
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan institusi demokrasi lokal yang penting karena

dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah yang akan memimpin daerah akan

terpilih melalui tangan-tangan masyarakat lokal secara langsung. Kepala Daerah yang

terpilih inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam pembangunan daerah termasuk

di dalamnya penguatan kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik

dan lain sebagainya.

Keikutsertaan Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, dapat dipandang

juga sebagai wujud partisipasi dalam proses Pemerintahan, sebab melalui lembaga

masyarakat ikut menentukan kebijakan dasar yang akan dilaksanakan pemilih terpilih. Dalam

sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Pemilihan Kepala Daerah secara serentak

merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah Kesatuan, salah satu perwujudan

keterlibatan rakyat dalam proses Kesatuan adalah Pemilihan Kepala Daerah secara serentak

ini. Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak merupakan bagian mekanisme penyerahan

kedaulatan rakyat

Akan tetapi masih banyak problema yang menjadi dilema di setiap pelaksanaan

pemilihan di Indonesia, dengan munculnya pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah

terlaksanakan masih saja terjadi perdebatan mengenai undang-undang dan peraturan yang

ditetapkan.



Seperti yang terjadi di daerah DKI Jakarta, Gubernur Petahana yaitu Ahok menegaskan

jika ingin melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna keberatan dirinya

atas Undang-Undang (UU) Pilkada yang menyebutkan setiap calon harus cuti pada masa

kampanye1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemelihan Gubernur, Bupati, Walikota

menjadi undang-undang, belum lama diberlakukan sebagai perubahan dari Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan yang menjadi

perdebatannya dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 70 Ayat (3) huruf (a) dan (b)

menyebutkan jika Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota yang mencalonkan kembali kepada daerah yang sama, selama masa

kampanye harus memenuhi ketentuan, pertama menjalani cuti di luar tanggungan negara dan

kedua dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatan2.

Perubahan politik tampak sekali berpengaruh terhadap perubahan hukum mengenai

pemilihan kepala daerah. Menurut Moh Mahfud MD, 3jika ada pertanyaan tentang hubungan

kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang

mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum maka paling tidak ada tiga

macam jawaban dapat menjelaskannya.

Pertama, hukum determin atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diluar

diatur oleh dan harus tunduk pada hukum.Kedua, karena hukum merupakan hasil atau

1Lihat http:m.okezone.com/read/2016/08/05/338/1455688/tak-mau-cuti-ahok-terancam-sanksi-dari-
bawaslu, Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2016

2Lihat UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 Ayat (3) huruf (a) dan (b)
3 Moh.Mahfud MD.Politik Hukum Di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998,hal.9



kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling

bersaingan.Ketiga, politik dan hukum sebagai suatu subsistem kemasyarakatan berada pada

posisi yang derajat determinisasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena

meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua

kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Nampaknya bangsa Indonesia sedang masuk dalam pertanyaan sebagai mana pernah

disampaikan oleh Muhammad Bagir Ash-Shadr, “sistem mana yang baik bagi manusia dan

memberikan pada mereka kehidupan social yang bahagia?”4

Sampai saat ini masih ada perdebatan mengenai, apakah pemilihan kepala daerah

termaksud pemilihan umum atau tidak?Jika pemilihan Kepala Daerah termaksud pemilihan

umum maka patut juga diperhatikan tujuan pemilihan umum. Menurut Jimly Asshidiqqi,

tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4 (empat), yaitu5 :

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertip
dan damai;

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang mewakili kepentingan
rakyat di lembaga perwakilan;

c. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Dalam prakteknya pemilihan kepala daerah harus bertujuan untuk kedaulatan

rakyat.Pengertian kedaulatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah rakyat penguasa

tertinggi di dalam suatu negara.Bisa dikatakan juga bahwa kekuasaan negara yang tertinggi

adalah rakyat.Teori ini menekankan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi.Teori ini

4 Muhammad Bagir Ash-Shadr, Falsafatuna, Pandangan Terhadap Aliran Filsafat Dunia, Mirzan Pustaka,
Bandung, 2014, hal.27.

5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 25



muncul sebagai akibat kekuasaan seorang raja yang mutlak dan juga menekan.6 Prinsip-

prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi setidaknya ada empat, yaitu : kebebasan,

kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih

sebagai esensi kedaulatan rakyat (prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan

prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (prinsip procedural).Istilah prinsip esensial untuk

prinsip kebebasan dan kesamaan lahir dari penelusuran penulis terhadap berbagai literatur

yang menjelaskan tentang kebebasan dan kesamaan.Kebebasan dan kesamaan tidak semata-

mata sebagai prinsip eksistensial, tetapi lebih jauh dari itu, keduanya merupakan roh atau

esensi dari demokrasi.Apabila kedua prinsip atau salah satu dari keduanya tidak ada dalam

suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi.Oleh

karena itu, menurut penulis kedua prinsip tersebut lebih tepat disebut sebagai prinsip

esensial, bukan prinsip eksistensial.Sedangkan pengguna istilah prinsip prosedural untuk

prinsip suara terbanyak dan prinsip pertanggungjawaban7.

Atas hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, menjadi pendorong bagi

penulis untuk membahas mengenai pemilihan kepala daerah secara serantak akan lebih di

bahas dalam penelitian yang dituangkan juga dalam skripsi yang “Tijauan Yuridis

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Upaya Mewujudkan Kedaulatan Rakyat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas yang diambil dari literature-literatur

terhadap Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Upaya Mewujudkan

6Lihat www.pakmono.com/2014/12/pengertian-kedaulatan-rakyat-wikipedia.html?m=1 Diakses Pada
Tanggal 05 Agustus 2016.

7Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 37.



Kedaulatan Rakyat berdasarkan undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

maka disimpulkan :

1. Apa saja yang menjadi latar belakang pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia?

2. Bagaimana implikasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak terhadap

perwujudan Kedaulatan Rakyat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang berlaku di

Indonesia berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

2. Untuk mengetahui peran Parpol dalam upaya mewujudkan Kedaulatan Rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi ilmiah tentang perkembangan dan kemajuan pemilihan kepala

daerah secara langsung dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

2. Bagi penulis sendiri mengetahui perkembangan demokrasi di tingkat lokal karena

menyangkut partisipasi politik masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



A. Tinjauan Umum Demokrasi

1. Pengertian

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata Demokratia yang berarti

kekuasaan rakyat. Demokratia sendiri terdiri dari dua kata yakni demos yang mempunyai arti

“rakyat” dan kratos yang mempunyai arti “keuasaan atau kekuatan”8. Demokrasi adalah bentuk

atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan

rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara

tersebut9.Negara yang demokratis pasti selaras dengan bentuk pemerintahan yang didasarkan

pada konstitusi atau perundang-undangan. Demokrasi sebenarnya adalah bentuk pemerintahan

yang paling rumit dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Banyak pertentangan

dan ketegangan yang mensyaratkan ketekunan para penyelenggara agar bisa berhasil memimpin

daerahnya10.

Tidak dapat juga dibantah bahwa saat ini, demokrasi merupakan asas dan sistem yang

paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia.Karena demokrasi merupakan

suatu perwujudan nyata dalam kedaulatan rakyat11.Sebagaimana pengertian demokrasi menurut

Joseph Schumpeter mengartikan bahwa demokrasi sebagai kompetisi memperoleh suara

rakyat12.Dengan demokrasi semua lapisan masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih.Hal ini

8http://www.satujam.com/pengertian-demokrasi, diakses pada 3 Februari 2017 Pukul 20.30 wib
9Sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi, diakses pada 26 Januari 2016

Pukul 14.30 wib
10Runi Harianti, “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, Jurnal Demokrasi/Vol.II No.1 Thn. 2003, hal

58.
11Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.
12Joseph Schumpeter, “Capitalism, Socialism and Democracy” sebagaimana dikutip oleh Cholisin dan

Nasiwan, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Politik, penerbit ombak, Yogyakarta, hal 83.



mengisyaratkan bahwa sistem demokrasi semua warga negara memiliki hak setara dalam

pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan

dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara

terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah

pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan13. Defenisi umum diatas sejalan

dengan apa yang diutarakan oleh M Durverger yang mengartikan demokrasi sebagai cara

pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak

terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang

(rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah14. Demokrasi sebagai

dasar hidup bernegara memberi pengertian, bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan

ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai

kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.Sejalan

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa15 “negara demokrasi adalah negara

yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut

organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan

berada di tangan rakyat”.

13Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, Negara, Demokrasi, dan Civil Society, Graha Ilmu, Yogyakarta,
hal 33.

14M Durverger, “Les Ragimes Politiques” sebagaimana dikutip oleh Ni’matul Huda, 2010, Ilmu Negara,
Grafindo Persada, Jakarta, hal 200-201.

15Yulia Neta, Demokrasi Dan Hak Azasi Manusia Dalam Konsep Negara Hukum, ProsidingISBN : 978-
979-632-004-2 Tahun 2011.



Sedangkan Sri Soemantri memberikan pandangan tentang demokrasi di Indonesia yaitu16,

“demokrasi Indonesia dalam arti formal (indirect democracy) sebagai suatu demokrasi dimana

pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam arti pandangan

hidup menurut Sri Soemantri adalah sebagai falsafah (democracy in philosophy).

Karena salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis

lembaga negara yang independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini

bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Robert Dahl dalam bukunya juga mengajukan 5 (lima) kriteria demokrasi sebagai sebuah

politik yaitu17 :

1. Persamaan hak dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi efektif yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam

proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. Pembeberan kebenaran yaitu suatu mekanisme peluang disediakan oleh negara  bagi

warga negara untuk memberikan penilaian terhadap jalannya prosees politik dan
pemerintahan secara logis.

4. Kontrol terhadap agenda politik pemerintahan.
5. Tercakupnya semua masyarakat dalam kaitannya dengan perihal hukum.

Pendefenisian demokrasi juga datang dari Lyman T. Sargent yang menyatakan bahwa

sebuah sistem politik baru dapat dikatakan demokrasi apabila beberapa hal dibawah ini sudah

tersedia seperti18 :

16Rahmad Trijono, Demokrasi Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif
Legislasi, 2013, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 3

17Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op.Cit hal 34.
18Loc.Cit.



1. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya persamaan hak diantara warga negara.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan

dimiliki oleh warga negara.
4. Adanya sistem perwakilan yang efektif.
5. Adanya sistem pemilihan yang terjamin dihormatinya prinsip-prinsip yang sudah

ditentukan.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, tergambar dengan jelas bahwa demokrasi dalam

penjelasan Dahl dan Sargen mengarah kepada kemerdekaan individu dalam menyatakan

sikap.Hal ini dapat dimengerti oleh karena pada awalnya demokrasi merupakan anak cabang dari

paham liberal yaitu ideologi politik yang menyatakan bahwa harus adanya kebebasan individu

yang luas dalam setiap perikehidupan bermasyarakat, tentunya kebebasan tersebut perlu

disesuaikan dengan keadaan orang individu lainnya19.

Defenisi demokrasi diatas juga didukung dengan teori yang dituliskan Henry B. Mayo

yang menyatakan bahwa20 “sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijaksanaan umum

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam

pemilihan-pemilihan berkala yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan

politik” (A democratic political system is one in which public policies are made on a majority

basis, by representatives subject to effective popular control at periodic alections which are

condacted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).

Lebih lanjut, Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai,

yakni21 :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga  (Institutionalized
peaceful settlement of conflict).

19Ibid
20Henry B. Mayo, “Introduction to Democratic Theory” sebagaimana dikutip Ni”Matul Huda, 2013,

Hukum Tata Negara Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, hal 266.
21Ibid



2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatau masyarakat yang
sedang berubah (peaceful change in a changing society).

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (orderly succestion of rules).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion).
5. Mengakui serta mengganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity), dalam

masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta
tingkah laku.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Sitem politik yang demokratis, sejatinya mampu memelihara keseimbangan antara

konflik dan consensus. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memungkinkan perbedaan

pendapat, persaingan, dan pertentangan, baik antara individu/ kelompok/ partai atau diantara

individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah bahkan

diantara lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri, tetapi demokrasi hanya akan menolerir konflik

yang tidak menghancurkan sistem.

Demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang

kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui

sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi disebut suatu pelembagaan dari

kebebasan. Nilai terpenting yang lain dari demokrasi adalah persamaan. Secara rinci, Alamudi

menyatakan bahwa demokrasi menganut prinsip-prinsip yaitu : Kedaulatan Rakyat,

pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, dan hak-hak

minoritas22 .

Berbeda dengan pendapat Alamudi, prinsip-prinsip demokrasi menurut Urofsky yaitu23 :

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Maksudnya bahwa  konstitusi adalah
sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih dari sekedar

22Alamudi, “Apa itu Demokrasi”, sebagaimana dikutip Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, Negara Demokrasi
dan Civil Societ, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal 39.

23Runi Harianti, “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, Jurnal Demokrasi/Vol. II No.1 Thn. 2003, hal
66-67.



itu. Ia adalah dokumen organik dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari
pilar-pilar pemerintahan.

2. Pemilihan umum yang demokratis.
3. Federalisme, pemerintahan negara bagian dan pemerintah lokal. Prinsip demokrasi

yang mengharuskan desentralisasi kekuasaan dan tanggungjawab mungkin tidak
berarti banyak bagi negara yang kecil dan relatif homogen, namun prinsip ini bisa
menjadi penjaga keamanan yang penting bagi negara besar dan heterogen.

4. Pembuatan undang-undang.
5. Sistem peradilan yang independen. Peradilan independen merupakan sarana bagi

semua warga negara untuk mendapatkan perlakuan adil bagi kehidupan dalam negara
yang bersangkutan.

6. Kekuasaan lembaga kepresidenan. Dalam demokrasi seorang Presiden harus
memerintah melaui kecakapan politiknya, memantapkan kerangka kerja sama yang
baik dengan lembaga legislatif dan diatas semua itu dengan rakyat.

7. Peran media bebas.
8. Peran kelompok kepentingan.
9. Melindungi hak-hak minoritas.
10. Hak masyarakat untuk mengetahui jalannya pemerintahan, atau pemerintah bersikap

terbuka.
11. Kontrol sipil atas militer. Tugas militer adalah melidungi demokrasi bukan

menguasainya.

2. Model dan Konsep Demokrasi

Di dalam demokrasi terdapat sebuah model dan konsep.Model merupakan suatu gambaran

dan pola bagaimana teori demokrasi di implementasikan guna mewujudkan tujuan tertentu. Oleh

karena itu model di awali dengan menentukan dan mendeskripsikan sasaran dan target yang akan

dicapai, yang bersifat memiliki makna dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami pekembangan dalam

pengimplementasiannya. Banyak model demokrasi hadir dan hal tersebut tidak terlepas dari

ragam perspektif pemaknaan demokrasi yang substantial.Yang menjadikan demokrasi

berkembang kedalam banyak model.

Bila dikaji berdasarkan prinsip kinerja dan bagaimana pemerintah menjamin hak-hak individu,

dapat di identifikasikan dua model demokrasi, yaitu model liberal dan  model kerakyatan atau



demokrasi sosial. Sedangkan kalau dikaji berdasarkan prinsip partisipasi dan pengembangan,

serta sosialisasi dapat di identifikasikan dua model yaitu model demokrasi elit dan model model

demokrasi partisipatif atau demokrasi mayoritas. Model demokrasi partisipatif dan model

demokrasi kerakyatan memiliki kesamaan, yakni kedua model menekankan pada mobilisasi

partisipasi massa dan memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat luas24.

Sklar dalam bukunya juga mengajukan lima corak atau model demokrasi yaitu25 :

Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum

bebas.

1. Demokrasi tepimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya
rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing untuk menduduki jabatan.

2. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan
persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

3. Demokrasi partisipatif yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan
yang dikuasai.

4. Demokrasi konstitusional adalah menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok
budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian
budaya masyarakat utama.

Selanjutnya pembagian demokrasi dilihat dari segi pelaksanaannya menurut Inu Kencana

terdiri dari dua model yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak

langsung (indirect democracy)26.Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan

kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung.Pada demokrasi langsung lembaga

legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan

pemilihan jabatan eksekutif dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui pemilu.

24Zamroni, 2013, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal
69.

25Sklar, “NN ”, sebagaimana di kutip, Azyumardi, 2003, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani,
Prenada Media, Jakarta, Hal 121.

26 Azyumardi, Op. Cit hal 120



Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara

langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.pada

demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara.

Dengan demikian demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

David Held menambahkan model – model demokrasi demokrasi menurut prinsip –

prinsip penilaian yaitu27:

Model  Demokrasi Prinsip – prinsip penilaian

Model I
Demokrasi Klasik

Warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik
agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara
bergiliran

Model II
Republikanisme
Protektif

Partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting
bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak
menguasai mereka sendiri, meraka akan didominasi oleh
orang lain.

Model IIa
Republikanisme dan
perkembangan

Para warga negara harus menikmati persamaan politik dan
ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi
penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati
perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses
tekad diri bagi kebaikan bersama.

Model III
Demokrasi Protektif

Para penduduk membutuhkan perlindungan dari para
pemimpin, begitu pula dari sesamanya, untuk memastikan
bahwa mereka yang memimpin melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan
secara keseluruhan.

Model IIIa
Demokrasi
Develomental

Partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya
bagi perlindungan kepentingan individu, namun juga bagi
pembentukan rakyat yang tahu, mengabdi dan berkembang.
Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas
individu ’yang tertinggi dan harmonis’.

Model IV
Demokrasi Langsung
dan Akhir dari Politik

’Pembangunan yang bebas dari semuanya’ hanya dapat
diraih dengan ’pembangunan yang bebas dari setiap orang’.
Kebebasan membutuhkan berakhirnya eksploitasi dan
terutama kesetaraan politik dan ekonomi yang benar-benar
lengkap; hanya kesetaraan yang dapat menjamin keadaan-

27 David Held, “Model of Democracy”,  sebagaimana dikutip Ni’ matul Huda, 2010, ilmu negara,
RajaGrafindo, Jakarta, hal 208-210



keadaan yang diperlukan untuk merealisasikan kemampuan
manusia sehingga ’setiap orang dapat memberi’ sesuai
dengan kemampuannya dan ’menerima apa yang mereka
butuhkan’

Model V
Demokrasi Kompetisi
Elite

 Metode pemilihan elite politik yang terampil dan

imajinatif yang mampu mengambil keputusan-keputusan

yang diperlukan dalam legislatif dan administratif.

 Hambatan bagi kepemimpinan politik yang berlebihan.

Model VI
Demokrasi Pluralisme

Menjamin pemerintahan oleh minoritas dan, dengan
demikian, kebebasan politik penghambat tumbuhnya faksi-
faksi dengan kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak
responsif.

Model VII
Demokrasi Legal

Prinsip mayoritas merupakan sebuah cara yang efektif dan
selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari
kesewenang-wenangan pemerintah dan mempertahankan
kebebasan. Namun, bagi kehidupan politik, seperti
kehidupan ekonomi, untuk menjadi kira-kira inisiatif dan
kebebasan individu, kekuasaan mayoritas harus dibatasi
oleh peraturan hukum. Hanya di bawah kondisi-kondisi
tersebut, prinsip mayoritas dapat berfungsi dengan pantas
dan bijak.

Model VIII
Demokrasi Partisipatif

Sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan
diri hanya dapat diperoleh dalam sebuah ’masyarakat
partisipatif’, sebuah masyarakat yang membantu
perkemangan sebuah keampuhan kolektif dan
menyumbangkan pada formasi warga negara yang
berpengetahuan yang mampu menerima sebuah
kepentingan tetap dalam proses memerintah.

Model IX
Demokrasi Deliberatif

Persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan
kesepakatan wagra negara yang bebas dan berdasarkan
pada nalar. Kemampuan ”justifikasi mutual” keputusan
politik merupakan dasar utama untuk mencari solusi
permasalahn kolektif.

Model X
Otonomi Demokrasi

Orang-orang atau masyarakat harus menikmati hak yang
setara dan selanjutnya, kewajiban yang setara dalam
spesifikasi kerangka kerja politik yang menciptakan dan
membatasi kesepakatan-kesepakatan yang disediakan oleh
masyarakat; yaitu artinya, mereka harus bebas dan setara
dalam menentukan kondisi kehidupan mereka sendiri,
selama mereka tidak menyebarluaskan kerangka kerja ini
untuk mengingkari atau menyangkal atau melanggar hak-
hak orang lain.

Model Xa
Demokrasi

Dalam dunia yang penuh dengan hubungan global dan
regional yang semakin intensif, dengan ’komunitas nasib’



Kosmopolitan yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan
sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan
global maupun pemerintahan lokal nasional.

Sumber :Ni’matul Huda, Ilmu Negara, hal 208-210

B. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

1. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang sering disebut sebagai pilkada

adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung

di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat.Hal ini pada dasarnya

merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah28, yang mana sebenarnya kepal

daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD).Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah para pilkadas

didasari pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan 29:

1. Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepal Daerah yang selanjutnya   disebut
pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, dan/atau
Kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Walikota dan Wakil Wakil
Walikota untuk kota.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang pemilihan pengesahan

28 Noor M. Azis, 2011, Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI, Jakarta Timur, Hal 49.

29 LIhat peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan
pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga

Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat 30.:

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia Kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945, cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Kepada NKRI serta pemerintah.
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjut Tingkat Atas dan   atau

sederajatnya.
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
5. Sehat jasmanani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan   menyeluruh

dari tim dokter.
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

memperoleh kekuatan hokum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hokum tetap.

8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
10. Tidak sedang dalam memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan
Negara.

11. Tidak sedang dinyatakan vailid berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
13. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau yang belum mempunyai NPWP,

wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat

pendidikan dan pekerjaan, serta keluarga kandung, suami atau istri.
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, selama 2

kali masa jabatan yang sama, dan.
16. Tidak dalam status jabatan kepala daerah.

Menurut ketentuan pasal 25 UU No 32 Tahun 2004, Kepala daerah memiliki tugas dan

wewenang antara lain 31:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan   kebijakan yang
ditetapkan bersama dengan DPRD.

2. Mengajukan rancangan perda.

30 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan,pengesahan pengangkutan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

31 Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hal 30-32.



3. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk

dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum

untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-undang.

Sementara itu, tugas wakil kepala daerah adalah:

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di

daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat
pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup,
instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat departemen yang mengurus urusan
pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu, dalam
rangka dekonsentrasi.

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi
wakil kepala daerah provinsi.

4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan,
kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan
kegiatan pemerintah daerah.

6. Melakukan tugas dan kewajiban pemerintah lainnnya yang diberikan oleh kepala
daerah, dan.

7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan

calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga

dapat berasal dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini

menindaklanjuti keputusan Mahkama Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut

peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200432

Pesta akrab demokrasi Indonesia yang digelar di tahun 2015 merupakan pilkada serentak

pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia.Pada tahun politik saat itu, calon kepala daerah

32 Irvan Mawardi, 2014, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada, Mahakarya Rangkang
Offset, Yogyakarta, Hal 83-84.



maju lewat partai politik dan tidak sedikit juga maju lewat perseorangan.Akan tetapi pada daerah

tertentu pemilihan kepala daerah hanya di ikuti oleh satu calon yang disebut sebagai calon

tunggal.Fenomena calon tunggal pilkada hanya diikuti satu calon, tak disangka-sangka muncul

dalam perhelatan pilkada serentak 2015.

Pelaksanaan pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon tidak didukung oleh peraturan

yang memadai.Sehingga lahirlah putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015.Dimana putusan

Mahkama Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 hanya mengatur ketentuan mekanisme plebisit

yang meminta pemilih menentukan pilihan setuju atau tidak setuju atas satu pasangan calon yang

ditawarkan.

2. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Berbicara mengenai sejarah pilkada pada masa UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS

1950 sangat jauh berbeda dengan masa sekarang ini.Pada masa itu pemilihan kepala daerah

bersifat tidak langsung, karena dipilih dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

(DPRD). Dapat dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sekarang ini, sangat jelas tertera

pengaturannya di Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota

masing-masing sebagai kepala kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih

secara demokratis33.

Pascareformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat,

Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui

pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi

segenap warga Negara.Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota

33Lihat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4)



legislatif dan pemilihan Presiden secara langsung, serta pemilihan kepala daerah

(pilkada).Diantara beberapa mekanisme demokrasi yang telah dijalankan, pilkada mendapat

perhatian luas dan masih banyak mengundang pertanyaan.Bahkan ada yang mengusulkan

perubahan terhadap UUD 1945, salah satunya karena pelaksanaan pilkada dinilai banyak

menimbulkan efek negatif.

Sejarah pengaturan sistem pemilihan kepala daerah sebenarnya telah ada sejak masa

colonial Belanda yang dituangkan dalam Decentralisatie Wet 1930, pada masa itu sistem

pemilihan kepala daerah yang digunakan adalah pengangkatan oleh pemerintah. Jadi jabatan

Gubernur,Residen, dan Asisten Residen dijabat oleh bangsa Belanda, sedangkan jabatan lainnya

oleh bangsa Indonesia menggunakan konpensasi Upeti. Meneruskan sistem yang telah

diwariskan oleh Belanda, pada tanggal 23 November 1945 pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah yang

pertama setelah kemerdekaan yang didasarkan pada pasal 18 UUD 1945. Sistem pemilihan

kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yaitu dilakukan dengan

cara pemerintahan pusat menunjuk langsung kepala daerah 34

Namun seiring dengan perkembangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dianggap

sudah tidak sesuai lagi dengan semangat kebebasan setelah kemerdekaan. Sehingga pada tanggal

10 JUli 1948 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di

Daerah, yang didalamnya mengatur sistem pemilihan kepala daerah yang masih sama dengan

sebelumnya yaitu dengan cara pemerintah pusat menunjuk kepala daerah, dengan rincian calon

34 M. lutfi Chakim, Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi,
Jurnal Rechts Vinding, Vol 3 Nomor 1 April 2004, Hal 117-118.



Gubernur diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Presiden, sementara untuk calon

Bupati/Walikota diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Mendagri.

Sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1948 dianggap sudah

tidak sesuai lagi, sehingga direvisi dengan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah, perubahan tersebut merupakan aspirasi dari partai politik di parlemen

yang menuntut adanya pemerintahan daerah yang demokratis. Sistem pemilihan kepala daerah

yang diterapkan yaitu dengan cara pemilihan langsung. Namun sayangnya, pemilihan langsung

yang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 tersebut belum sempat dilaksanakan, karena

keadaan yang telah menimbulkan keresahan dikalangan Pamong Praja yang bertugas

melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pusat di daerah.

Perkembangan selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari dekrit presiden, pada tanggal 16

November 1959 pemerintah mengeluarkan penetapan presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang

pengangkatan kepala daerah untuk mengatur pemerintahan daerah agar sejalan dengan UUD

1945. Dalam penetapan presiden Nomor 6 Tahun1959 tersebut, sistem pemilihan kepala daerah

yaitu kepala daerah diusulkan oleh DPRD, tapi diangkat oleh presiden untuk kepala daerah

tingkat I,dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk kepala daerah tingkat II. Seolah masih belum

juga menemukan pengaturan yang tepat tentang pemerintah daerah, sehingga pada pertengahan

dekade Tahun 1960  telah timbul tuntutan yang semakin kuat untuk merevisi sistem

pemerintshsn daerah agar sejalan dengan semangat demokrasi terpimpin dan Nasakom

(Kelompok Partai  Nasionalis, Agama, dan komunis). Perubahan tersebut kemudian dituangkan

dalam UU Nomor 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, tetapi masih menggunakan

sistem pemilihan kepala daerah yang sama dengan sebelumnya, yaitu diangkat oleh presiden

untuk daerah tingkat I, dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk kepala daerah tingkat II.



Kemudian pada masa orde baru, sebagai tindak lanjut dari peristiwa G 30 SPKI yang

kemudian diikuti dengan lahirnya masa orde baru, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5

Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU tersebut mengatur sistem

pemilihan kepala daerah dengan cara pencalonan oleh fraksi di DPRD yang memenuhi syarat,

kemudian menominasikan calon kepala daerah tersebut kepada presiden dan kemudian

diputuskan dan diangkat oleh presiden.

Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi

daerah dan desentralisasi muncul melalui siding MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah;Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya

Nasional yang Berkeadilan; dan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka

mempertahankan dan memperkokoh NKRI.” Kemudian secara eksplisit, pasal 7 Ketetapan MPR

Nomor XV/MPR/1998 memerintahkan untuk pelaksanaan pembaruan dalam pelaksanaan

pemerintahan daerah dengan Undang-Undang. Untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut,

pemerintah mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan dan UU Nomor 25

Tahun 199 tentang pertimbangan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU

tersebut dianggap sebagai cetak biru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.Meskipun

begitu, perlu dicatat bahwa kedua UU tersebut dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat

dan tampaknya tidak mengacu pada grand design yang seharusnya menyatakan bagaimana arah

otonomi daerah itu sendiri. Dalam pasal 34 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur terkait

dengan sistem pemilihan kepala daerah yang menyatakan, bahwa pemilihan atau pengisian

jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota ) dilakukan oleh

DPRD melalui pemilihan secara bersama. Namun ternyata sistem pemilihan tersebut menutup



akses orang-orang terbaik di daerah untuk menjadi pemimpin dan justru melahirkan rezim korup

di daerah.

Oleh karena itu pada tahun 2004 dilakukannya revisi melalui disahkannya UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang member kewenangan yang lebih luas kepada

daerah untuk mengatur rumah tanggganya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintah. Namun

setelah sekian lama implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

masyarakat menilai UU tersebut juga masih banyak menyimpan kekurangan dan kelemahan

yang menyebabkan kerancuan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya menghadirkan politik dinasti dan politik

transaksi sehingga berakibat maraknya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain

itu berbagai masalah terkait dengan pemerintahan daerah juga banyak terjadi mulai dari

pembentukan daerah otonom baru yang berkembang pesat, permasalahan terkait dengan

pemilihan kepala daerah sampai permasalahan yang terkait dengan desa.

Salah satu persoalan akibat implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah, Khususnya pemilihan

Gubernur yang dilakukan secara langsung oleh Rakyat. Sehingga usulan untuk perubahan sistem

pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Gubernur mulai bergulir sejalan dengan

banyaknya ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi mengggunakan sistem pemilihan

Gubernur secara langsung oleh Rakyat. RUU Pilkada yang merupakan bagian dari revisi UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur pemilihan

Gubernur secara langsung. Dinamika perkembangan pemerintahan daerah tersebut tidak terlepas

dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah.



Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan pilkada secara yang dilaksanakan

secara langsung. Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur/ Wakil

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota secara lansung sejauh ini

menunjukkan fakta bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Negara dan oleh pasangan calon untuk

menyelengggarakan pemilihan umum secara langsung sangat besar dan berpotensi pada

peningkatan korusi. Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 330% atau sekitar 86,22%

Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi 35

Menurut pasal 3 UU No 22 Tahun 2014, Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi

secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil.Sedangkan Bupati dan

Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasarkan asas bebas,

terbuka, jujur dan adil. Pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali serentak secara nasional

dan calon Gubernur, Bupati, Walikota harus mengikuti uji publik36. pelaksanaan pilkada secara

serentak dimaksud sebagai salah satu cara untuk menghilangkan praktek kecurangan para calon

melalui mobilitas massa memilih antara daerah. Praktek yang terjadi selama ini banyak calon

kepala daerah yang melakukan mobilitas massa pemilih dari luar daerah agar mendapat suara

pemilih. Sedangkan uji publik dimaksudkan agar melahirkan kepala daerah yang memiliki

kompetensi, integritas, kapabilitas serta memenuhi unsure ekseptabilitas.

Sistem pemerintahan kepala daerah yang diatur oleh UU No 22 Tahun 2014

menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Dimana sistem ini dianggap kembali pada

zaman rezim orde baru yang mana rentan akan terjadi penyelewengan terselubung yang mana

35 Lihat penjelasan UU No 22 Tahun 2024 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .
36Ibid, pasal 4.



akan memungkinkan calon kepala daerah melakukan lobi-lobi kepada kepala anggota DPRD.

Tidak lama setelah UU ini berlaku, presiden menerbitkan peraturan pemerintah penggganti

Undang-Undang (perpu) No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

dimana yang menjadi poin penting adalah membatalkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD

dan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Berikut isi

substansi perpu No 1 Tahun 2014 yaitu: 37

a. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota langsung oleh rakyat 38.
b. Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pelaksanaan pilkada secara tidak lansung
oleh DPRD 39 .

c. Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya
buruk dan kemampuannya rendah40.

d. Penghematan atau pemotongan anggaran pilkada secara signifikan41.
e. Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal 42.
f. Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye43.
g. Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak

penyalahgunaan wewenang44.
h. Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal45.
i. Larangan perlibatan aparat birokrasi yang menyebabkan pilkada tidak netral46.Larangan

mencopot jabatan aparat birokrasi pasca pilkada karena dianggap tidak mendukung calon47.
j. Pengaturan yang jelas, akuntabel, dan transparan perihal penyelesaian sengketa hasil

pilkada48.
k. Pertanggungjawaban calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung49.
l. Pilkada serentak50.
m. Pengaturan ambang batas bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mendaftarkan calon

di KPU51.

37http://m.tempo.co/read/news/2014/10/03/07/078611694/ini-substansi-perpu-pilkada-dan-perpu-
pemda.(diakses tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.30).
38Lihat pasal 1 angka 1 dan pasal 2 peraturan pemerintah penggganti undang-undang No 1 Tahun 2014.

39Ibid pasal 2005.
40Ibid pasal 1 angka 2, pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (3b) dan pasal 7d.
41Ibid pasal 3, pasal 65 ayat 1c, d, e dan f serta ayat (2), dan pasal 200.
42Ibid pasal 69.

43Ibid pasal 74, pasal 75 dan pasal 76.
44Ibid pasal 47.
45Ibid pasal 68c.
46Ibid pasal 70.
47Ibid pasal 71.
48Ibid Bab XX pasal 136-159.
49Ibid pasal 69G, pasal 195.
50Ibid pasal 3 ayat (1).



n. Penyelesaian sengketa hanya lewat dua tingkat yaitu, pengadilan tinggi dan mahkamah
agung52.

o. Larangan pemanfaatan program/ kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye53.

Gugatan perselisihan hasil pilkada ke pengadilan tinggi/ mahkamah agung hanya dapat

diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikat54.

Perpu No 1 Tahun 2014 tentang pemiliham Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan

menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, menjadi Undang-Undang.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014

yang telah ditetapkan menjadi UU No 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa

inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala jika dilaksanakan, oleh karenanya perlu

disempurnakan. Penyelenggaraan pilkada menurut UU No 8 Tahun 2015 menjadi

penyempurnaan dari UU No 1 Tahun 2015. Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain 55:

penyelenggaraan pemilihan, tahapan penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon, persyaratan

calon perseorangan, penetapan calon terpilih, persyaratan calon dan pemungutan suara secara

serentak.

Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan telah

diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah.

Dalam konteks sejarah pemilihan kepala daerah, beberapa sistem pemilihan kepala daerah telah

dilaksanakan, lebih lanjut akan dijelaskan dalam table berikut :

51Idid pasal 40, pasal 41.
52Ibid pasal 157.
53Ibid pasal 71 ayat (3).
54Pasal 156 ayat (2).
55 Bungasan Hutapea, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol

4, Nomor 1, April 2015, hal 10



Sejarah sistem pemilihan kepala daerah

NO MASA DASAR HUKUM SISTEM KETERANGAN
1 Kolonial Decentralisatie Wet 1930 Pengangkatan Gubernur, Residen dan

Asisten Residen dijabat oleh
orang Belanda sedangkan
jabatan lainnya oleh bangsa
Indonesia dengan kompensasi
upeti

2 Kemerdek
aan

UU Nomor 1 Tahun 1945tent
ang Peraturan Kedudukan
Komite Nasional Daerah.

Pengangkatan Kepala Daerah merangkap
sebagai badan perwakilan
daerah

UU Nomor 22 Tahun
1948 tentang Pemerintahan
Daerah

Pengangkatan 1. Calon Gubernur diajukan
oleh DPRD kemudian
diangkat oleh Presiden

2. Calon Bupati/Walikota
diajukan oleh DPRD
kemudian diangkat oleh
Mendagri.

UU Nomor 1 Tahun
1957 tentang pokok-
pokok Pemerintahan daerah

Perbedaan
langsung

Belum sempat dilaksanakan

Penetapan Presiden Nomor 6
Tahun 1959 tentang
Pengangkatan kepala daerah

Pengangkatan Kepala daerah diangkat oleh
Presiden atau Mendagri

UU No 18 Tahun 1965
tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah

Pengangkatan Kepala daerah diangkat oleh
Presiden atau Mendagri

3 Orde Baru UU No 5 Tahin 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah

Pengangkatan Pencalonan oleh fraksi yang
memenuhi syarat kepala
daerah diangkat oleh Presiden

4 Reformasi UU No 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah

Perwakilan
(pemlihan
oleh DPRD)

Pencalonan oleh fraksi yang
memenuhi syarat

UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Pemilihan
Langsung

Pencalonan oleh parpol
parlemen / non parlemen dan
perseorangan

UU No 22 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota.

Pemilihan
dilakukan
oleh DPRD

Tidak sempat dilaksanakan
(dibatalkan dengan perpu no 1
tahun 2015)



UU No 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Perpu No
1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi
Undang-Undang

Pemilihan
langsung oleh
rakyat

Pencalonan oleh parpol
parlemen / non parlemen dan
perseorangan

UU No 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan UU No 1
Tahun 2015 tentang
Penetapan Perpu No 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi undang-
undang

Pemilihan
langsung oleh
rakyat

Pencalonan oleh parpol
parlemen / non parlemen dan
perseorangan

Sumber :Ida Buhiati, Files.Wordspress.Com

Berdasarkan tabel diatas56, beberapa sistem pemilihan kepala daerah mulai dari masa

kolonial hingga reformasi pernah diterapkan di Indonesia, pengalaman itu cukup memberikan

pelajaran bagi Indonesia untuk selanjutnya menentukan sistem kepala daerah yang tepat dan

tentunya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga evaluasi terhadap sistem pemilihan

kepala daerah yang pernah diterapkan di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya didasari

alasan57 :

1. Penggunaan sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap proporsionalitas hasil pemilihan.

2. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh terhadap jenis pemerintahan yang akan
terbentuk dalam pilkada. penggunaan sistem distrik dianggap dapat menjamin
munculnya pemerintah yang lebih popular dikalangan masyarakat lokal, sementara
penggunaan sistem proporsional hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak
dikenal rakyat.

3. Sistem pemilihan kepala daerah langsung juga mempengaruhi corak dan karakter
partai politik.

4. Sistem pemilihan kepala daerah juga mempengaruh terhadap corak kompetisi dalam
pilkada.

5. Penggunaan sistem pemilihan kepala daerah juga sangat menentukan karakter
pemerintahan yang dihasilkan.

56 Ida Budhiati, “Reformasi Bidang Politik Menuju Penguatan Demokrasi Lokal”, KPU Jawa Tengah,
Idabudhiati.Files.Wordpress.Com, (Diakses Tanggal 1 Agustus 2016)

57 Gregorius Sahdan Dan Muchtar Habidin, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia
Sebagaimana Dikutip M.Lutfi Chakim, Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan
Demokrasi, Jurnal Rechts Vinding, Vol 3 Nomor 1 April 2004, Hal 120.



6. Sistem pemilihan kepala daerah berpengaruh juga terhadap akuntabilitas
pemerintahan yang dibentuknya.

7. Sistem pemilihan kepala daerah berpengaruh juga terhadap tingkat kohesi partai-
partai didalam pilkada.

8. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap wujud partisipasi rakyat dalam pemilihan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Di dalam setiap penelitian yang dilakukan, pada umumnya mempunyai batas serta

maksud dan tujuan yang ingin dicapai agar penelitian tersebut benar-benar

berhasil.Pembahasan penelitian dimaksud adalah bahwa dalam penelitian yang dilakukan

diberikan pembahasan khusus atau spesialisasi penelitian.Hal ini dilakukan untuk mencegah

objek penelitian yang terlampau luas.Jadi, dalam penelitian ini, penulis membatasi spesifikasi



objek penelitian hanya kepada masalah tinjauan terhadap “mekanisme Pemilihan Kepala

Daerah Dalam Upaya Mewujudkan Kedaulatan rakyat Berdasarkan UU Pemlihan Gubernur,

Bupati dan Walikota”.

B. Metode Penelitian

Mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki penulis, maka penelitian ini digunakan

metode yuridis normatif dan metode sosiologis empiris yaitu melakukan penelitian

kepustakaan (library research) yang mana data diperoleh melalui buku-buku bacaan yang

isinya berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

C. Prosedur Penelitian

Penelitian melaui dua tahapan penting, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan, yang berupa pengumpulan data-data buku, majalah, surat kabar,

yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas yang dalam hal ini mengenai

Pemilihan Kepala Daerah Dalam Upaya Mewujudkan Kedaulatan Rakyat berdasarkan

UU Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota

2. Penelitian lapangan, dimana diupayakan untuk mencari data-data dan fakta-fakta yang

penting sehubungan dengan topik yang akan dibahas yang mana dalam hal ini dicari pada

Masyarakat dan kantor KPUD.

D. Bahan-Bahan Hukum Sebagai Objek Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.



2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia,

indeks kumulatif, dan seterusnya58.

E. Analisis Data

Penelitian ini memakai analisa data yang disebut deskriptif Kualitatif.Deskriptif

Kualitatif artinya penelitian yang hanya bertujuan untuk menggambarkan data-data berupa

teori dan bukan dalam bentuk angka-angka dan table-tabel, serta tanpa menggunakan

hipotesa.

58Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UIP, Jakarta, 1984, hal 52.


