda nama dan tanda gambar organisasi 
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 Pengajuan nama calon 

 Penelitian calon-calon 

 Pengumuman daftar calon 

 Kampanye penelitian 

 Pemungutan suara 

 Penghitungan suara 

 Penetapan hasil pemilu 

 Pengambilan sumpah / penetapan angota-anggota2 

2.4. Audit Komunikasi 

Ketika  mendengar  kata  audit,  yang  pertama  kali  terpikirkan  

adalah audit  atau  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  keuangan.  Dalam  

Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  pun,  kata  audit  berarti  pemeriksaan  

pembukuan tentang keuangan (pabrik, bank, dan sebagainya) dan pengujian 

efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang 

dihasilkannya (Andre Hardjana, 2000:5-6). Begitu pula dengan definisi audit 

yang diberikan American  Accounting  Association,  audit  merupakan  proses  

sistemik  dalam perolehan dan penilaian secara objektif atas  bukti-bukti  

berkenaan  dengan pernyataan  tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-

peristiwa ekonomi yang menentukan tingkat kecocokan antara pernyataan 

tersebut dengan kriteria- kriteria baku, serta pengkomunikasian hasil-

hasilnya kepada pihak pengguna yang berkepentingan (Andre Hardjana, 

2000:6). 

 Namun berdasarkan definisi baku tersebut diatas, terdapat beberapa 

hal penting, yakni : 

1. Audit adalah proses yang sistemik, artinya pemeriksaan dan pengujian 

data oleh auditor dilakukan secara terencana, teratur dan metodologis. 
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2. Audit adalah perolehan dan penilaian secara objektif atas bukti- bukti,  

artinya  audit  merupakan  suatu  penelitian  atau  pemeriksaan empiris 

yang independen 

3. Audit adalah penentuan tingkat kecocokkan antara pernyataan dengan 

kriteria-kriteria  yang  mapan, artinya audit merupakan wujud dari 

penentuan atau penilaian profesional dengan kriteria yang sudah baku 

4. Audit  dilengkapi  dengan  pengkomunikasian  hasil-hasilnya kepada  

semua  pihak  pengguna  yang  berkepentingan  yang  berarti bahwa   

hasil   evaluasi   tersebut   terbuka   bagi   pihak-pihak   yang seharusnya 

mengetahuinya (Andre Hardjana, 2000:6). 

 Berdasarkan hal-hal diatas audit  dikembangkan  keberbagai bidang, 

seperti audit pemasaran, manajemen, organisasi,dan termasuk pada bidang 

komunikasi. Jadi konsep audit tidak hanya digunakan untuk  bidang 

keuangan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  Webster’s  New  world  Dictionary,  yang 

mengartikan audit  salah satunya sebagai “pengujian dan evaluasi seksama 

atas sebuah   persoalan   sehingga   komunikasi   sebagai   suatu   persoalan 

organisasi juga dapat diaudit” (Andre Hardjana, 2000:6-7). Audit komunikasi 

bertujuan untuk melihat tingkat hubungan antara elemen dalam proses 

komunikasi dengan tingkat produktivitas, pecapaian tujuan, hubungan sosial. 

 Sehingga manfaat yang dapat diterima dari audit komunikasi adalah 

untuk mendapatkan pemahaman menganalisis secara teori dan dapat 

mengaplikasikan konsep kepuasan berkomunikasi dalam organisasi serta 

hubungannya dengan tingkat kepuasan kerja. Keputusan yang dapat 

diperoleh dari evaluasi ini diharapkan membantu auditor untuk mendalami 

metode yang paling signifikan dalam membentuk praktik komunikasi 

organisasi yang lebih efektif. 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa audit  

merupakan proses pengujian atau  evaluasi suatu persoalan secara sistemik, 



terencana, teratur dan metodologis, objektif bedasarkan bukti, menggunakan 

kriteria baku yang    sudah ditetapkan sebelumnya dan  audit dilengkapi 

dengan pengkomunikasian hasil-hasilnya kepada semua pihak yang 

berkepentingan. Audit komunikasi menurut Jane Gibson dan Richard 

Hodgetts dalam Organizational Communication: A  Managerial Perspective 

(Andre Hardjana, 2000:10) adalah ”suatu analisis yang lengkap atas sistem-

sistem komunikasi internal  dan  eksternal  dari  suatu  organisasi”.    Begitu  

pula  definisi  yang diberikan  oleh  Joseph  A.  Kopec,  seperti  yang  dikutip  

cutlip,  Center  dan Broom  (Ngurah  Putra,  1998  : 26)  yang   menyatakan  

audit  komunikasi”sebagai sebuah analisis lengkap tentang komunikasi 

organisasi baik internal maupun  eksternal  yang  dirancang  untuk  

memahami  kebutuhan,  kebijakan, praktek dan kemampuan komunikasi, dan 

untuk menemukan data sehingga manajemen   puncak   dapat   membuat   

keputusan   yang   ekonomis   dan berdasarkan    informasi    lengkap    

tentang    tujuan    kedepan    komunikasi organisasi”. Sedangkan  Anthony  

Booth,  mendefinisikan  audit  komunikasi sebagai  ”proses  pembuatan  

analisis  atas  komunikasi-komunikasi  didalam organisasi   oleh  konsultan  

internal  atau  eksternal  dengan  tujuan  untuk meningkatkan efisiensi 

organisasi”. Dengan pembatasan ruang lingkup pada komunikasi  internal 

saja dan efisiensi, yang  umumnya  memiliki arti jangka pendek, 

menunjukkan  kalau audit komunikasi sebaiknya dianggap  sesuatu yang 

mudah untuk ditangani dan perlu dilakukan berulang-ulang secara teratur 

(Andre Hardjana, 2000:11-12). 

Dengan mempertimbangkan hal-hal penting di atas, maka dapat kita 

simpulkan sebuah definisi sederhana dan tegas tentang audit komunikasi 

yaitu : 

“Audit komunikasi adalah kajian mendalam dan menyeluruh tentang 

pelaksanaan sistem komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan efektifitas organisasi.” 



Dalam praktek, audit komunikasi menemui serangkaian hambatan 

karena terpicu beberapa hal yaitu; Pertama, audit komunikasi itu bersifat 

kompleks karena meliputi beberapa beberapa aspek sepeti sumber, media, 

proses arti dan pesan bentuk komunikasi, dampak dan konteks komunikasi 

sehingga audit komunikasi terdiri dari banyak kegiatan dilakukan secara 

bertahap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kedua, audit komunikasi 

pun membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang-

bidang non komunikasi seperti bisnis, dan manajemen. Namun hambatan-

hambatan itu niscaya bisa teratasi bila pihak-pihak yang melakukan audit 

komunikasi mengetahui cara yang tepat untuk melakukan kegiatan ini. 

Pendekatan yang bisa dilakukan dalam audit komunikasi adalah pendekatan 

prosedur yang lebih mengutamakan proses penyelenggaraan audit 

komunikasi 

Fokus utama audit komunikasi adalah untuk mengevaluasi system 

komunikasi internal yang menekankan aspek-aspek berikut seperti penilaian 

kualitas informasi yang mengalir dalam organisasi,jalinan hubungan 

diberbagai tempat anggota kerja, umpan kerja kinerja,lingkungan 

komunikasi dan keterlibatan bawahan dalam proses membuat keputusan. 

 

  

2.5. Penyandang Difabel Tunanetra 

 Di berbagai media online maupun offline, penulis sering menemukan 

istilah “difabel” atau “difable”. Bahkan konon sudah menjadi nama sebuah 

organisasi lengkap dengan kop surat, papan nama, stempel dan lain-lainnya. 

Maksudnya tentu “penyandang cacat fisik”.3 Istilah "difabel" adalah kata 

eufimis yang dipilih oleh sekelompok teman-teman aktifis. Kelompok yang 
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paling banyak menggunakan adalah LSM-LSM di wilayah DIY dan Jateng, 

tanpa mengecualikan mereka yang juga menggunakan istilah ini di berbagai 

penjuru Indonesia lainnya.Istilah "difabel" berasal dari Bahasa Inggris 

"differently abled"atau disingkat diffabled . Istilah yang di Amerika Utara 

muncul pada tahun 1990-an ini lalu diadposi oleh para aktifis di Indonesia 

menjadi "difabel".Kata difabel adalah kata benda (noun) mengacu kepada 

"manusia"nya, yaitu orang yang menyandang perbedaan level fungsi jasmani 

dan rohani (dulu: penyandang cacat). Karena itu, kita bisa menggunakan 

istilah "kaum difabel" sebagaimana kita menggunakan istilah "kaum 

pendatang", yang berarti "sekelompok orang difabel.""Difabilitas" adalah 

kata benda yang digunakan untuk 'jenis kecacatan' yang disandangnya. 

Misalnya, ketulian dan  kebisuan. Maka tidak bisa ada istilah "Kaum 

Difabilitas", karena "difabilitas" bukan manusia. Para aktifis yang 

menggunakan istilah "difabel", umumnya sudah membuang kata 

"penyandang". Jadi, kita tidak pernah menggunakan kata "Penyandang 

Difabilitas", meskipun kata ini benar adanya."Difabel" saja sudah cukup 

menggantikan dua kata "penyandang cacat". Penyandang difabel tunanetra 

adalah penyakit yang memiliki kebutuhan khusus dengan keterbatasan 

penglihatan. Para penyandang difabel memiliki kebutuhan dalam hal 

mobilitas.4 

 

 

2.6 HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 

NO Judul Penelitian Hasil Penelitian 
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1.  Penulis : Stephani Firmawan Panghegar 

 

Judul : Audit Komunikasi Organisasi 

Horizontal Departement Front Office5 

 

 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 

media komunikasi yang digunakan 

beraneka macam yang disesuaikan dengan 

tujuan komunikasi. Namun, terdapat 

hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

komunikasi ini, yaitu hambatan lingkungan, 

sumber daya manusia, dan tugas serta 

tanggung jawab individu. Secara umum, 

komunikasi horisontal departemen ini 

berjalan baik. 

2.  Penulis : Tutik Hidayati 

Judul : Studi Evluasi Kualitatif Pada 

Komunikasi Internal Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bangkalan Dalam Program 

City Branding.6 

Hasil penelitian ini membahas mengenai 

evaluasi kualitatif komunikasi 

interpersonal pada badan perencanaan 

pembangunan Daerah Bangkalan dalam 

program City Branding. Komunikasi 

internal dalam sebuah organisasi 

merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan kerja organisasi, termasuk 

program City Brandyng. 

3.  Penulis : Widyasari,Woro,Suprihati 

Judul : Audit Iklim Komunikasi 

Organisasi di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) 

Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.7 

 Dari hasil penelitian di lapangan 

ditemukan bahwa hubungan antara atasan 

dengan bawahan tidak berjalan dengan 

baik, hubungan dengan sesama karyawan 

juga kurang baik, arus komunikasi yang 

terjadi selama ini hanya belangsung searah 

(linier) tanpa adanya feedback, pembagian 
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tugas yang dianggap oleh sebagian besar 

informan belum merata kepada masing-

masing karyawan.Serta atasan yang jarang 

memberikan reward kepada bawahan 

berprestasi.Hal ini mengakibatkan 

karyawan tidak bersemangat dalam 

bekerja. Hal tersebut juga menimbulkan 

kesenjangan di antara karyawan karena 

tidak meratanya pembagian tugas yang 

ditimbulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Kerangka Pikir 

 Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan 3 dari sistem 

komunikasi yaitu media, pesan dan receiver karena peneliti ingin mengetahui 

apakah media yang digunakan oleh komunikator dalam proses penyampaian 

pesan diterima baik oleh komunikan yang sudah jelas yaitu penyandang 

difabel Tunanetra yang ada di Kabupaten Wonosobo, selain itu pula peneliti 

Audit komunikasi 

 

Media Pesan  Receiver 

(penyandang 

difabel) 

media cetak 

media 

elektronik 

radio 

braille 

medium 

(fasilitator) 

 

1. Cara mendaftar 

sebagai pemilih 

2. Mengerti 

pasangan calon  

3. Cara  melakukan 

pencoblosan 

4. Penyandang 

difabel 

mengetahui waktu 

pelaksaanan 

pemungutan suara 

Sosialisasi 

pemilukada 

kepada 

penyandang 

difabel tunanetra 



ingin melihat respon dari komunikan yang menerima bentuk sosialisasi yang 

dilakukan pihak KPU Wonosobo mengenai cara menddaftar sebagai pemilih, 

mengerti pasangan calon yang akan dipilih, mengerti bagaimana cara 

memilih dan mengetahui waktu pelaksanaan untuk pemungutan suara. 

 


