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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Penelitian strategi KPU dalam meyelesaikan problematika daftar pemilih 

tetap (DPT) dalam pilkada membutuhkan kajian refrensi dan batasan pengertian 

yang berfungsi sebagai dasar dan penentu arah pembahasan. Batasan pengertian 

tersebut disesuaikan dengan tema penelitian yang diangkat. Berikut akan di 

paparkan kajian refrensi yang relevan dalam pembahasan penelitian ini.  

A. Strategi  

Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh 

manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi 

merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya 

untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan 

memperhitungkan faktorfaktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan. 

“Menurut Steinberg dalam Andrianus, strategi adalah rencana untuk 

tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau 

gagalnya sebuah strategi. Sedangkan menurut Sukanto, strategi adalah 

fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen 

mencatat tujuan”18 .  

 

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus menyiapkan atau 

menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan tersebut. Strategi itu 

berupa sinkronasi terhadap dispendukcapil secara berskala untuk mencapainya 

data yang akurat, selain itu melakukan pemuktahiran data secara berskala yang 

                                                           
18 Haryono, Dwi, 2015 Strategi KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilwali dan 

Wakil Walikota Samarinda, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hlm. 210 
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telah di lakukan oleh komisioner KPU. Melalui strategi inilah KPU mampu 

menganalisis kekurangan dalam singkronasi terhadap daftar pemilih sementara 

yang sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan ikut serta menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018.  

Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, 

karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaiamana tindakan tersebut 

harus dilakukan agar tujuan yang di inginkan tercapai. Strategi juga dapat 

berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan 

pemilu guna mampu menyelesaikan problematika daftar pemilih tetap. Untuk itu 

KPU sebagai penyelenggara tentu memliki tujuan dan strategi yang baik dalam 

melakukan pemuktahiran data guna dapat menyelesaiakan permasalahan daftar 

pemilih tetap yang akurat tersebut.  

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen 

penyelengaraa pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, 

seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggaraa Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, 

selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan 

pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi 

juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu, tetapi juga 

harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Komisi Pemilihan 

Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-

undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal 
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pembentukannya. Ketentuan yang melahirkan komisi pemilhan umum daerah 

(KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPUP).  

Komisi Pemilihan Umum Daerah, merupakan lemabaga yang telah 

ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun pemilhan 

kepala daerah. Selama pelaksaan pemilihan kepala daerah, komisi 

pemilihan umum daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil 

pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan 

umum maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat keberhasilan 

pelaksaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut sangat 

ditentukan oleh penyelenggaraanya. Komisi pemilihan umum daerah dan 

wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui system perwakilan atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh 

rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-

tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan19.  

 

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam 

mewujudkan pemilu yang adil dan luber. Badan-badan tersebut yaitu :    

a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

b. Pengawas Pemilu Provinsi ( Bawaslu provinsi) 

c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota 

d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pengwaslu Kecamatan)  

e. Panitian Pengawas Pemilu Lapangan 

f. Pengawas Pemilu Lapangan 

g. Pengawasan Pemilu Luar Negeri  

h. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP) 

i. Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) 

j. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

k. Panitia Pemilhan Luar Negri (PPLN) 

l. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

                                                           
19 Fadjar, Mukthie A, 2013, Pemilu (Perselihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi, Setara Press, 

Malang, Hlm, 27.  
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m. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negri 

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 

dalam pasal 22E Undang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

dalam Bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 

2001 Pasal 22E ayat (5) Menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselengarakan 

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri” dalam 

hal ini menjadi dasar bahwa pemerintahan terlepaskan dari KPU yang bertugas 

menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri didalam kinerjanya.  

C. Permasalahan  

Teknik analisis masalah sebagai cara untuk merinci suatu kedalam 

beberapa unsure menjadi sedemikian penting, guna memperoleh informasi. Dalam 

beberapa literature dikatakan bahwa teknik adalah suatu metode prosedur. 

Menurut Wiliam N Dunn, teknik merupakan variasi dari metode-metode tertentu 

dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih khusus. Dalam bahasa ini akan 

dijelaskan mengenai teknik yang akan dapat dipakai dalam melakukan 

identifikasi.  

Menurut Kepner Tregu, penilian situasi memeberikan kepada kita suatu 

titk berangkat, yaitu suatu metode untuk mengambil situasi yang kompleks atau 

tidak didefinisikan dengan jelas. Penilian situasi meruoakn metode 

mengidentifikasi dan memperjelas kseriusan atau kerisauan yang di prioritaskan 

sangat tinggi. Adapun cara untuk mengidentifikasi masalah, dengan urutan sebgai 

berikut:  

(1) Mengembangkan sebab-sebab yang mungkin dari persoalan itu dengan 

menggunakan pengalaman dan lgika dari diskripsi masalah tersebut, (2) 
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menemukan sebab yang sesungguhnya dengan menguji secara kritis untuk 

membuktikan data/informasi yang ada, (3) Menemukan sebab yang sesungguhnya 

dengan menguji secara kritis untuk membuktikan data/informasi yang ada.   

D. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan Daftar nama dan identitas 

penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih 

tetap berdasarkan Undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk 

memberikan suaranya di TPS dalam pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD kabupaten/Kota/DPRK.  

Adapun Undang-Undang yang mengatur daftar pemilih tetap (DPT) 

terdapat dalam Peraturan KPU no 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data 

dan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota20.  

 

Di dalam PKPU juga dipaparkan bahwasannya pemilih itu adalah 

penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah 

yang terdaftar dalam pemilihan. Dalam menggunakan hak suara yang kita miliki 

maka kita harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk mengecek apakah kita sudah 

terdaftar menjadi pemilih  tetap atau tidak, kita dapat mengeceknya di laman situs 

KPU di www.kpu.go.id. ketika sudah masuk di laman situs KPU lalu pilih "Data 

Pemilih Tetap" yang berada di pojok kanan atas laman utama KPU ini  dan 

masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP. Jika 

sudah terdaftar menjadi pemilih tetatp (DPT) maka nama, tempat tinggal dan TPS 

tempat kita mencoblos akan tertera di laman KPU tersebut. Apabila nama kita 

                                                           
20 Peraturan KPU no 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
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tidak terdaftar menjadi pemilih tetap, kita dapat mendaftar untuk menjadi pemilih 

tambahan (DPTb) di laman situs KPU. 

Mendaftarkan diri untuk menjadi pemilih tetap dan tedaftar menjadi 

pemilih tetap untuk memberikan hak suara kita merupakan salah satu 

partisipasi kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Partisipasi warga 

masyarakat merupakan faktor terpenting bagi sukses tidaknya 

penyelenggaraan pesta demokrasi21.  

 

Dalam tataran praktis di Indonesia pada saat ini, pelaksanaan Pemilihan 

Umum memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah 

dilaksanakan pada tahun 2009 lalu. Berbagai persoalan muncul kaitannya dengan 

pelaksanaan pemilihan umum, diantaranya berkaitan dengan persoalan tentang 

penetapan “Daftar Pemilih Tetap” yang selanjutnya disebut dengan DPT. 

Persoalan DPT ini dalam tataran praktik ternyata menunjukan berbagai dampak 

yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Ketika warga 

negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan haknya 

dalam memilih tersebut berkehandak untuk mempergunakan haknya tersebut, 

ternyata pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara terpaksa dirugikan karena 

tidak diperkenankan untuk mempergunkana hak memilihnya tersebut dengan 

alasan tidak terdaftar dalam DPT.  

Dalam hal pendataan dan pemuktahiran data pemilih, kendala dan 

permasalahan yang terjadi adalah tidak akuratnyanya data pemilih, yang 

disebabkan tidak jelasnya mekanisme pendataan dan pemuktahiran data pemilih 

tersebut. Mekanisme pemuktahiran data penduduk untuk membuat daftar pemilih 

pilkada adalah Pemerintah Daerah menerima compact disc (CD) dari 

                                                           
21 Miriam Budiarjo. 2012, Partisipasi dan Partai Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Hlm.73  
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Dispendukcapil yang berisi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada) 

sesuai dengan syarat-syarat sebagai pemilih (sudah berusia 17 atau sudah 

kawin/pernah kawin dan tinggal disuatu daerah minimal 6 bulan sebelum 

pelaksanaan Pilkada).  

Akan tetapi penyusunan DP4 dari Dispendukcapil mengalami 

keterlambatan yang menyebabkan KPU harus bekerja ekstra keras untuk 

meverifikasi data pemilih dan kemungkinan tidak mempunyai waktu lagi 

untuk memuktahirkan data pemilih. Di samping penyusunan DP4 yang 

terlambatnya juga ditengarai baha DP4 yang disusun oleh Dispendukcapil 

kurang valid datanya, dimana banyak penduduk yang mempunyai hak pilih 

tidak masuk dalam daftar demikian juga adanya pendudukan yang tidak 

mempunyai hak memilih justru masuk dalam daftar pemilih. Sementara 

itu, data pemilih yang telah diisi oleh masyarakat karena sesuatu dan lain 

hal banyak tidak terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang 

dikeluarkan KPU22.  

 

Persoalan kehilangan hak memilih ini tidak akan menjadi besar apabila 

jumlah warga negara yang kehilangan hak memilih ini hanya dalam kisaran angka 

yang kecil, tetapi menjadi persoalan yang besar ketika jumlah warga negara yang 

kehilangan hak memilihnya tersebut berjumlah 68 juta jiwa. Masalah mengenai 

DPT ini memperlihatkan betapa pentingnya negara melindungi fungsi hak 

memilih warganya karena hal itu berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu 

yang merupakan “pesta rakyat” untuk membentuk Negara yang berkedaulatan 

rakyat.    

E. Pilkada  

Runtuhnya orde baru, sesungguhnya bersamaan dengan pudarnya 

pemerintahan yang sentralistik di Indonesia, yang kemudian menjadi otonomi. 

Paradigma state oriented menjadi civil society oriented. Paradigm state oriented 

                                                           
22Alim Mustofa, 2015, Tesis: “Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar PemilihPemilihan 

Umum Kepala Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap Dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012)”, Universitas Brawijaya  
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menjadi civil society oriented pun mulai di tunjukan konsistensinya memlalui 

produk Undang-undang No 22 tahun tentang Pemerintahan Daerah23.  

Demikian hanya dengan pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati 

maupun walikota, semula berdasarkan UU No 5. Tahun 1974 Tentang pokok-

pokok Pemerintahan penyelenggara amat sentralistik. Sebab DPRD, waktu itu tak 

lebih sebagai panitia penyelnggara; Penentu siapa yang menjadi Gubernur, 

Walikota, dan Bupati adalah pemerintah Pusat. Lebih-lebih berdasarkan pada 

pasal 515 ayat 3. Pasal 16 ayat 3 UU No. 5 tahun 1974 yang menentukan bahwa 

tata cara pemilihan kepala Daerah tingkat 1 dan 2 diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negri. Berdasarkan pada kententuan ini, maka pada masa itu ruang public 

benar-benar tertutup.  

Namun berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 Tantang Pemerintahan 

Daerah demokrasi mengalami kemajuan, sebab ketentuan lebih lanjut tentang tata 

cara pemilihan gubernur, bupati walikota diatur dalam Tata Tertib DPRD. Hal ini 

menunjukan ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses sampai dengan 

gubernur, baik itu pada bagaimana cara gubernur dipilih maupun figure yang akan 

dipilih.  

Selanjutnya UU No. 22/1999 Tentang pemerintah daerah24. Salah satu hal 

yang paling urgent didalam undang-undang ini adalah Pemilihan Kepala 

Daerah Secara Langsung (Pilkada). Banyak hal yang meliputi 

perkembangan demokrasi modern ini di mana keberadaan undang-undang 

sebelumnya menjadi multitafsir mengenai pemilihan kepala daerah. 

Pilkada sebagai implementasi amanat konstitusi UUD 1945 pasal 18 ayat 

(4) yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-

masing sebagai sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten 

dan kota dipilih secara demokratis”. Kemudian pelaksananaan Pilkada di 

atur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintahan.  

 

                                                           
23 Undang-undang No 22 Tahun 1999 
24 Undang-undang No. 32 Tahun 2004  
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Dalam UU No. 32/2004 di pasal 24 ayat (5) dan pasal 56 (1) maka pola 

system demokrasi di daerah menggunkan pemilihan secara langsung yang 

merubah sepenuhnya pola demokrasi kepala daerah yang sebelumnya diatur di 

dalam UU No. 22/1999 yang menyebutkan bahwa pemilihan calon kepala daerah 

dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang 

dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPRD dalam rapat 

paripurna DPRD. Adapun yang melatarbelakangi keberadaan Pilkada tersebut 

perlu dilakukan, yaitu; pertama, bahwa pimpinan tertinggi negara (presiden) telah 

dipilih secara langsung dalam pemilu yang dilakukan pertama kali melalui pemilu 

tahun 2004, sementara pimpinan wilayah terendah (Kepala Desa) juga 

dilaksanakan secara langsung, oleh rakyat. Kedua, pemilu kepala daerah akan 

lebih mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sebagaimana 

ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya kedaulatan ditangan rakyat 

di pemerintahan daerah maka ongkos politik (money politic). Ketiga secara 

yuridis, UU No. 22/1999 yang menentukan bahwa kepala daerah pilih oleh DPRD 

sudah tidak sesuai lagi karena undang-undang ini merupakan produk hukum 

sebelum amandemen UUD 1945. Sementara itu sudah ada undang-undang tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, DPD dan DPRD.  

Sebagus apapun sebuah pemerintahan dirancang, ia tak bisa di anggap 

demokratis kecuali jabatan politik yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara 

bebas oleh warga negara secara yang terbuka atau dalam asas pemili adalah 

langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Kepala Daerah 

memasuki era baru setelah hari senin tanggal 23 Juli Mahkamah Konstitusi 
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mengeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 tentang 

pencabutan terhadap ketensuan pasal 59 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004. 

Ketentuan pasal 56 ayat 2 “UU No. 32 Tahun 2004” pasangan calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik”, dan lebih lanjut 

ketentuang pasal 59 ayat (1)” peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

derah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai 

poltik”. Menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan pasal tersebut yang menyatakan 

hanya parpol yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah, bertentangan 

dengan Undang-Undang dasar 1945. Ketentuan itu menutup hak konstitusi 

seseorang,. Pasal ini juga menjadikan hilangnya kesempatan bagi calon kepala 

daerah persorangan/independen, dengan menempatakan partai politik sebagai 

satu-satunya jalan bagi recruitment politik merupakan salah satu cara pandang 

sentralistik.  

Sebelumnya, kesempatan majunya calon independen hanya di buka untuk 

Nagroe Aceh Darusalam sesuai Undang-undang No 11/2006 tentang 

Pemerintahan Aceh. Namun, itupun berlaku untuk sekali pilkada saja. Pada aturan 

ini menimbilkan probolematika pada calon independen (non partisan) yang sulit 

maju karena harus melaui partai politik. Jika melihat dari semangat pemilihan 

langsung hal ini tidak sesuai di mana semangat tersebut adalah memberi 

kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mencalonkan dan milih calon 

pemimpin yang mereka hendaki.  

Tujuan dalam pemberian otonomi daerah yang diberikan secara langsung 

oleh nagara kepada daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 
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masyarakat (penjelasan umum pada butir a dimana undang-undang Tahun 2004 

tentang pemerintah daerah). Hal ini merupakn salah satu bentuk peran serta 

(partisipasi) masyarakat dalam rangka implementasi kebijkan otonomi daerah 

ialah sebagaimana dalam partisipasi poltik Pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah secara langsung, pada dasarnya merupakan wahana untuk 

memeberikan ruang bagi terwujudnya partisipasi masyarakat daerah dalam 

kehidupan demokrasi di daerah atau bisa disebut demokrasi local.  

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 

5/PUUV/2007. Calon perseorangan berhak mengajukan diri menjadi calon kepala 

daerah. Dengan adanya ketentuan akan membawa implikasi terhadap proses 

demokratisasi di daerah dan akan membawa dampak terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan akan membawa dampak terhadap penyelenggraan 

pemerintahan daerah dengan terbukanya ruang bagi calon independen calon 

independen disebabkan seringnya partai politik tidak mau mendengar suara 

masyarakat berkaitan dengan pencalonan seorang kepala daerah. Atas nama hak 

partai politik jalan dengan keinginan sendiri. Memang Undang-Undang 

menetapkan pencalonan kepala daerah hanya bisa dilakukan parpol atau gabungan 

parpol yang memiliki minimal 15% kursi diparlemen atau 15% suara dari suara 

sah pemilu legislative. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka 

terbuka peluang bagi seorang calon kepala daerah yang berkualitas, tetapi tidak 

memiliki dungan parpol untuk mengajukan diri. Selanjutnay tentunya terserah 

kepada masyarakat pemilih untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kepala 

daerah, karena masyarakat pemilih umtuk menentukan siapa yang pantas menjadi 



 

30 
 

kepala daerah, karena dalam system politik kita sekarang ini, hak suara 

sepenuhnya ada di tangan rakyat.  

Keputusan ini merupakan terobosan hukum yang memiliki dampak, bisa 

positif dan negative. Positif tentunya jika dilihat koreksi yang bisa 

dilakukan terhadap partai politik. Seperti umum terjadi di negara yang 

sudah mapan demokratisnya, calon independen tampil ketika partai politik 

yang mapan dinilai tidak mangkomodasi kepentingan rakyat. Di samping 

dampak positif, tentunya kita harus mengantisipasi dampak negative. 

Selama ini dalam pikiran kita, kehadiran calon independen akan 

memculkan orang bersih, penuh dedikasi, mempunyai kapasitas sebagai 

pemimpin dan memiliki kepberanian untuk menjalankan programnya. 

Namun, kita tidak boleh lupa di zaman seperti sekarang ini, di mana 

kekuatan uang lebih kuat berbicara, bukan tidak mungkin calon 

independen bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan25.  

 

Disisi lain dengan adanya calon independen akan menimbulkan keruwetan 

politik yang lebih kompleks. Bagaimana seorang pemimpin bisa menjalakan tugas 

dengan baik apabila tidak mendapatkan dukungan politik yang memadai di 

parlemen. Keberatan terhadap penetapan hasil pemiliha kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dapat diajukan oleh pasangan calon melalui Mahkamah Agung 

(MA) diatur di pasal 106 UU 32 Tahun 2004. MA bisa mendelegasikan putusan 

sengketa melaui PT, dan putusan bersifat final dan mengikat.    

Penyelenggara Pilkada dilaksanakan secara langsung secara adil dan 

terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dan panitia penyelenggara 

tingkat dibawahnya, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 

Pemungutan Suara (PPS), selain itu, pelaksanaan pilkada juga melibatkan Panitia 

Pengawas Pilkada yang lebih dikenal dengan sebutan Panwas, Desk Pilkada dan 

Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah). Pemerintah daerah dalam hal ini 

                                                           
25Alim Mustofa, 2015, Tesis: “Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar PemilihPemilihan 

Umum Kepala Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap Dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012)”, Universitas Brawijaya  
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berperan sebagai pendukung (supporting unit) guna keberhasilan penyelenggara 

Pilkada. Namun dalam kenyataannya, peran “pendukung” ini justru sering 

menjadi peran “utama” sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah, terutama di 

kabupaten/kota hasil pemekaran yang terjadi seperti Kabupaten Minahasa 

(pemekaran Kabupaten Minahasa) dan Kabupaten Keerom (pemekaran Kabupaten 

Jayapura) 

 

 

 

 

   


