
BAB V 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Akibat hukum penerapan gagasan Polri aktif menjadi Plt. Gubernur 

bertentangan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (UU Pemda). UU tersebut mengharuskan pejabat 

setingkat madya diisi oleh aparatur sipil negara (ASN). Permendagri 

Nomor 1 Tahun 2018 mengubah tingkatan itu, sehingga melanggar UU 

yang sudah ada. Oleh karena itu, dilihat dari aspek regulasi, yaitu merujuk 

pada ketentuan UU yang berlaku, baik UU Pemda, UU Pilkada, UU ASN, 

maupun UU Kepolisian, serta pandangan pakar, maka Pj. Gubernur 

seharusnya berasal dari unsur sipil (ASN), yaitu jabatan pimpinan tinggi 

madya yang telah dijelaskan dalam UU ASN dan bukan berasal dari unsur 

Polri. Peraturan-peraturan terkait di bawahnya seperti Permendagri yang 

turut mengatur tentang hal ini seharusnya tetap merujuk pada peraturan di 

atasnya, yaitu UU yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap 

konstitusi. Sehingga pengangkatan Plt gubernur dari perwira aktif telah 

melanggar ketentuan UU yang ada. 

2. Dampak dari anggota TNI/POLRI aktif menjadi kepala daerah di era 

demokrasi saat ini merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi. 
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Seperti diketahui berdasarkan pendekatan sistem (System Approach), 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu Sub sistem 

dalam ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 yang antara lain 

menegaskan bahwa bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan 

negara kekuasaan dan esensi dari negara hukum adalah pemerintahan 

harus berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat 

absolutisme. Bila dilihat darisejarah demokrasi Indonesia, tentunya 

menjadi suatu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Karena 

Reformasi telah mengamanahkan agar di hapusnya Dwifungsi ABRI. 

Meskipun saat ini Kepolisian tidak lagi dibawah ABRI tapi pada dasarnya 

ada perbedaan ranah tugas antara pejabat sipil dengan institusi Kepolisian. 

3. Keuntungan dan kerugian bagi demokrasi Indonesia, seperti yang 

dipaparkan oleh Indonesian Police Watch (IPW), ada dampak positif dan 

negatif dari rencana mendagri untuk menunjuk perwira Polri sebagai Plt 

Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dampak positifnya, niat itu 

bisa dianggap sebagai kepercayaan institusi lain terhadap perwira polri. 

Dampak negatifnya, akan timbul pro kontra mengingat pada Pilkada kali 

ini cukup banyak perwira Polri yang menjadi peserta dan ikut dalam 

proses Pilkada. Selain itu akan muncul tanda tanya, apakah pejabat di 

Kemendagri tidak ada lagi yang punya kapabilitas untuk menjadi Plt 

Gubernur. Padahal masih banyak SDM  yang berasal dari kementerian lain 

yang bisa menjabat jadi Plt gubernur. Selain itu penulis juga menganalisa 
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beberapa keuntungan dan kerugian dalam pengangkatan perwira aktif Polri 

menjadi Plt Gubernur, antara lain: 

Keuntungan; 

a. Mempermudah koordinasi antara Polri dan Plt gubernur dalam 
rangka mengamankan dan menyukseskan Pilkada di daerah 
tersebut. 

b. Masyarakat lebih mudah mengawasi ada tidaknya netralitas 
Polri pada saat penyelenggaraan Pilkada. 

c. Akan membawa dampak positif bagi institusi Polri apabila Plt 
tersebut dapat mempertahankan netralitasnya dalam 
penyelenggaraan Pilkada tersebut. 

Kerugian; 

a. Plt gubernur dari kalangan Polri aktif akan sangat mudah di 
manipulasi oleh penguasa, apabila penguasa ingin mendukung 
calon pasangan tertentu. Sehingga terjadinya manipulasi dalam 
penyelenggaran pilkada. 

b. Sulit melakukan penindakan bagi Plt gubernur bila 
menyalahgunakan jabatan nya untuk mempengaruhi pilkada di 
daerah tersebut, mengingat Polri sebagai lembaga yang protektif 
terhadap anggota nya apalagi menyangkut citra lembaga. 

c. Akan menyebabkan rusaknya citra Polri dimata masyarakat bila 
Plt gubernur dari perwira Polri tidak netral.  

d. Menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa Polri ingin 
kembali masuk dalam dunia politik praktis, sehingga akan 
berdampak pada kepercayaan masyarakat yang  semakin 
menurun kepada Polri dan hal tersebut tidak baik untuk 
keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Seharusnya Pengangkatan Perwira Polri aktif menjadi Plt oleh Mendagri 

perlu di evaluasi kembali kedepannya, supaya kebijakan tersebut tidak 

merugikan institusi Polri kedepannya. Mengingat betapa sensitifnya 

permasalahn Pilkada di Indonesia. 

2. Polri seharusnya bisa lebih bijaksana dalam merespon kebijakan Mendagri 

tersebut dengan penolakan, sehingga dapat meningkatkan citra positif 

Polri di mata masyarakat. Karena saat ini Polri lebih sebagai alat 

kekuasaan dari pada alat negara untuk penegakan hukum. 

3. Seharusnya Mendagri bisa mengambil SDM dari kementerian lain untuk 

menjadi Plt gubernur daripada menarik pihak Perwira Polri atau pun TNI 

aktif, karena masih banyak SDM-SDM dari kementerian lain yang lebih 

sesuai untuk menjadi Plt kepala daerah. 

4. Perlunya revisi ketentuan UU Pilkada terkait Plt Gubernur dengan 

memasukkan ketentuan bahwa Plt bisa di tunjuk dari akademisi/guru besar 

ataupun Pimpina perguruan tinggi di wilayah tempat penyelenggaraan 

Pilkada. Mengingat bahwa masih banyak akademisi-akademisi yang 

berintegritas dan cocok untuk ditugaskan menjadi Plt kepala daerah. 
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