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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja 

Kekuatan setiap organisasi adalah pada sumber daya manusianya. 

Apabila manusianya itu diperhatikan secara tepat dengan menghargai bakat 

mereka, mengembangkan kemampuan mereka dan menggunakan secara tepat, 

pasti organisasi menjadi dinamis dan berkembang pesat. Sehingga, segala 

macam tugas di organisasi manapun dapat diselesaikan oleh orang-orangnya. 

Beberapa diantara mereka mungkin memiliki kemampuan lebih, sementara 

yang lain kemampuannya masih kurang. Beberapa diantara mereka mungkin 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan lebih 

baik dari pada melaksanakan tugas-tugas lain dan sejumlah lainnya mungkin 

tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan 

kepada mereka. Salah satu tujuan proses penting dari organisasi dinamis 

manapun adalah memastikan bahwa orang-orangnya mampu melaksanakan 

bermacam-macam tugas yang berkaitan dengan peran/kedudukan mereka. 

Deskripsi di atas memberikan gambaran betapa pentingnya kinerja 

pegawai bagi suatu organisasi. Karena perkembangan usaha dan organisasi 

sangatlah bergantung pada kualitas dari kinerja pegawai yang ada pada 

organisasi tersebut. 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau 

Actual performance (Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 
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seseorang). Kinerja adalah suatu keadaan pegawai dapat mencapai kualitas 

yang baik sesuai dengan target, kecakapan pegawai terhadap pekerjaan serta 

loyalitas pegawai terhadap organiasasi. Kinerja dapat dimaknai sebagai 

suatu hasil kerja organisasi yang dilakukan oleh seseorang yang dapat 

ditunjukan secara konkrit dan dapat diukur dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.14 

Tetapi dalam pengertian kinerja mempunyai pengertian evaluasi atau 

penilaian kerja. Oleh karena itu kinerja mengandung dua komponen yaitu:.15  

a. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasikan tingkat kinerjanya. 

b. Produktifitas berarti kompetensi tersebut dapat diterjemahkan dengan 

tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja 

(outcome). 

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-

fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih 

lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu 

proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan 

indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari 

fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan tindakan dengan landasan 

standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen 

kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung 

pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya. Lebih jelas lagi, 

Aman Sudarto membagi kinerja menjadi tiga jenis, yaitu: 

                                                 
14 Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama. Hal.  9 
15 Ibid Hal. 10 
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a. Kinerja individu, yaitu suatu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari 

hasil kerja individu yang dipengaruhi oleh factor-faktor yang terdapat 

pada individu tersebut dalam memerlukan standar kinerja sebagai alat 

ukur agar ukuran kinerja dapat bersifat kualitatif dan tidak selalu 

mencerminkan potensi dari individu. 

b. Kinerja proses, yaitu suatu hasil kerja konkrit dengan mengukur 

bekerjanya mekanisme kerja organisasi, yang dipengaruhi kinerja 

individu dan memerlukan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran 

kinerja dapat bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi 

organisasi. 

c. Kinerja organisasi, yaitu suatu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dan 

dipengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu yang memerlukan 

standar kerja sebagai alat ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kualitatif 

dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.16 

Maka dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan hasil 

atau prestasi kerja yang dapat diukur dengan baik secara kuantitas maupun 

kualitas yang dilakukan oleh individu untuk organisasi yang dapat 

ditunjukkan secara konkrit dalam kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah kemampuan kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, yang disesuaikan dengan 

standar kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan. Dengan asumsi 

bahwa pegawai yang mempunyai kemampuan tinggi akan dengan cepat 

                                                 
16 Andrie, Resita Wulandari. 2002. Rancangan Penelitian Disiplin Kerja Pegawai Dalam 

Peningkatan Kinerja. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 9 
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menyelesaikan pekerjaan atau cepat memecahkan permasalahan yang 

dihadapinya, sebaliknya karyawan yang memiliki kemampuan rendah 

(kurang) akan lebih lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

2.  Kinerja organisasi 

Kinerja organisasi adalah suatu hasil kerja konkrit yang dapat diukur 

dan dipengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu yang memerlukan 

standar kerja sebagai alat ukur agar ukuran kinerjanya lebih bersifat 

kualitatif dan kuantitatif. 

Akan tetapi pada prakatiknya lebih ditekankan pada peran aparatur 

atau pegawai yang tepat agar kualitas pelayanannya dapat lebih efektif dan 

efisien, seperti yang dikemukakan oleh Anwar Prabu, bahwa faktor 

lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara 

lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim 

kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif 

memadai. Sekalipun, jika faktor lingkungan organisasi kurang menunjang, 

maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan pikiran memadai 

dengan tingkat kecerdasan emosi baik, sebenarnya ia tetap berprestasi dalam 

bekerja. Hal ini bagi individu tersebut, lingkungan organisasi itu dapat 

diubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta sebagai pemacu bagi 

dirinya dalam berprestasi di organisasi.17 

                                                 
17 Mangkunegara, Anwar Prabu. Op cit. Hal. 17 
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Organisasi tidak terlepas dari manajemen karena kedua indikator ini 

sangat berhubungan dan menunjang dalam suatu pekerjaan melihat definisi 

dan contoh organisasi di atas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa 

organisasi itu umumnya memiliki tiga karakteristik:18 

a. Karakteristik pertama adalah bahwa masing-masing organisasi memiliki 

tujuan-tujuan tertentu. Cerminan dari tujuan suatu organisasi biasanya 

tergambar pada sasaran-sasaran, baik jangka panjang maupun jangka 

pendek. Secara umum tujuan organisasi mencakup tiga bidang utama. 

Pertama, mencapai tingkat keuntungan (profitability); kedua, mengejar 

pertumbuhan (growth) dan ketiga bertahan hidup (survive) 

b. Karakteristik kedua adalah masing-masing organisasi memiliki orang-

orang. Seseorang yang berusaha mencapai tujuannya sendiri bukanlah 

dikatakan sebagai berorganisasi. Organisasi adalah kelompok dua atau 

tiga orang lebih orang yang ingin mencapai tujuannya. Karakteristik 

ketiga adalah organisasi perlu mengembangkan suatu struktur agar 

anggota dapat melaksanakan pekerjaannya dengan mudah. Struktur 

mencerminkan rantai komando dan perintah kepada siapa melapor dan 

kepada siapa tugas itu diberikan. 

c. karakteristik organisasi ketiga adalah memiliki sistem dan prosedur. 

Karakteristik ini menggambarkan bahwa sebuah organisasi diatur 

berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan harus dijalankan 

dengan penuh komitmen. Sistem dan prosedur dalam organisasi 

                                                 
18 Amirullah, Budiyono Haris. 2004. Pengantar manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 4-5  
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tercermin dari ketetapan tentang cara kerja, sistem rekrut, dan bentuk 

pelaporan (birokrasi). 

Perkembangan perubahan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi 

menuntut dilakukannya perubahan terhadap organisasi itu sendiri, secara 

jelas lihat gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Amirullah, Budiyono Haris. (2004 : 5) 

Gambar 2.1 Karakteristik Organisasi 

3. Standar-standar Kinerja. 

Secara tradisional, orang bekerja berdasarkan uraian tugas yang 

memuat tugas dan tanggung jawab kerja. Namun standar-standar kinerja 

harus menekankan hasil kerja dan bukan hanya tugas. Jadi seperangkat 

kinerja itu menggambarkan hasil-hasil yang sebaiknya ada dan terjadi dalam 

penyelesaian pekerjaan yang memuaskan. 

Penyusun standar kinerja yang berdasarkan sumber pada uraian 

jabatan memberikan peluang kepada pengawas dan karyawan untuk 

membuat uraian tugas yang dinamis untuk bekerja. Karena itu, uraian tugas 

dapat berfungsi sebagai sebuah pernyataan tentang tujuan – tujuan umum 

yang harus dicapai bawahan dalam mendukung sasaran-sasaran dalam suatu 

Tujuan 

Sistem dan prosedur Kumpulan Orang Karakteristik 

Organisasi 

Struktur 
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organisasi. Sedangkan fungsi standar kinerja sebagaimana dikemukakan 

oleh Thomas T Alwine yaitu: “standart kinerja berfungsi sebagai tujuan-

tujuan tertentu yang harus dicapai oleh pegawai, harus realistis, dapat diukur 

dan dicapai jabatan tersebut.”19 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Keith Davis yang merumuskan bahwa:20 

Human Performeance =  Ability x Motivation 

Motivation  =  Attitude x Situation 

Ability   = Knowledge x Skill 

Penjelasan : 

a. Faktor kemampuan ( Ability ) 

Secara psikologis, kemampuan (Ability) terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya, 

pemimpin dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) 

apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan 

yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja 

maksimal. 

b. Faktor Motivasi (Motivation). 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja  (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka 

                                                 
19 Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. Op cit. Hal: 13-15. 
20 Ibid Hal. 21 
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yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif 

(kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang 

rendah. Situasi kerja yang di maksud mencakup antara lain hubungan 

kerja, fasilitas kerja, iklim kerja pola kepemimpinan kerja dan kondisi 

kerja. 

Menurut Hennry Simamora, kinerja (performance) dipengaruhi oleh 

tiga faktor, yaitu:21 

a. Faktor individual yang terdiri dari: 

1. Kemampuan dan keahlian  

2. Latar belakang 

3. Demografi 

b. Faktor psikologis yang terdiri dari: 

1. Persepsi  

2. Attitude 

3. Personality 

4. Pembelajaran 

5. Motivasi 

c. Faktor Organisasi yang terdiri dari: 

1. Sumber daya 

2. Kepemimpinan  

3. Penghargaan 

4. Struktur  

                                                 
21 Simamora, H. 1995. Menagemen Sumber Daya Manusia. Edisi I, Yogyakarta: STIE YKPN. 

Hal. 500 
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5. Job design 

Kinerja individual adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja 

individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya 

kerja (Work effort) dan dukungan organisasi.  Dengan kata lain, kinerja 

individu adalah hasil:22 

a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. 

Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar 

belakang serta demografi) dan (faktor Psikologis meliputi persepsi, 

attitude, personallity, pembelajaran dan motivasi). 

b. Upaya kerja (Work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai 

sesuatu. 

c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat 

sesuatu. Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, 

lingkungan kerja, struktur organisasi dan job design. 

Penjabaran tentang kinerja diatas merupakan suatu pengertian tentang 

pencapaian tujuan suatu organisasi publik secara umum. Namun didalam 

penulisan karya ilmiah ini penulis lebih menspesifikasikan pengertian 

kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Malang tahun 2015 di kab. Malang. Secara sederhana telah 

didapatkan konsep tentang kinerja adalah hasil kerja yang diperoleh pekerja 

dalam hal penulisan karya ilmiah ini adalah Komisi Pemilihan Umum 

                                                 
22 Wursanto.1999. Menejemen Kepegewaian. Jogyakarta: Kanisius. Hal. 43 
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Kabupaten Malang berdasarkan atas ukuran dan waktu tertentu sesuai 

dengan level dan jenis pekerjaannya sehingga tercapai hasil yang maksimal. 

5. Pengukuran Kinerja 

Dalam pengukuran atau penilaian kinerja pegawai atau karyawan 

seharusnya dilakukan dengan melihat dari berbagai segi, sehingga sistem 

penilaian tersebut akan menjadikan suatu alat guna lebih meningkatkan 

kinerja yang dihasilkan dari para pegawai. Pokok-pokok atau hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam suatu sistem penilaian kinerja menurut Rao adalah 

sebagai berikut:23  

a. Pegawai akan bekerja keras apabila merasa bahwa mereka diperlukan di 

dalam organisasi. 

b. Pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa jelas mengerti 

apa yang diharapkan dari mereka dan apabila sesekali mereka berwenang 

mengubah harapan-harapan itu. 

c. Pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka mulai mengalami 

keberhasilan didalam tugas yang mereka laksanakan. 

d. Pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa organisasi 

menyediakan peluang bagi prestasi mereka untuk dihargai. 

e. Pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka mengetahui bahwa 

organisasi memberi mereka peluang untuk berkembang dan sejauh 

mungkin mempergunakan kemampuan mereka. 

                                                 
23 Rao. 1992. Penilaian Prestasi Kerja. Jakarta: PT Binaman Presindo. Hal. 33 
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f.   Pegawai akan mempunyai taraf keterikatan yang tinggi apabila mereka 

melihat bahwa organisasi mereka bersedia menginventasikan waktu dan 

sumber daya lain untuk mengembangkan orang-orangnya. 

g. Pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka dipercaya dan 

diperlakukan dengan hormat. 

 Berdasarkan pokok-pokok penilaian varibel kinerja tersebut, 

indikator-indikator yang digunakan sebagai pengukur variabel kinerja dalam 

penelitian ini adalah meliputi sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas, kualitas dan kuantitas kerja, tingkat kecakapan 

penguasaan pekerjaan, tingkat ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan  

pengalaman dalam bidang tugas. 

6. Penilaian Pencapaian Kinerja 

Penilaian pencapaian kinerja diperlukan untuk mengetahui apakah 

kinerja pegawai telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sekaligus 

untuk melihat besarnya penyimpangan dengan cara membandingkan kinerja 

bekerja secara aktual dengan hasil yang diharapkan. Penilaian pencapaian 

kinerja menentukan tingkat kinerja yang diharapkan dari pemegang 

pekerjaan tersebut dan kriteria terhadap kesuksesan pekerjaan diukur 

standard kinerja membuat explisit kuantitas atau kualitas kinerja yang 

diharapkan dalam tugas-tugas dasar yang ditetapkan sebelumnya dalam 

diskripsi pekerjaan. 

Penilaian pencapaian kinerja memiliki dua fungsi, pertama menjadi 

alat pencapaian sasaran dari upaya kerja. Jika penilaian telah terpenuhi 

maka pegawai akan merasakan adanya pencapaian. Kedua, standard kinerja, 
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pekerjaan merupakan kriteria pengukuran kesuksesan pekerjaan. Tanpa 

standard, tidak ada sistem pengendalian yang dapat menilai kinerja 

pegawai.24 

Penilaian pencapaian kinerja memiliki beberapa pendekatan seperti 

pendekatan perbandingan, pendekatan berdasarkan sifat, pendekatan 

berdasarkan hasil dan pendekatan berdasarkan perilaku. Penerapan 

pendekatan tersebut terkait dengan tujuan pelaksanaan dan tujuan strategis 

organisasi.25 

Dari beberapa pendapat tentang penilaian pencapaian kinerja di atas 

dapat disimpulkan bahwa penilaian pencapaian kinerja bertujuan untuk 

memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan pegawai telah dilakukan 

secara benar dengan biaya seefisien mungkin. 

B. Pemilihan

Berdasarkan UU No 8 Tahun 20015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota secara langsung telah digelar disebagian besar daerah di 

Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan didasarkan pada landasan UU tersebut yang 

berisi mekanisme Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.26 Pemilihan merupakan isu penting 

dalam dinamika politik di daerah. Penataan dan pemetaan strategi pelaksanaan 

oleh infrastruktur dan suprastruktur yang ada di daerah untuk melaksanakan 

pemilihan itu pun mulai dilakukan. 

Dalam perspektif demokrasi, pemilihan akan lebih menjamin 

kesejahteraan masyarakat, terlihat indikator di dalamnya yang abstrak sebab 

24 Simamora, H. Op cit. Hal. 57 
25 Ibid Hal. 60 
26 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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berkaitan dengan persoalan psikologis. Maka, terdapatnya terminology 

pemilihan menjamin kesejahteraan rakyat merupakan tema yang sangat 

debatable. Apalagi indikator yang dikedepankan merupakan sesuatu yang kasat 

mata, dan hanya bisa dirasakan secara intuitif. Namun demikian tanpa 

dukungan komunikasi (politik) yang favourable dan kondusif mustahil 

pemilihan bisa berlangsung dengan damai.27 

Hampir lengkap aturan hukum penyelenggaraan pemilihan, namun 

sejauh mana aneka aturan yang telah diterbitkan, mulai Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian Undang – Undang RI Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  Menjadi Undang – Undang. Hingga 

terbitnya Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

UU No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Th. 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang.28 

Adapun tata laksana pemilihan diatur secara detail dalam Peraturan KPU 

/ PKPU mulai dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 14 yang secara detail dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Nomor 1 tahun 2015  tentang pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum, Nomor 2 

tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaran pemilihan 

gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. 

Nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi 

pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi 

                                                 
27 Ibid. 
28 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
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pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan 

dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan 

kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan 

wakil walikota. Nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar 

pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Nomor 5 tahun 2015 tentang 

sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. 

Nomor 6 tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan 

dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. 

Nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati dan /atau walikota dan wakil walokota. 

Nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. 

Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. 

Nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan 

wakil walikota. Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan 

suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 

wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Nomor 12 tahun 2015 

tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 
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tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Nomor 13 tahun 2015 tentang 

pengelolaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan 

lainnya pasca penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan 

rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. 

presiden dan wakil presiden, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 

bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Nomor 14 

tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon. 


