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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Presepsi Masyarakat

1. Pengertian Presepsi

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa

inggris, perception  yang artinya, penglihatan, tanggapan; adalah proses 

seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkunganya melalui 

indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang 

diperoleh melalui interpretasi data indera. (Kartono dan Gulo, 1987 dalam 

Adrianto, 2006). 

Dalam kamus besar bahasa indonesia (Poerwadarminta, W.J.S 1989: 

675) disebutkan persepsi adalah:

a. Tanggapan atau pengertian langsung dari suatu serapan

b. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Menurut Jalaludin Rakhmad (2004:51), menyatakan persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi 

ialahmemberikan makna pada stimulasi inderawi (sensory stimuli). 

Berdasarkan beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa 

persepsi adalah suatu cara pandangan seseorang yang berbeda terhadap 

objek yang dilihat dan dirasakannya berdasarkan pengamatan, pengetahuan, 

dan pengalaman yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. 
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a. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang 

diterima alat indera diteruskan oleh saraf sensorif ke otak. Kemudian 

terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu 

menyadari apa yang dilihat, atau apa yang di dengar, atau apa yang dirasa. 

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam 

berbagai macam bentuk (Walginto, 2010). 

b. Sayarat Terjadinya Persepsi 

Menurut Walginto 2010 faktor-faktor yang berperan dalam persepsi 

yaitu terjadinya stimulasi alat indera dan ditafsirkan. 

1) Obyek yang dipersepsi 

Obyek menimbulkan  stimulasi yang mengenai  alat indera atau reseptor 

stumulasi dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

2) Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yangditerima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. 
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3) Perhatian  

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. 

Berdasarkan dengan diketahuinya syarat terjadinya persepsi 

seseorang, sangat ditentukan dari obyek, alat indera, saraf dan pusat susunan 

saraf dan perhatian dalam melakukan persepsi. Persepsi yang positif 

mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang sedangkan persepsi yang 

negatif mengakibatkan motivasi seseorang berkurang atau tidak baik.  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal: 

1) Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang 

dalam menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat 

untuk orang banyak misalanya. Dalam hal ini faktor internal yang  

mempengaruhi persepsi yaitu usia, pendidikan, dan pekerjaan. 

a) Usia 

Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai 

ulang tahun. Semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Semakin tua umur 

seseorang semakin konstruktif dalam menggunakan koping pengetahuan 

yang diperoleh (Nursalam, 2003). Usia sangat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan pengalaman seseorang dan semakin cukup umur, 
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tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam 

berpikir dan bekerja (Nursalam dan Pariani, 2001). 

b) Pendidikan  

Notoatmodjo (2007) menjelaskan bahwa orang yang mempunyai 

pendidikan tinggi akan memberikan tanggapan yang lebih rasional 

dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah atau tidak 

berpendidikan sama sekali. 

c) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan untuk mancari nafkah. 

Masyarakat yang sibk bekerja hanya memiliki sedikit waktu untuk 

memperoleh informasi. Dengan bekerja seseorang dapat berbuat sesuatu 

yang bernilai, bermanfaat, memperoleh pengetahuan yang baik tentang 

suatu hal sehingga lebih mengerti dan akhirnya mempersiapkan sesuatu 

itu positif (Notoatmodjo,2003). 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal, yaitu faktor yang 

berasal dari luar diri seseorang dalam menciptakan dan menentukan sesuatu. 

Dalam hal ini faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, yaitu 

informasi, dan pengalaman. 

a) Informasi  

Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah 

pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran 

yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki (Notoatmodjo, 2003) 
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b) Pengalaman  

Menurut Azwar (2005), pengalaman adalah suatu peristiwa yang 

pernah dialami seseorang. Tidak hanya suatu pengalaman sama sekali 

dengan suatu obyek cenderung bersifat negatif terhadap obyek tertentu, 

untuk jadi suatu dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk 

apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang 

melibatkan penghatan akan lebih mendalam dan membekas. Menrut 

Notoatmodjo (2005), pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan 

faktor yang sangat berperan dalam menginterprestasikan stimulus yang 

kita peroleh. Pengalaman masa lalu atau apa yang kita pelajari akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan interprestasi. 

Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak 

selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman dapat bertambah melalui 

rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi (Rachmad, 2005). 

Berdasarkan faktor-faktor diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

pada umumnya persepsi merupakan sangat dipengaruhi oleh faktor 

internal yaitu usia, pendidikan dan pekerjaan dan faktor eksternal yaitu 

informasi dan pengalaman, dengan adanya faktor tersebut sehingga akan 

menghasilkan persepsi yang bermacam-macam seperti setuju, netaral, 

tidak setuju terhadap suatu objek yang diteliti. 

d. Pengukuran Persepsi 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 
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penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secacra spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugianto, 

2009). Menurut Azwar (2010), pengukuran persepsi dapat dilakukan dengan 

menggunakan skala likert, dengan katagori sebagai berikut: 

1) Pernyataan positif/pernyataan negatif 

a. Sangat setuju  : SS 

b. Setuju   : S 

c. Tidak setuju  : TS 

d. Sangat tidak setuju : STS 

2) Kriteria pemgukuran persepsi 

a. Persepsi positif jika nilai T skor yang diperoleh responden dari 

kuesioner ˃ T Mean 

b. Persepsi negatif jikaa nilai T skor yang diperoleh responden dari 

kuesioner ≥ T Mean 

Menurut Irwanto (1986) dikuti Istana (2006) dilihat dari segi individu 

setelah melakukan interaksi dengan objek yang dipersepsikan, maka hasil 

persepsi dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Persepsi positif 

Merupakan persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan  (tahu 

tudaknya, kenal tidaknya) dalam tanggapan yang diteruskan pemanfaatanya. 

2) Persepsi negatif 

Merupakan persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu 

tidaknya, kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras dengan obyek 

yang dipersepsikan. 
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2. Pengertian Masyarakat 

Manusia adalah makhluk sosial (homo socius) yang selalu 

behubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pengertian Masyarakat yang diungkapkan oleh Abdulsyani (2007:30): Kata 

Masyarakat berasal dari musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, 

kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, 

hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya 

mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (indonesia). 

Menurut Maclver dan Page dalam Soejono Sukanto (2009:22): 

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang 

dan kerja sama antar berbagai kelompok dan pengawasan tingkah laku serta 

kebebasan-kebebasan manusia. 

Menurut Auguste Comte dalam Abdulsyani (2007:31): Masyarakat 

adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang 

berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut 

pola perkembangan tersendiri.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup 

berkelompok dan adanya hubungan kontak sosial. 

a. Ciri-ciri Mayarakat 

Pengertian masyarakat mewujudkn adanya syarat-syarat sehingga disebut 

dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka 

waktu yang cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok 
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memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian daru satu kesatuan 

kelompknya 

Menurut Soeryono Sokanto (2009:22) masyarakat mempunyai ciri pokok 

yaitu: 

1) Manusia yang hidup bersama 

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama 

3) Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama 

b. Syarat-syarat Masyarakat 

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Sani (2007:32) menyatakan bahwa 

masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan 

pengumpulan binatang. 

2) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah 

tertentu. 

3) Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka 

untuk kepentingan dan tujuan yang sama. 

4) Berdasarkan pernyatan diatas bahwa ciri-ciri dan syarat-syarat 

masyarakat, masyarakat bukan hanya sekumpulan. 

c. Pengertian Persepsi Masyarakat 

Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok 

manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama 

dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada 

pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan 

yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah 

Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) dengan cara pemilihan secara langsung 

oleh rakyat telah menjadi cara baru dalam menerapkan demokrasi di Indonesia 

saat ini. Hampir tidak ada hentinya pemilihan Kepala Daerah ini dilaksanakan di 

Indonesia yang lazim disebut dengan pilkada. Dalam menegakan demokrasi, 

Pilkada semacam ini memberikan hak yang besar kepada masyarakat dalam 

memilih pemimpinya, masyarakat dapat menentukan pilihan secara langsung 

sesuai dengan kehendaknya. Hal itu seperti yang dikemukakan Prohatmoko, 

bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka 

rekrutmen pemimpin di daerah, rakyat secra menyeluruh memiliki hak dan 

kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungya dan calon-calon bersaing 

dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama (Joko 

J.Prihatmoko, 2005:109). 

1. Pengertian Kepala Daerah 

Pengertian Kepala Daerah – Pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala 

daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Sebutan kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah adlah: 

a. untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur 

b. untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Buapti 

c. untuk Daerah Kota disebut Walikota dan Wakil Wali Kota 

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh 

rakyat/warga negara yang mempunyai hak pilih dalam satu pasangan calon 

yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. Dalam hal proses pemilihan calon kepala daerah dan 
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wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah ini haruslah melalui beberapa 

tahapan-tahapan sampai dengan pencoblosan di hari pelaksanaan dan 

terpilihnya pasangan calon dan di tetapkan sebagai kepala daerah dan wakil 

kepala daerah, adapun tahapan-tahapan pemilihan berdasarkan undang-

undang No. 10 tahun 2016 jo PKPU No. 9 tahun 2015 ialah sebagai berikut: 

a. pendaftaran pencalonan 

b. sengketa TUN pemilihan 

c. Kampanye 

d. Pemungutan dan perhitungan suara 

e. Rekapitulasi suara 

f. Penetapan rekapitulasi perhitungan suara 

g. Penetapan calon terpilih 

h. Pengusulan dan pengesahan pengankatan 

Dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah, dan 

Wakil Kepala Daerah pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat , 

menyusul pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga dilaksanakan 

secra langsung. Sebelumnya, hampir tak pernah terbayangkan bahwa rakyat 

akan dilibatkansecra langsung dalam pengambilan keputusan yang sangat 

penting dalam sistem ketatanegaraan. Sebelum ini, pemilihan Kepala 

Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi, sedangkan pemilihan 

Kepala Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota. Hasil 

pemilihanya, sekurang-kurangya tiga orang, diajukan ke pemerintah pusat 

untuk diangkat salah seorang dari mereka. 
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secra langsung oleh rakyat sempat 

menimbulkan reaksi prokontra. Bagi yang bersikap “pro” antara lain 

menganggap bahwa pilkada secara langsung lebih mencerminkan aspirasi 

dan hal-hak rakyat. Bagi yang “kontra” antara lain bahwa rakyat banyak 

belum siap untuk menggunkan haknya secara langsung sehingga dirasa 

masih lebih baik dipilih oleh DPR Daerah. Lepas dari sejauh mana kesiapan 

rakyat, namun pada umumnya pilkada secra langsung disambut antusias 

oleh rakyat di daerah-daerah.25 

2. Syarat Calon Kepala Daerah 

Adapaun dalam syarat pendaftaran dan syaratpendaftaran calon dan 

pencalonan, untuk syarat pendaftaran calon sesuai dengan Pasal 4 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikkota dan 

Wakil Walikota ialah: 

Pasal 4 

a) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernnur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil 

Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Setia kepa Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

                                                 
25  http://artikelpengertianmakalah.blogspot.com/2015/05/pengertian-kepala-daerah-tugas- 

wewenang.html, di akses pada 15 Juni 2018, pukul 21,00 Wib 

http://artikelpengertianmakalah.blogspot.com/2015/05/pengertian-kepala-daerah-tugas-%20wewenang.html
http://artikelpengertianmakalah.blogspot.com/2015/05/pengertian-kepala-daerah-tugas-%20wewenang.html
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c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat 

d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun 

untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan 

Wakil Walikota 

e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil 

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter 

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih 

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

h. Tidak pernah melakukan pebuatan tercela yang dibuktikan 

dengan syrat keterangan catatan kepolisian 

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi 

j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secraa perseorangan 

dan atau secra badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan negara 

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

l. Memiliki nomor pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi 
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m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, 

Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk 

Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Wakil 

Bupati dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. 

n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati, Calon Wakil Nupati, Calon Walikota atau Calon Wakil 

Walikota 

o. Berhenti dari jabatanya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 

Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan 

diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon 

p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Buapati 

atau penjabat Walikota 

q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana 

r. Memberitahukan pencalonanya sebagai Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota 

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota 

Dewan Perwakilan rakyat Daerah 
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s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara republik Indonesia, dan Pegawai negeri Sipil 

sejak mendaftarkan diri sebagai calon 

t. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau 

badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon 

u. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, 

KPU/KIP Kapupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS. 

b) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang 

disabilitas 

c) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana 

dimaksud ayat (1) huruf f, untuk tindak pidana yang mangatur 

ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, 

ancaman pidanya didasarkan pada pidana penjara maksimal 

d) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana 

dimaksud pata ayat (1) huruf f dikecualikan bagi 

a. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai 

dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon 

dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun 

b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa 

levis) 

c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik 
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e) Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a secara kumulatif wajib memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur 

mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana 

b. Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang 

f) Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf c adalah orang yang memperjuangkan 

keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat 

banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata 

g) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah 

sebagai berikut: 

a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan 

jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan 

pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua 

paling singkat selama 2 ½ (dua stengah) tahun, dan sebaliknya 

b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah 

jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur 

dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan 

Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan 

Wakil Bupati/Walikota 

c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: 

1. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama 
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2. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-

turut 

3. 2 (dua)kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama 

atau di daerah yang berbeda 

d. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua stengah) 

tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa 

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil 

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan 

h) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk: 

a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil 

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secra 

langsung melalui Pemiliha, dan yang diangkat oleh DPRD 

Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota 

b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil 

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan 

nama provinsi atau kabupaten /kota 

i) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan 

ketentuan: 

a. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon Wakil 

Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota 

atau calon Wakil Walikota. 
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b. Belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon 

Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil 

Walikota 

c. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk 

calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati 

j) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku 

bagi: 

a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang 

mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota 

atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain. 

b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang 

mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil gubernur di 

provinsi yang sama 

c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang 

mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil gubernur di 

provinsi lain 

d. Gubernur atau Wakil gubernur yang mencalonkan diri sebagai 

gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain 

k) Sayarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, 

meliputi : 

a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami 

atau istri dengan petahan 
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b. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturuanan 1 (satu) 

tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak 

mertua/ibumertua dengan petahana 

c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat 

lurus ke bawah, dengan anak menantu dengan petahana 

d. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, 

yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan 

petahana 

l) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk 

calon Bupati dan Wakil bupati atau calon Walikota dan Wakil 

Walikota di kabupaten/kota yang sama, dan untuk calon gubernur 

dan wakil gubernur di provinsi yang sama 

m) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tidak berlaku 

apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan 

perhitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf a 

C. Sejarah Pilkada Kota Malang 

Dulu, saat masa pemerintahan kolonial Belanda, seorang kepala daerah 

ditunjuk oleh para penguasa. Hal itu masih berlanjut hingga Jepang menduduki 

Indonesia. Saat itu, para kepala daerah ditunjuk langsung oleh para penguasa. 

Pada saat kedudukan kolonial Belanda dan Jepang, Kota Malang yang sejak tahun 

1914 telah ditetapkan sebagai kotapraja itu pun dipimpin oleh F.L. Broekveldt 

yang berkuasa sejak tahun 1914 hingga 1918. Saat itu, F.L. Broekveldt 

merangkap sebagai asisten residen Malang. 
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Kemudian pada tahun 1918 sampai 1919, Kota Malang dipimpin oleh J.J 

Coert, yang juga merangkap sebagai asisten residen Malang. Di tahun 1919-1929, 

dipimpin H.I. Bussemaker, Ir. E.A. Voorneman (1929-1933), Ir. P.K.W. Lakeman 

(1933-1936), J.H. Boerstra (1936-1942). Sementara pada masa penjajahan Jepang, 

kota pendidikan ini dipimpin oleh Raden Adipati Ario Sam (1942-1942) dan Mr. 

Soewarso Tirtowijogo (1942-1945). Saat itu, pemimpin ditunjuk langsung oleh 

penguasa Jepang, sama dengan yang terjadi saat penjajahan kolonial Belanda. 

Pada masa kemerdekaan, proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan 

diberbagai daerah, tanpa kecuali Kota Malang masih tak jauh berbeda dengan 

yang terjadi saat kepemimpinan kolonial Belanda ataupun pendudukan Jepang. 

Saat itu, dominasi pemerintah pusat masih terlihat sangat jelas. Dari berbagai 

peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan sejak tahun 1945, menyatakan 

jika seorang kepala daerah ditetapkan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri 

melalui nama yang telah diajukan oleh DPRD di masing-masing kota dan 

kabupaten. 

Praktik pemilihan itu berlangsung lumayan lama hingga masa orde baru. 

Namun seiring runtuhnya orde baru, muncul lagi peraturan baru yaitu undang-

undang nomor 22 tahun 1999. Dalam aturan tersebut, seorang kepala daerah 

dipilih langsung oleh DPRD sebagai legislatif yang mengawasi pelaksanaan 

pemerintahan daerah. Namun karena dinilai sangat tidak demokratis, undang-

undang tersebut pada akhirnya mendapat kritikan dan melahirkan undang-undang 

nomor 32 tahun 2004. Sehingga, proses pemilihan langsung pun mulai 

diselenggarakan setelah melakukan beberapa pertimbangan. Pemilihan langsung 

pertama kali dilakukan pada tahun 2005. 
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Sementara Walikota Malang pertama yang melalui proses pemilihan secara 

langsung adalah Drs. Peni Suparto, M.AP beserta wakilnya, Drs. Bambang Priyo 

Utomo, B.Sc yang berhasil memenangkan pemilu di tahun 2008, atau tepatnya 

pada masa jabatannya yang ke dua. Sedangkan pada masa jabatannya yang 

pertama, Drs. Peni Suparto, M.AP beserta wakilnya, Drs. Bambang Priyo Utomo, 

B.Sc masih dipilih melalui proses pemilihan oleh DPRD Kota Malang. Pria yang 

akrab disapa Ebes Peni ini menjabat pertama kali pada tahun 2003-2008, dan 

jabatan ke duanya di tahun 2008-2013. 

Pemilihan secara langsung pun kemudian berlanjut, dan di tahun 2013, 

pasangan M. Anton dam Sutiaji berhasil memenangkannya. Sementara pada 2018 

mendatang, pemilihan secara langsung akan kembali dilakukan. Walikota Malang 

yang menjabat setelah Indonesia merdeka dan sebelum adanya pemilihan secara 

langsung adalah M. Sardjono Wiryohardjono (1945-1958), Amidarto (1947-

1948), R. Soehari Hadinoto (1948-1950), Koesno Soeroatmodjo (1958-1966), 

Kol. M. Ng. Soedarto (1966-1968), Kol. R. Indra Soedarmadji (1968-1973), Kol. 

Soegiyono (1973-1983). Kemudian Drs. Soeprapto (1983-1983), dr. H. Tom 

Uripan N, SH (1983-1988), H. M. Soesamto (1988-1998), Kol. Inf. H Suyitno 

(1998-2003), dan Drs. Peni Suparto, M.AP Drs. Bambang Priyo Utomo, B.Scdi 

masa kepemimpinannya yang pertama pada tahun 2003 sampai 2008.26 

                                                 
26 https://malangtoday.net/rubrik/story/sejarah-pemilihan-walikota-malang-dari-kolonial-belanda-

sampai-sekarang/ 
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