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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam mencari 

informasi di berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan 

terhadap objek masalah penelitian saat ini. Peneliti melakukan penelitian dengan 

studi kasus tentang pemungutan suara ulang pilkada serentak di Kabupaten 

Sampang tahun 2018. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam merumuskan suatu 

masalah. Penggunaan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengurangi tindak 

plagiatisme sesuai dengan aturan penulisan kode etik dalam penulisan karya ilmiah. 

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, peneliti 

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan studi kasus 

peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu ini yaitu : 

Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

Terdahulu 
Hasil Penelitian 

Perbandingan 

Persamaan & 

Perbedaan 

1 Analisis Hukum 

Terhadap 

Pemungutan Suara 

Ulang dalam 

Pemilihan Kepala 

Daerah 

(PILKADA).  

Fadel Muhammad  

Tahun 2017 

Permasalahan yang 

dijelaskan dalam penelitian 

ini adalah anggapan dari 

Mahkamah Konstitusi yang 

menilai ada indikasi 

terjadinya pelanggaran 

dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Muna dan 

Kabupaten Halmahera 

Selatan yang disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti 

munculnya penyalahgunaan 

surat keterangan tempat 

tinggal, pemilih ganda, dan 

pemilih yang tidak terdata 

Persamaan 

Pada studi kasus yang 

terjadi di Kabupaten 

Sampang dengan 

ketiga Kabupaten 

yang dijelaskan oleh 

peneliti terdahulu 

penyebab terjadinya 

pemungutan suara 

ulang diakibatkan oleh 

beberapa faktor 

diantaranya 

permasalahan pemilih 

ganda dan data 

kependudukan yang 

tidak terdaftar. 
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oleh sistem administrasi 

kependudukan, 

ketidaksesuaian perolehan 

suara yang dihitung oleh 

menurut termohon dan 

pemohon, tidak 

terdistribusinya form C1 

kepada panitia pengawas 

serta saksi dari pasangan 

calon. Terjadi 

ketidaksesuaian identitas 

anggota KPPS dan saksi 

pasangan calon sehingga 

mekanisme pelaksanaan 

tidak sesuai dengan 

peraturan KPU terkait 

dengan teknis pelaksanaan.  

  

Perbedaan  

Perbedaan dalam studi 

kasus penelitian 

terdahulu yaitu tidak 

profesionalnya 

petugas KPPS dalam 

menjalankan 

tugasnya, terbukti 

dengan adanya 

kehilangan 26 kotak 

suara dan adanya 

intimidasi dari oknum 

aparat kepolisian  

 

2 Perbandingan 

Pelaksanaan 

Pemungutan Suara 

Ulang (PSU) 

Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah 

Dan Wakil Kepala 

Daerah (Pilkada) 

Kabupaten 

Pekalongan Dan 

Kebumen Tahun 

2015 : Studi Kasus 

TPS 1 Dan TPS 2 

Timbangsari 

Lebakbarang 

Pekalongan Dan 

Tps 10 Gemeksekti 

Pekalongan. 

Putra Adi Setya 

Perdana Tahun 

2018 

hasil perbandingan pada 

pelaksanaan pemungutan 

suara ulang di Kabupaten 

Pekalongan dan Kebumen 

dalam studi kasus di TPS 1 

dan TPS 2 Timbangsari 

Lebakbarang Pekalongan 

dan TPS 10 Gemeksekti 

terdapat pergeseran jumlah 

perolehan dukungan suara 

dan tingkat partisipasi 

politik sebelum dan sesudah 

pelaksanaan PSU di dua 

daerah yang berbeda. Faktor 

penyebab terjadinya PSU di 

dua Kabupaten tersebut 

yaitu ketidaktahuan warga 

akan hal yang boleh 

dilakukan selama 

pelaksanaan pemilihan 

hingga pelanggaran yang 

secara sengaja dilakukan 

dikarenakan adanya peluang 

untuk melakukan bentuk 

pelanggaran masih ada, di 

Desa Timbangsari penyebab 

terjadinya pelanggaran 

karena surat suara yang 

digunakan oleh pemilih 

bukan merupakan haknya. 

Di Desa Gemeksekti, 

Persamaan 

Dalam studi kasus 

tersebut terdapat 

persamaan yaitu 

adanya daftar jumlah 

pemilih ganda yang 

jumlahnya tidak 

sedikit akibat dari 

kelalaian petugas yang 

mendata penduduk. 

 

Perbedaan 

Dampak psikologis 

sosial yang dirasakan 

oleh masyarakat di 

Desa Timbangsari 

akibat pelaksanaan 

pemungutan suara 

ulang yaitu 

masyarakat tidak 

terbiasa dengan kasus 

seperti ini dan 

menganggap 

pelaksanaan PSU 

merupakan hal yang 

baru dengan 

pengamanan yang 

ketat sehingga 

menambah suasana 

mencekam di daerah 

tersebut. 
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pelanggaran yang terjadi 

disebabkan oleh kurangnya 

ketelitian petugas dalam 

melakukan pendataan 

pemilih sehingga pelaku 

mendapatkan undangan 

ganda dan digunakan secara 

sengaja dengan memilih di 

dua tempat yang berbeda.  

3 Kebijakan 

Penyelenggara 

Pemilihan Umum 

Terkait 

Pemungutan Suara 

Ulang Pada Pemilu 

Legislatif 2014 

(Studi : Tinjauan 

Yuridis Tentang 

Pemungutan Suara 

Ulang Di Kota 

Tanjungpinang).  

Dewi Haryanti 

tahun 2014 

Pelaksanaan pemilihan 

legislatif di Kota 

Tanjungpinang terjadi 

pemungutan suara ulang 

untuk satu TPS yaitu TPS 36 

Kelurahan Pinang Kencana 

Kecamatan Tanjung Pinang 

Timur Kota Tanjungpinang. 

Alasan diadakannya PSU 

karena adanya surat suara 

yang tertukar dimana ada 

surat suara yang tidak sesuai 

dengan daerah pemilihan 

bersangkutan dan baru 

diketahui pada saat 

pemungutan suara atau pada 

saat penghitungan suara.  

  

Persamaan  

penulis dan peneliti 

menjelaskan tentang 

ketentuan yuridis 

pemungutan suara 

ulang serta 

menjelaskan terkait 

mekanisme 

pelaksanaan 

pemungutan suara 

ulang sesuai dengan 

peraturan KPU yang 

telah ditetapkan 

 

Perbedaaan 

Peneliti menjelaskan 

terkait pelaksanaan 

pemungutan suara 

ulang di TPS 36 

Kelurahan Pinang 

Kencana Kecamatan 

Tanjung Pinang Timur 

Kota Tanjungpinang 

didasari oleh 

ketidaksesuaian surat 

suara dengan daerah 

pemilihan/dapil. 

 

4 Konflik dalam 

Pilkada Langsung 

(studi : tentang 

penyebab dan 

dampak konflik) 

Moch. Nurhasim 

tahun 2016 

Adapun masalah krusial 

penyebab terjadinya konflik 

dalam pilkada langsung 

yaitu permasalahan tentang 

daftar pemilih tetap karena 

data kependudukan yang 

tidak akurat, permasalahan 

lain munculnya konflik 

disebabkan oleh persoalan 

ketidak berpihakan  

birokrasi dan pegawai negeri 

Persamaan  

Persamaan studi kasus 

antara penulis dengan 

peneliti terdahulu 

yaitu karena 

perbedaan perolehan 

perhitungan surat 

suara yang tipis 

sehingga terjadi 

konflik antara massa 

pendukung dengan 
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sipil dalam terjadinya 

pilkada kasus ini merupakan 

salah satu kasus yang sulit 

untuk dihindari pada saat 

pelaksanaan pilkada dan 

penyebab konflik 

penyelenggaraan pilkada 

yaitu masalah regulasi atau 

tentang peraturan 

pelaksanaan  pilkada.  

Perbedaan antar kasus 

konflik pilkada langsung 

yang terjadi di Kabupaten 

Tuban, Provinsi Maluku 

Utara, dan Provinsi Sulawesi 

Selatan disebabkan oleh 

beberapa pemicu, 

diantaranya kesamaan 

penyebab terjadinya konflik 

yaitu sengketa perolehan 

hasil pilkada. Permasalahan 

hasil penghitungan suara 

yang dilakukan oleh KPUD 

dapat disebutkan sebagai 

bibit awal munculnya terjadi 

konflik pilkada langsung. 

Dalam pilkada langsung di 

Tuban perbedaan perolehan 

angka yang sedikit membuat 

massa yang calonnya kalah 

marah dan selanjutnya 

melakukan tindakan anarkis 

seperti pembakaran gedung 

KPUD, Kantor Bupati, 

Rumah Bupati, dan Hotel 

milik Bupati. Sedangkan 

konflik pilkada di Sulawesi 

Selatan terjadi antara dua 

kubu (kubu Sharul Yasin 

Limpo dan Amin Syam ) 

terjadinya konflik elit-massa 

dalam pilkada di Sulsel 

karena adanya putusan MA 

yang mewajibkan KPU 

Provinsi Sulsel menggelar 

pilkada ulang di 4 

Kabupaten yaitu Bone, 

penyelenggara Pilkada 

yaitu  KPUD dan data 

daftar pemilih tetap 

yang tidak akurat. 

 

Perbedaan 

Perbedaan studi kasus 

antara penulis dan 

peneliti yaitu terletak 

dalam penyebab 

konflik  yang 

diakibatkan oleh 

persoalan 

keberpihakan  

birokrasi dan Pegawai 

Negeri Sipil dalam 

pelaksanaan pilkada 

langsung. 
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Bamtaeng, Tana Toraja, dan 

Gowa.  

5 Potensi Konflik 

pada Pemilihan 

Kepala Daerah 

Langsung di Kota 

Makassar Tahun 

2013.  

Andi Ali 

Armunanto Tahun 

2015 

Munculnya potensi konflik 

yang terjadi pada pemilihan 

kepala daerah langsung di 

Kota Makassar dikarenakan 

adanya basis sosial di tengah 

masyarakat seperti kelas 

masyarakat, pekerjaan, 

kelompok etnis dan agama 

yang dianut. Selain itu, 

konflik juga diakibatkan 

oleh adanya ikatan 

emosional yang muncul 

antara pendukung dan 

kandidat yang didukungnya, 

konflik pilkada juga terletak 

pada penyelenggara pemilu 

yaitu KPUD Kota Makasar, 

dan konflik internal partai 

politik. Terdapat 3 pola 

hubungan yang 

mempengaruhi seseorang 

dapat memilih calon 

kandidat pada saat pilkada 

yang didasarkan pada pola  

Hubungan dengan basis 

sosiologis cenderung 

melahirkan hubungan 

politik yang kuat. Hubungan 

yang kuat dikarenakan 

adanya ikatan keluarga, 

komunitas, kelompok, etnis 

dan kelompok lainnya yang 

ditransfer menjadi hubungan 

politik.  

Pendekatan psikologis juga 

menjadi pemicu terjadinya 

konflik dalam pilkada 

langsung dikarenakan calon 

kandidat mendekati individu 

berdasarkan kesamaan 

kegemaran. Hal lain yang 

bisa mempengaruhi pilihan 

masyarakat karena faktor 

ketokohan calon yang 

memiliki karisma. Salah satu 

Persamaan 

Persamaan studi kasus 

antara peneliti 

terdahulu dengan 

penulis terletak pada 

adanya basis sosial 

ditengah masyarakat 

dalam memilih calon 

kandidat yang akan 

didukungnya sehingga 

menjadi pemicu 

terjadinya konflik 

pilkada. 

 

Perbedaan 

Perbedaan terletak 

pada penjelasan tiga 

pola hubungan yang 

mempengaruhi 

seseorang memilih 

calon kandidat yaitu 

pola hubungan dengan 

basis sosiologis, 

hubungan dengan 

basis pendekatan 

psikologis dan 

hubungan pendekatan 

psikologis. 
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kegiatan yang dilakukan 

yaitu Dirrect Selling dengan 

tatap muka langsung dengan 

masyarakat dan 

mendengarkan persoalan 

mendasar yang dialami oleh 

masyarakat dan diimbangi 

oleh kegiatan bakti sosial 

seperti sunnatan massal dan 

pengobatan gratis. 

Hubungan rasional lebih 

melihat pada tawaran visi 

misi sehingga masyarakat 

dapat melihat kualitas calon 

kandidat sesuai dengan yang 

kriteria yang mereka 

inginkan.  

6 Strategi Politik 

dalam 

pemenangan 

Pilkada di Kota 

Batu Pasangan 

Dewanti Rumpoko 

dan Punjul Santoso 

Tahun 2017. (Studi 

: Kota Batu, 

Provinsi Jawa 

Timur) 

Dina Amelia Sari 

Tahun 2017 

Strategi politik dalam 

pemenangan Pilkada yang 

dilakukan oleh pasangan 

Dewanti Rumpoko dan 

Punjul Santoso dilakukan 

berbagai cara dengan cara 

yang menarik, diantaranya 

adalah strategi program 

yang dijalankan yaitu 

membangun desa dari 

pinggiran. Pemberdayaan 

dan pengembangan desa, 

termasuk pariwisata akan 

disesuaikan dengan ciri khas 

setiap desa, program 

revitalisasi fungsi dan peran 

peremupan pedesaan. Selain 

faktor eksternal yang 

ditawarkan oleh pasangan 

Dewanti dan Punjul faktor 

internal sangat 

mempengaruhi perjalanan 

politik yaitu adanya 

dukungan koalisi partai yang 

solid. Pasangan Dewanti dan 

Punjul diusung oleh partai 

PDI-P dan didukung oleh 

partai Gerindra, Partai 

Golkar, PKS dan Partai 

Hanura. 

Persamaan 

di dalam strategi 

pemenangan yang 

dilakukan oleh 

pasangan calon 

Dewanti-Punjul 

memiliki persamaan 

dengan pasangan 

calon Slamet Junaidi 

dan Abdullah yang 

didukung oleh lima 

partai politik yang 

dirasa memiliki 

pengaruh besar dalam 

perolehan suara dalam 

kontestasi pilkada. 

Perbedaan 

Selain dari dukungan 

partai politik terdapat 

dukungan lain seperti 

strategi program 

revitalisasi peran 

perempuan pedesaan. 

Program ini 

melibatkan peran 

perempuan pedesaan. 

Perempuan dilibatkan 

dalam menjalankan 

program 

pembangunan desa 

melalui pemberdayaan 
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dan pengembangan 

desa. 

7 Pro Kontra Sistem 

Pemilihan Kepala 

Daerah  

Oleh Umarul 

Faruq 

Tahun 2017 

Peneliti menjelaskan terkait 

dampak politik yang 

ditimbulkan dari pilkada 

langsung dan dampak dari 

pelaksanaan pilkada tidak 

langsung yaitu dana 

penyelenggaraan cukup 

besar, adanya konflik sosial 

dan maraknya money politic. 

Sedangkan pilkada tidak 

langsung ditandai dengan 

adanya menutupnya 

pendidikan politik bagi 

masyarakat, kurangnya 

kepekaan kepala daerah 

terhadap masyarakat, dan 

tidak adanya mekanisme 

pemilihan kompetitif, jujur 

dan adil. Sehingga dari 

dampak ini, islam tidak 

melihat sisi paling baik yang 

dapat diterapkan antara 

pilkada secara langsung dan 

pilkada secara tidak 

langsung untuk dijadikan 

sistem pemilihan di suatu 

daerah atau negara, 

melainkan islam 

memberikan kebebasan 

dalam memilih pemimipin 

yang disandarkan pada 

musyawarah/syura. Dimana 

dalam pemilihan harus 

sesuai dengan kesepakatan 

berdua. 

Persamaan  

Persamaan dalam 

studi kasus yang 

dijelaskan oleh 

peneliti terkait dengan 

dampak politik yang 

ditimbulkan dari 

adanya pilkada 

langsung yaitu 

timbulnya konflik 

sosial. Pelaksanaan 

pilkada di Kabupaten 

Sampang mengalami 

konflik sosial ant ara 

massa pendukung 

salah satu calon yang 

kalah dalam kontestasi 

politik tidak terima 

dikarenakan 

banyaknya 

kecurangan-

kecurangan yang 

terjadi.  

 

Perbedaan 

Perbedaan dalam studi 

kasus tersebut dilihat 

dari penjelasan 

peneliti tentang 

pilkada secara 

langsung dan pilkada 

tidak langsung dalam 

perspektif islam. 

Peneliti juga 

menjelaskan 

kebebasan dalam 

memilih pemimpin 

yang disandarkan pada 

musyawarah/syura. 

8. Pilkada Serentak 

dan Geliat 

Dinamika Politik 

dan Pemerintah 

Lokal Indonesia. 

Salah satu bentuk utama 

dalam pelaksanaan 

partisipasi politik untuk 

memilih pemimpin dan 

terlibat dalam 

Persamaan  

Dalam studi kasus 

peneliti menjelaskan 

bahwa implementasi 

demokrasi dalam 
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Oleh Idil Akbar  

Tahun 2016 

mempengaruhi kebijakan 

publik. Partisipasi politik 

yang meluas merupakan ciri 

khas dari modernisasi 

politik. Partisipasi bisa 

bersifat individual atau 

kolektif, terorganisir atau 

spontan, secara damai atau 

dengan kekerasan, illegal 

atau legal dan efektif atau 

tidak efektif. Pilkada yang 

diidealkan harus adil, baik 

dari tidak adanya pilih kasih 

pihak penyelenggara tetapi 

harus adil dalam 

memperlakukan rakyat 

sebagai pemegang 

kekuasaan. Pada konteks itu 

pula, partisipasi rakyat 

menjadi instrumen penting 

guna menambatkan 

legitimasi secara layak bagi 

kepala daerah yang terpilih. 

Pembenahan terkait tingkat 

partisipasi masyarakat. 

Merupakan cerminan 

kualitas demokrasi pilkada 

serentak. Pembenahan yang 

paling krusial yaitu 

membangun partisipasi aktif 

rakyat yang bukan hanya 

sekedar memilih, tetapi juga 

menghimpun kesadaran 

bersama akan pentingnya 

pemilihan bagi rakyat dan 

bagi masa depan daerah. 

politik lokal tidaklah 

mudah. Peneliti 

merefleksikan tentang 

pilkada serentak dan 

kaitannya terhadap 

upaya membangun 

geliat demokrasi 

dalam pemerintahan 

dan politik lokal serta 

menjamin hadirnya 

partisipasi politik. 

 

Perbedaan 

Peneliti lebih 

menjelaskan tentang 

pentingnya tingkat 

partisipasi rakyat yang 

menjadikan indikator 

keberhasilan dalam 

penyelenggaraan 

sebuah pemilihan. 

Meski tinggi 

rendahnya tingkat 

pemilih tak selalu 

berkorlasi secara linier 

dengan kualitas 

pemilihan itu sendiri. 

kualitas yang lebih 

menyandarkan pada 

upaya untuk 

memberikan 

pemahaman tentang 

pemilihan politik, 

sosialisasi dan 

komunikasi serta 

artikulasi.  

9. Konflik Pemilihan 

Kepala Daerah 

Kabupaten Jember 

Tahun 2015 

Oleh Edhi 

Siswanto 

Tahun 2017 

Konflik pilkada yang terjadi 

di Kabupaten Jember 

diakibatkan oleh beberapa 

faktor diantaranya konflik 

pencalonan Faida-Muqit 

Arif menjadi calon bupati 

dan wakil bupati dalam 

pilkada tahun 2015. 

Beberapa kader PDI-P 

melakukan aksi demonstrasi 

dan merusak kantor cabang 

karena tidak terima dengan 

Persamaan  

Konflik sengketa 

pilkada memang tidak 

bisa dihindari dalam 

setiap pelaksanaan 

pemilu, dalam kasus 

peneliti salah satu 

pasangan calon 

mengajukan gugatan 

ke Mahkamah 

Konstitusi karena 

menurut tim sukses 
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keputusan Ketua Cabang 

PDI-P yang mengusung 

calon bupati dan wakil 

bupati tetapi tidak dari kader 

partai sendiri melainkan 

mengusung calon non kader 

partai. Konflik pilkada 

semakin memanas dengan 

adanya kampanye hitam 

yang menyerang paslon 

nomor urut satu, KPU 

Jember Kurang transparan 

dan terbuka dalam 

mengakses informasi terkait 

pelaksanaan pilkada kepada 

masyarakat, adanya 

penundaan penetapan hasil 

pemilukada karena ada salah 

satu pasangan calon yang 

mengajukan gugatan atau 

mengajukan perselisihan 

hasil pilkada ke Mahkamah 

Konstitusi, Komisi 

Pemilihan Umum tidak 

hadiri sidang perdana 

gugatan 7 pengacara, dan 

Mahkamah Konstitusi 

menolak gugatan Sugianto – 

Dwikoryanto hal tersebut 

dikarenakan hakim menilai 

perselisihan yang 

menyangkut hasil penetapan 

penghitungan perolehan 

suara suara, bukan sengketa 

atau atau hasil perselisihan 

lain yang telah menjadi 

kewenangan lembaga lain.  

pasangan calon nomor 

urut satu terjadi 

kecurangan yang 

dilakukan oleh KPU 

yang meloloskan 

pasangan calon nomor 

urut dua yang 

terlambat dalam 

proses penyelesaian 

administrasi.  

 

 

Perbedaan 

Terdapat perbedaan 

dalam studi peneliti 

dengan penulis yaitu 

adanya konflik 

internal salah satu 

Partai yaitu Partai 

PDI-P dalam 

mengusung calon non 

kader. Kader partai 

PDI-P sangat 

menyangkan 

keputusan Ketua 

Cabang yang 

mengusung paslon 

non kader. Terjadinya 

kerusakan kantor 

partai dikarenakan 

demonstrasi oleh 

anggota partai itu 

sendiri.  

 

10. Pilkada Serentak 

dan Dampaknya 

pada Stabilitas 

Keamanan Jakarta 

Oleh Achmadudin 

Rajab 

Tahun 2018 

Peneliti menjelaskan tentang 

tantangan terbesar di dalam 

pelaksanaan pilkada yaitu 

adanya kerawanan yang 

muncul seperti tindak 

pelanggaran pemilu, 

kekisruhan dalam 

pelaksanaannya, serta 

menimbulkan kondisi yang 

tidak aman bagi masyarakat. 

Meskipun Jakarta tidak ikut 

Persamaan 

Persamaan studi kasus 

antara peneliti dan 

penulis yaitu pilkada 

yang terjadi di DKI 

Jakarta tahun 2017 dan 

pilkada di Kabupaten 

Sampang tahun 2018 

tidak berjalan dengan 

mulus karena adanya 

dinamika politik yang 
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berpartisipasi dalam pilkada 

tahun 2018 tetapi akan 

merasakan gangguan 

stabilitas keamanan akibat 

adanya pilkada. Pilkada 

tahun 2017 untuk DKI 

Jakarta tidak berjalan 

dengan mulus, tensi politik 

begitu hangat bahkan panas 

dengan segala dinamika 

yang terjadi. Dalam Pilkada 

segala upaya dan cara kerap 

digunakan untuk 

mengalahkan pasangan 

calon lain yang merupakan 

lawannya. Seperti Isu Sara, 

tindakan kriminal, money 

politic, hingga kampanye 

hitam. 

terjadi. DKI Jakarta 

dengan dinamika 

politik ISU SARA 

sementara pilkada di 

Kabupaten Sampang 

terjadinya konflik 

yang diakibatkan oleh 

ketidakvalidan data 

pemilih tetap. 

 

Perbedaan 

Peneliti menjelaskan 

terkait dengan 

mendesain Indeks 

Kerawanan Pemilu 

atau yang disingkat 

dengan IKP. Peran 

IKP sangat penting 

karena menjadi upaya 

pemetaan dan deteksi 

terhadap potensi 

pelanggaran dan 

kerawanan dalam 

pelaksanaan pilkada 

serentak. Dalam 

penyusunan ikp 

Bawaslu 

menggunakan 3 

dimensi pengukuran 

yaitu dimensi 

kontestasi, partisipasi 

dan penyelenggaran 

pemilu. 
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2.2. Kerangka Teori 

2.2.1 Konflik 

2.2.1.1 Teori Konflik 

Teori Konlik menurut pandangan Nicolo Machiavelli yang menilai bahwa 

manusia hidup liar bagaikan binatang buas, ketika ras manusia meningkat 

jumlahnya kemudia mulai dirasakan kebutuhan akan adanya hubungan dan 

kebutuhan pertahanan untuk menentang satu dengan yang lainnya dan memilih 

seseorang yang sangat kuat dan berani untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka 

yang harus dipatuhinya.17 

Teori konflik yang dikemukakan oleh Machiavelli menunjukkan bahwa 

dalam kehidupan sosial masyarakat bisa berubah menjadi makhluk yang sangat 

buas untuk memperoleh keinginan yang akan dicapainya. Bahkan individu dapat 

menyingkirkan individu lain untuk mencapai keinginannya terlebih dalam hal 

kekuasaan. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Sampang beberapa 

calon yang mendfatarkan diri ingin menjadi orang nomor satu di Kabupaten 

Sampang untuk menempati jabatan yang strategis. Hal itu dibuktikan dengan setiap 

pasangan calon memiliki caranya sendiri untuk menarik simpati masyarakat supaya 

memilih dirinya. Baik itu dilihat dari visi dan misi yang ditawarkan dan lain 

sebagainya.  

2.2.1.2 Pengertian Konflik 

Konflik secara etimologis berasal dari kata latin yaitu “con” yang memiliki 

arti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.18 Konflik bisa 

 
17 Wardi, Bachtiar. Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006. 

Hlm 108 
18 Mulyadi, 2002. Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi. Humaniora. 14(3): 1 
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disebut dengan gejala sosial yang tidak dapat dihindari oleh aktivitas manusia. 

Timbulnya gejala konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang 

akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan 

kekuasaan (power) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dan dengan 

pembagian yang tidak merata di masyarakat.19 

Perbedaan antar individu yang terjadi dikarenakan oleh adanya benturan antar 

kepentingan baik secara ekonomi atau secara politik. Setiap individu memiliki 

perbedaan karakter dan perbedaan kebutuhan satu sama lain sehingga 

mempengaruhi timbulnya konflik sosial. Konflik sosial di masyarakat tidak hanya 

menimbulkan konflik negatif saja tetapi adanya konflik juga meimbulkan konflik 

positif. Terjadinya konflik sosial akan berdampak pada bertambah kuatnya rasa 

solidaritas kelompok yang muncul ketika konflik tersebut melibatkan pihak-pihak 

yang bertikai, hancurnya kesatuan kelompok jika konflik tidak berhasil 

diselesaikan, adanya perubahan kepribadian individu, hancurnya nilai-nilai dan 

norma sosial yang ada serta hilangnya harta benda dan Korban manusia. 20  

Teori konflik menurut Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa konflik 

diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, 

status, kekuasaan dan sebagainya. Sehingga tujuan terjadinya konflik itu bukan 

hanya untuk mendapatkan keuntungan melainkan menundukkan pesaing atau 

lawannya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan 

 
19 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana. Hlm 360 
20 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana. Hlm 377 
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antara satu kelompok dan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber 

kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.21 

Biasanya konflik muncul untuk meraih posisi tertinggi dalam stratifikasi 

sosial. Stratifikasi sosial menurut Sanderson merupakan perbedaan akses golongan 

satu dengan golongan masyarakat lain dalam memanfaatkan sumber daya sehingga 

dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise individu 

tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik 

personalnya.22 Terdapat tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial 

yaitu perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan, perbedaan dalam gaya hidup 

(Life Style), dan perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memanfaatkan sumber 

daya. Seseorang yang menduduki jabatan tinggi biasanya akan semakin banyak hak 

dan fasilitas yang diperolehnya.23 

2.2.1.3 Tipe-tipe Konflik 

 Fisher mengemukakan empat tipe konflik yang akan menggambarkan 

persoalan sikap, perilaku, dan situasi yang ada.24  Empat tipe konflik tersebut yaitu 

:  

a. Tanpa Konflik  

Tipe ini menggambarkan situasi yang relatif stabil, masyarakat cenderung 

menginginkan adanya hubungan-hubungan antarkelompok bisa saling memenuhi 

dan hidup damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik, melainkan masyarakat 

 
21 Waluya, Bagja. 2007. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung: PT. Setia Purna 

Inves. Hlm 33 
22 Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan. Jakarta: Kencana. Hlm 

154 
23 Ibid, Hlm.155 
24 Susan, Novrin. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana. 

Hlm 100 
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mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah kearah konflik 

kekerasan, adanya kebudayaan atau kebiasaan masyarakat untuk menjauhi  

permusuhan dan kekerasan. 

Tipe tanpa koflik menjelaskan meski adanya konflik yang timbul di 

lingkungan masyarakat, namun masyarakat mencari jalan keluar untuk menghindari 

terjadinya konflik yang berkepanjangan. Hal ini  disebabkan dengan adanya 

pengaruh kebudayaan yang melekat di dalam lingkungan masyarakat seperti 

timbulnya jiwa kegotong-royongan sehingga masyarakat memilih menghindari 

terjadinya konflik. Tipe tanpa konflik ini merupakan tipe yang ideal.   

b. Konflik Laten 

Suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya 

tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Kehidupan 

masyarakat yang tampak stabil dan harmonis bukan jaminan bahwa didalam 

masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan. Di balik stabilitas, 

keharmonisan, serta perdamaian justru konflik laten yang tinggal menunggu waktu 

saja untuk pecah menjadi konflik terbuka. Tipe konflik jenis ini masyarakat 

cenderung menyembunyikan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Tipe konflik laten merupakan konflik batin dimana konflik ini disebabkan 

dengan adanya gagasan atau keinginan dua individu atau lebih yang saling 

bertentangan dan menguasi diri individu sehingga mempengaruhi sikap, perilaku 

tindakan dan keputusannya. Latar belakang terjadinya konflik laten ini bisa berasal 

dari faktor diri sendiri, keluarga, teman atau lingkungan sekitar. 

c. Konflik Terbuka 
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Konflik terbuka merupakan sistuasi ketika konflik sosial telah muncul 

kepermukaan yang berakar dari semangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan 

untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Pada situasi konflik terbuka, 

biasanya akan bermunculan keterlibatan sejumlah besar pihak dan tuntutan-

tuntutan yang tersebar luas dengan cepat. Biasanya konflik ini disebabkan karena 

yang bersangkutan tidak mampu atau tidak terlatih dalam mengendalikan emosinya 

dan kurang memahami keadan lingkungan sekitar. 

Untuk mengatasi terjadinya tipe konflik ini diperlukan keterampilan 

manajemen konflik seperti mencari sumber terjadinya konflik, mengidentifikasi 

jenis konflik yang terjadi apakah konflik tersebut merupakan konflik pribadi, 

konflik dengan keluarga, konflik antar anggota organisasi, atau konflik antar 

kelompok sehingga konflik terbuka  dapat diselesaikan dengan baik. 

d. Konflik Dipermukaan 

Konflik dipermukaan yaitu memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar 

dan muncul karena hanya adanya kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat 

diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka). Konflik terjadi karena 

timbulnya kesalahpahaman atau perbedaan persepsi. Perbedaan pandangan ini bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti budaya, pengalaman, kepentingan pribadi 

atau kepentingan kelompok, kelas sosial, ekonomi, dan faktor lingkungan lainnya. 

Selain itu, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan seseorang membuat asumsi 

atau argumen yang salah dan ketika seseorang gagal memahami atau menerima 

perbedaan pesan komunikasi tersebut akan berakibat pada munculnya konflik. 

Untuk menyelesaikan terjadinya konflik dipermukaan dapat dilakukan 

dengan cara yaitu menyesuaikan komunikasi dengan kebutuhan orang lain, 
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mengembangkan sikap toleran atau menghargai pendapat orang lain yang berbeda 

dengan pendapat atau argumen pribadi, memahami dan bertanya secara aktif untuk 

memperjelas maksud dan tujuan yang diharapkan, menemukan akar masalah atau 

sumber masalah yang terjadi serta menjalin komunikasi secara efektif sehingga 

konflik dipermukaan dapat dihindari. 

2.2.1.4 Jenis Konflik Berdasarkan Karakteristik Subjeknya 

Menurut Wahyudi, Jenis konflik berdasarkan karakteristik subjeknya 

dibedakan menjadi empat yaitu :25 

a. Konflik Individu 

Konflik akan selalu terjadi baik dalam diri seseorang terhadap dirinya sendiri, 

individu dengan orang lain, kelompok dengan kelompok atau organisasi dengan 

organisasi lainnya. Konflik antara individu dengan dirinya sendiri dapat terjadi 

karena faktor penilaian negatif individu terhadap dirinya sendiri, atau dikenal 

dengan konsep diri. Konsep merupakan gambaran yang dimiliki oleh individu 

terhadap dirinya sendiri yang dibentuk melalui perkembangan-perkembangan yang 

diperolehnya dari berinteraksi dengan lingkungan (orang lain) secara terus 

menerus. Konsep diri individu yang positif dapat meminimalisir terjadinya konflik. 

Konflik individu dapat terjadi karena peristiwa sehari-hari, karena ada tantangan 

dan bahkan karena ada peluang. 

Setiap individu memiliki cara tersendiri untuk mengatasi konflik. Konflik 

dalam diri individu dapat terjadi dengan bermacam-macam jenisnya seperti 

ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh, 

ketidakpercayaan dari lembaga yang menghambat kreativitasnya, sedangkan 

 
25 Puspita, Weni. 2018 Manajemen konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan 

Yogyakarta: CV Budi Utama. Hlm 7 
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pikiran dan hati mengharapkan untuk berkreativitas lebih baik lagi. Konflik telah 

memberi seseorang motivasi dan kekuatan baru untuk memperbaiki kinerjanya. 

Seseorang harus mampu mengendalikan diri, mengontrol emosi dan mengelola 

pikiran untuk mengatasi masalahnya sendiri.  

b.  Konflik antara Individu 

Konflik antara individu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik 

yang terjadi dikarenakan oleh perbedaan kemampuan, latar belakang pendidikan, 

ekonomi, politik, dan perbedaan latar belakang keluarga yang memiliki 

kepentingan masing-masing. Konflik antar individu terjadi karena masing-masing 

individu lebih mementingkan kepentingannya sendiri, serta mengabaikan 

kepentingan organisasi atau kepentingan bersama. Perbedaan kepentingan inilah 

yang menyababkan individu mudah berselisih sehingga tidak bisa bekerjasama 

dengan baik. 

Secara umum, konflik dapat terjadi karena delapan faktor yaitu SARA, 

persaingan tidak sehat, perbedaan persepsi, hambatan dalam komunikasi, 

ketidaksesuaian visi, misi, tujuan, strategi dan lain-lain, saling ketergantungan 

dalam menyelesaikan tugas, orang-orang dipaksa bekerja dalam waktu yang lama, 

perbedaan dalam nilai dan keyakinan yang menyebabkan curiga, salah paham dan 

permusuhan. Adanya memperebutkan peluang jabatan strategis dalam suatu 

organisasi merupakan contoh penyebab terjadinya konflik. Individu salling 

berkompetisi untuk menang, saling menjatuhkan, dan menunjukkan bahwa dirinya 

yang terbaik. 

 

 



 

41 
 

c.  Konflik Individu dengan Kelompok 

Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan karakter individu di dalam 

kelompok atau organisasi sehingga menyebabkan perbedaan pandangan dalam 

menyelesaikan tugas atau dalam menyikapi masalah yang terdapat di dalam suatu 

organisasi. Faktor lain penyebab konflik individu dengan kelompok adalah adanya 

perbedaan pola asuh yang diberikan tidak di toleransi oleh kelompok atau individu. 

Konflik individu dan kelompok dapat pula terjadi karena ada tekanan dari 

kelompok terhadap individu yang melakukan kesalahan. 

Perbedaan kepentingan dan pandangan dalam diri individu di lingkungan 

kelompok menyebabkan sehingga tidak bisa ditoleran oleh anggota kelompok 

lainnya membuat individu merasa gagal beradaptasi dengan norma-norma di 

lingkungan sekitar. Status jabatan di lingkungan kelompok bisa memicu timbulnya 

konflik indivu dengan kelompok. Hal ini dikarenakan terjadinya pembagian tugas 

yang tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing indivdu.  

d.  Konflik antar Kelompok 

Kelompok merupakan suatu perkumpulan individu yang tergabung dalam 

suatu ikatan untuk mencapai tujuan yang sama namun dengan latar belakang yang 

berbeda-beda. Terbentuknya kelompok di dalam organisasi merupakan salah satu 

strategi yang dianggap penting untuk mempercepat terlaksananya suatu tujuan atau 

produktivvitas. Kelompok dalam suatu organisasi dibentuk untuk efisiensi 

pekerjaan, dana, dan waktu. Konflik antar kelompok dapat terjadi karena ada 

perbedaan rasa tau suku bangsa.  

Konflik antar kelompok juga terjadi antar kelas-kelas sosial, terutama terjadi 

pada saat sub-sub sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil dan 
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proporsional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan. Konflik 

tidak dapat dihindari dalam bekerja. Konflik dalam pekerjaan tidak bisa dihindari 

karena ada pertentangan antar kelompok. Sedangkan konflik antar organisasi dapat 

terjadi karena faktor persaingan produk-produk atau program dalam organisasi. 

2.2.2 Konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah  

Konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah selalu menjadi masalah krusial yang 

terjadi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi untuk mencari calon pemimpin 

daerah. Masalah krusial terkait yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti 

permasalahan daftar pemilih tetap yang tidak valid, ketidakpuasan hasil perolehan 

suara akibat kesalahan perhitungan suara, tidak adanya tranparansi  data oleh 

lembaga pelaksana, adanya oknum lembaga penyelenggara pilkada yang memihak 

pada salah satu calon dan masalah institusi pemutusan perkara pilkada (sengketa 

hasil pilkada) yang bersifat final oleh Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi 

penyebab terjadinya konflik dalam pilkada. Akibat dari terjadinya konflik pilkada 

yaitu berupa pertikaian antar pendukung, perusakan fasilitas publik hingga 

perusakan gedung-gedung milik pemerintah.  

Konflik yang terjadi di dalam pilkada Kabupaten Sampang melibatkan peran 

antara massa dan elite politik. Hal tersebut dikarenakan kelompok elit berkeinginan 

untuk memperoleh banyak dukungan sehingga melibatkan massa untuk perluasan 

partisipasi politik. Eksistensi elit akan muncul apabila ada massa yang berperan 

sebagai pendukungnya dan keberadaan elit tidak mempunyai makna sama sekali 

tanpa kehadiran massa.26 Sedangkan elit politik dalam pandangan Laswell yaitu 

semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik yang berhasil mencapai 

 
26 Haryanto. 2017. Elit, Massa, dan Kekuasaan : Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: PolGov. Hlm 119 
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kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Biasanya elit 

politik memiliki kekayaan, kedudukan, dan kehormatan di kalangan 

masyarakatnya.27 Sehingga massa memiliki kedudukan penting dalam terjadinya 

konflik pilkada Kabupaten Sampang.  

Terjadinya konflik Pilkada di Kabupaten Sampang yang mengakibatkan 

massa pasangan calon nomor urut dua melakukan demonstrasi di Kantor Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sampang disebabkan karena Komisi Pemilihan 

Umum melalui SK Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 yang 

menjelaskan terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut satu. Pasangan nomor urut dua 

meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk tidak 

mengeluarkan surat keputusan terlebih dahulu sebelum menunggu hasil dari 

Mahkamah Konstitusi. Penolakan terhadap keputusan KPU Kabupaten Sampang 

dikarenakan menurut pasangan calon nomor urut dua telah terjadi kecurangan yang 

bersifat masif dan sistematis yang dilakukan oleh beberapa pihak. Demonstrasi 

yang dilakukan oleh massa pasangan calon nomor urut dua dilatarbelakangi untuk 

menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. 

2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

 

Pilkada merupakan sebuah sarana rekruitmen politik yang diberikan kepada 

rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Rakyat diberikan hak untuk memilih 

pemimpin wakil daerah untuk menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. 

 
27 Rahmi, Husen. 2016. Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Maluku Utara Tahun 2007. Jurnal Holistik. Volume IX 
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Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilyah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.28 

Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud dari implementasi demokrasi yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada dasarnya 

pilkada merupakan sebuah  lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih 

anggota perwakilan rakyat. Anggota ini kemudian bekerjasama bersama 

pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan 

yang berlaku di wilayah NKRI. Sistem Pemilukada merupakan sebuah inovasi yang 

bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. 

Perkembangan zaman yang semakin modern menuntut pemerintah untuk 

bekerja secara cepat dan efektif. Penggabungan Pilkada di setiap daerah yang 

terjadi di tahun politik diharapkan mampu membawa perubahan demokrasi ke arah 

yang lebih baik. Proses demokrasi tidak akan pernah mencapai titik kesempurnaan. 

Maka dari itu, proses demokrasi cenderung selalu berubah-ubah untuk mencari 

proses yang lebih baik dari pelaksanaan demokrasi sebelumnya. Perubahan 

pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah menjadi pilkada serentak merupakan 

salah satu cara untuk memperbaiki sistem pemerintahan secara demokratis yang 

lebih baik. 

 
28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota MenjadiUndang-Undang 
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Pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah yang dilkasanakan 

setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.29 Pilkada serentak dapat dikatakan salah satu opsi yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaki sistem demokrasi kearah yang lebih 

baik. Hal ini dikarenakan selama dua kali periodisasi pelaksanaan pilkada secara 

langsung tidak pernah sepi dari sengketa pilkada. Kementerian Dalam Negeri telah 

mengevaluasi pelaksanaan pilkada secara langsung selama 10  tahun terakhir 

disinyalir memberikan banyak dampak buruk sebagai berikut : 

a. Sistem pilkada langsung melahirkan demokrasi yang mahal dan harus 

ditanggung oleh negara. 

b. Kontestasi politik antar kandidat cenderung berbiaya tinggi karena adanya 

praktik politik uang. 

c. Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung banyak yang 

tersangkut masalah hukum, karena terindikasi melakukan tindakan korupsi. 

d. Adanya konflik horizontal akibat sengketa pilkada langsung yang 

melibatkan massa pendukung kandidat yang berbeda. 

e. Adanya dampak buruk yang dialami oleh PNS di lingkungan Pemda karena 

tidak memilih kandidat yang menang pada saat pilkada akan 

dipindahtugaskan.  

Sistem pilkada langsung memang menyebabkan besarnya biaya yang 

ditanggung oleh pemerintah, apabila tidak dilakukan perbaikan sistem 

pelaksanaannya.30 

 
29 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bagian Kedua Prinsip Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) 
30 Sarman, Mukhtar. 2015. Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat. Program Magister Sains 

Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. 
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Pilkada secara serentak merupakan makna efisiensi dan efektivitas 

Pemilukada yang sesungguhnya. Pilkada yang tidak diselenggarakan lebih efisiensi 

dan efektif, dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak terkuras untuk 

membiayai penyelenggaraan pilkada. Sehingga sumber daya pemerintah dapat 

dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Penggabungan pelaksanaan pilkada yang 

dilaksanakan secara serentak mampu menyederhanakan baik dari segi logistik dan 

keterlibatan sumber daya penyelenggara pilkada. Salah satu wujud dari demokrasi 

itu adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan 

demikian diharapkan kepala daerah yang terpilih benar-benar representatif.  

Salah satu alasan pelaksanaan pilkada serentak yaitu efisiensi waktu. Rakyat 

tidak perlu lagi membuang waktu untuk terlibat dalam pelaksaan pemilu baik  

datang ke TPS berkali-kali hanya untuk memilih kriteria pemilihan baik pilkada 

maupun pemilu. Alasan kedua diadakannya pilkada serentak yaitu pemerintah tidak 

perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk macam-macam jenis pemilu karena 

dianggarkan pada satu kegiatan saja sehingga Sumber daya Komisi Pemilihan 

Umum tidak dibebankan pada pelaksanaan Pemilu dengan waktu yang berulang-

ulang. 

Kebijakan dilaksanakannya pilkada serentak merupakan solusi dari berbagai 

permasalahan yang timbul karena adanya masalah ketidakefisienan penyelenggaran 

pemilihan sebelumnya. Di lain sisi pelaksanaan pilkada serentak juga tidak 

menjamin keberhasilan demokrasi  yang lebih baik. Permasalahan yang paling 

nyata dengan adanya pilkada serentak adalah terjadi kasus sengketa pilkada di 

beberapa daerah secara bersamaan dan Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan 

perkara secara tuntas dengan waktu yang sangat terbatas. 
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Pilkada serentak di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 

dengan diikuti oleh 269 daerah yang meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 

Kota.31 Pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 

2017 dengan diikuti 101 daerah yang terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 

Kota.32 Sedangkan pada pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga yaitu pada 

tahun 2018  dengan diikuti 171 daerah diantaranya terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, 

115 Kabupaten. Selanjutnya, secara bertahap pilkada serentak direncanakan pada 

tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang 

meliputi seluruh wilayah di Indonesia.33 Dengan pelaksanaan pilkada serentak 

maka diharapkan mampu memperbaiki sistem demokrasi menuju kearah yang lebih 

sempurna untuk mendapatkan pemimpin yang adil, amanah dan menjalankan tugas 

dengan baik. 

2.2.4 Pemungutan Suara Ulang 

Pemungutan suara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan. Pemungutan suara merupakan salah satu cara pemberian 

suara oleh pemilih yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara dengan proses 

mecoblos nomor urut, nama atau foto pasangan calon. Definisi tersebut telah diatur 

di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota.34  

 
31 Regional.kompas.com. Senin 26 Juli 2015. Pendaftaran Calon Dimulai, Ini 269 Daerah yang Gelar Pilkada 

Serentak 2015. Diakses Pada Tanggal 7/4/2019 Pukul 02.22 WIB 
32 www.liputan6.com, Senin 15 Februari 2016. Ini 101 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2017. Diakses 

pada tanggal 7/4/2019 Pukul 02.02 WIB 
33 Arifulloh, Achmad. 2015. Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. Jurnal 

Pembaharuan Hukum. Volume II 
34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 

http://www.liputan6.com/
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjelaskan bahwa pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak.35 Hari, 

tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. 

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilik kartu tanda 

penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang 

bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar 

pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar 

pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan telah memiliki hak pilih.  

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 59 

tentang pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara dapat dilakukan 

apabila terjadi gangguan keamanan yang berpengaruh pada hasil pemungutan suara 

tidak dapat dipakai atau penghitungan suara tidak bisa dilakukan. Penghitungan 

suara dari suatu TPS dapat diulang jika menurut penelitian dan pemeriksaan, terjadi 

penyimpangan dalam penghitungan suara. Pemungutan suara di TPS dapat diulang 

jika di suatu tempat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara 

tidak dapakai atau pemungutan tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang 

hanya dapat dilakukan untuk 1 kali pemungutan suara ulang. 

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan jika terjadi :36 

1. Pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan penghitungan 

suara tidak dikerjakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan 

 
35 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
36 Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
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2. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara meminta pemilih 

menyerahkan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau 

alamatnya pada surat suara yang telah dipakai. 

3. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merusak lebih dari 1 

(satu) surat suara yang telah dipakai oleh pemilih sehingga surat suara 

tersebut menjadi tidak sah  

4. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih memakai hak pilih lebih dari 1 (satu) kali 

pada Tempat Pemungutan Suara yang sama atau Tempat Pemungutan 

Suara yang berbeda, dan atau  

5. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih 

mendapat kesempatan memberikan hak pilih pada Tempat Pemungutan 

Suara. 

Ketidakpuasan paslon yang mengalami kekalahan pada pilkada masih diberi 

peluang untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang 

Pemilu. Paslon boleh melakukan gugatan namun, tidak semua gugatan kekalahan 

bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 156 mengenai perselisihan hasil pemilihan 

adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta 

pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Perselisihan 

penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan 

suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke 

putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.37 

 
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 156 
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Pengajuan hasil perselisihan telah diatur di dalam Pasal 157 Undang-Undang  

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi 

Undang-Undang yaitu tata cara pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi 

sebagai berikut :38 

1. Perkara perselisihan hasil pemilihan diproses dan diadili oleh Badan 

Peradilan Khusus. 

2. Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

sebelum pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional. 

3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya 

Badan Peradilan Khusus. 

4. Peserta pemilihan dapat mengusulkan permohonan pembatalan penetapan 

hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Mahkamah 

Konstitusi. 

5. Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rentang waktu 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota. 

 
38 Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 
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6. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi 

alat/dokumen bukti dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi 

penghitungan suara. 

7. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan 

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh 

Mahkamah Konstitusi.  

8. Mahakamah Konstitusi menetapkan perkara perselisihan sengketa hasil 

pemilihan dengan rentang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak 

diterimanya permohonan. 

9. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

bersifat final dan mengikat. 

10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.  

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yaitu tata cara 

pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan apabila memenuhi 

syarat :39  

 
39  Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota 

Menjadi Undang-Undang yaitu tata cara pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi 
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1. Kabupaten/Kota dengan penduduk sebanyak 250.00 ( dua ratus lima puluh 

ribu) jiwa, pengusulan perselisihan perolehan suara dilakukan jika 

ditemukan perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara 

sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang diterapkan oleh KPU 

Kabupaten/Kota. 

2. Kabupaten/Kota dengan penduduk sebanyak lebih dari 250.000 (dua ratus 

lima puluh ribu) jiwa hingga 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, mengajukan 

perselisihan perolehan suara dilakukan apabila memiliki perbedaan paling 

banyak sebesar 1,5% ( satu koma lima persen) dari total suara sah hasil 

perhitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 

3. Kabupaten/Kota dengan penduduk sebanyak lebih dari 500.000 (lima ratus 

ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan 

perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling 

banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan 

suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 

4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, 

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan 

paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah 

hasil penghitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 

 


