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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2005 yang 

diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2005 merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa 

Indonesia. Dalam rangka untuk mensukseskan Pilkada langsung secara jujur, adil dan transparan, 

maka tidak lepas dengan peran dan fungsi Panitia Pengawas Kecamatan yang bertujuan untuk 

mengawasi atas jalannya proses selama pelaksanaan Pilkada berlangsung. Dengan demikian, 

tugas dan wewenang Panitia Pengawas Kecamatan harus benar-benar dijalankan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena selama ini kelembagaan Panitia Pengawas 

Kecamatan diabaikan dan dianggap tidak penting (Media Indonesia, 18 Maret 2005), padahal 

dalam kenyataan yang sesungguhnya banyak kejadian pelanggaran yang tidak diinginkan selama 

pelaksanaan Pilkada tidak tertangani baik itu yang bersifat pidana maupun administratif. 

Dalam menunjang dan menyelesaikan penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah 

bagaimana fungsi Panitia Pengawas Kecamatan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2005. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan fungsi Panitia Pengawas Kecamatan dalam pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2005. Sedangkan yang menjadi 

indikator dalam penelitian ini adalah pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, penetapan 

jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pemungutan dan penghitungan suara.  

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah panitia Pengawas Kecamatan Solokuro Kabupaten 

Lamongan, seluruh anggota yang berjumlah 3 orang, masyarakat, dan PPK, hal ini dimaksudkan 

untuk menilai fungsi Panitia Pengawas Kecamatan Solokuro dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. Berdasarkan jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif 

dengan jenis data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara 

dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh langsung 

dari responden melalui wawancara dari anggota Panitia Pengawas Kecamatan Solokuro, PPK 

Kecamatan Solokuro maupun masyarakat. Data-data di dapat melalui alat pengumpulan data 

berupa wawancara) dan data sekunder (pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen 

resmi, buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan ini yang ada di 

lokasi penelitian). Pada tahap akhir penelitian ini dilakukan pengolahan data dan atau analisa 

data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa fungsi Pengawas Kecamatan Solokuro telah 

melakukan fungsinya dengan baik selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dari fungsi Panitia 

Pengawas Kecamatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten Lamongan tahun 2005 telah terlaksana dengan aman, tertib dan lancar, tidak ada 



sengketa maupun pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat pidana maupun administratif 

selama pelaksanaan Pilkada berlangsung. 

 


