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  BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM DEMOKRASI LOKAL, 

REKRUTMEN KEPALA DAERAH DAN PILKADA 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Demokrasi Lokal 

1. Demokrasi 

Kita hidup dalam alam demokrasi. Demikian ungkapan yang sering 

dikatakan orang. Nampaknya memang prinsip-prinsip demokrasi telah diterima 

secara luas dan menjadi dasar bagi model pemerintahan di dunia. Demokrasi telah 

menjadi tolok ukur yang fundamental bagi legitimasi politik pada era dewasa ini. 

Pembuatan hukum dan penegakan hukum menjadi benar, jika dilakukan secara 

demokratis. Banyak negara yang dewasa ini telah menjadi negara demokrasi, 

meski dalam kenyataan sejarah dari lembaga-lembaga politiknya, menunjukkan 

adanya kerentanan terhadap faktor-faktor tak demokratis.
27

 

Kosakata “demokrasi” menyebar menjadi kosakata yang meluas dan 

menjadi bagian dari banyak bahasa besar di dunia. Kata “demokrasi” merupakan 

turunan dari bahasa Yunani. Kata “democracy” masuk dalam perbendaharaan 

bahasa Inggris baru sejak abad ke-16. Sebelumnya, kata ini lebih dahulu dikenal 

dalam bahasa Perancis “demokratie”, yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani 

“demokratia”. Akar maknanya “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang 

berarti memerintah.
28

 

Sebelum abad ke-19, sejumlah gagasan dapat dikategorikan demokratis atau 

prademokratis, tetapi jarang ada upaya untuk membangun sebuah teori demokrasi. 
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Bahkan kata “demokrasi” jarang muncul dalam literatur. Sistematisasi dan 

elaborasi teori demokrasi abad ke-19, terutama dilakukan Thomas Jefferson, 

Abraham Lincoln, John Stuart Mill dan Alexis de Tocqueville. Menurut Arthur 

Rosenberg, “democracy does not exist as a thing it self, but as a formal 

abstraction.” Ia juga mengatakan bahwa democracy is always a definite political 

movement, borne by definite social forces and classes, fighting for particular 

aims.”
29

 

Setelah Perang Dunia II demokrasi muncul sebagai sebuah sistem politik 

dimana kebanyakan pemimpin “menerimanya”. Gagasan ini, terutama muncul 

setelah kegagalan Fasisme dan Naziisme. Awal tahun 1950-an, UNESCO 

mengorganisasikan lebih dari seratus orang dari Barat dan Timur untuk 

mengobservasi dan mengkaji demokrasi. Hasil studi tersebut menunjukkan 

adanya respon yang luas dan positif terhadap demokrasi. Untuk pertama kalinya 

dalam sejarah, demokrasi diniai sebagai suatu tipe ideal sistem politik.
30

 

Deskripsi demokrasi yang penting, juga ditemukan dalam karya Aristoteles, 

Politics yang ditulis antara 335 dan 323 SM. Dalam karya tersebut, Aristoteles 

menyatakan asas dasar dari konstitusi demokrasi adalah kebebasan. Setiap 

demokrasi mempunyai tujuan kebebasan. Memerintah dan kemudian gilirannya 

diperintah, adalah salah satu elemen dari kebebasan. Ide demokrasi tentang 
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keadilan dalam kenyataannya adalah persamaan numerik dan bukan persamaan 

berdasarkan merit (prestasi).
31

 

Hakikat dari demokrasi sebagaimana yang dipahami terdapat pada makna 

pemerintahan dari rakyat (goverment of the people), pemerintahan oleh rakyat 

(goverment by people) dan pemerintahan untuk rakyat (goverment for people). 

Hakikat makna yang terkandung pada goverment of the people adalah untuk 

menunjuk bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan/legitimasi terhadap siapa 

yang dapat diungkap dari goverment by people, yakni bahwa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah prosesnya diawasi 

oleh rakyat, sedangkan untuk goverment for people, terkandung makna bahwa 

dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah adalah harus 

dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
32

 

B. Mayo menyatakan  bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, 

yakni :
33

 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

(institutionalized peaceful settlement of conflict); 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing 

society); 

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly 

succession of rulers); 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of 

coercion); 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman 

pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; 

6. Menjamin tegaknya keadilan. 
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Sementara menurut Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup 

demokrasi haruslah didasari atas tujuh norma sebagai berikut:
34

 

1. Kesadaran atas pluralisme 

Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan 

keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasikan 

ke dalam sikap tindak secara kreatif. 

2. Musyawarah 

Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk 

kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, 

mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedan pendapat, dan 

kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. 

3. Permufakatan yang jujur dan sehat 

Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan 

menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna 

mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan 

permufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak 

sehat atau yang sifatnya melalui konsfirasi. 

4. Kerjasama 

 Prinsip kerjasama antarwarga dalam masyarakat dan sikap saling 

mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-

mendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan 

kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk 

demokrasi. 

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi 

Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat 

sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya 

terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, 

sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula 

mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial 

(seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, 

kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah ‘joglo’ yang dalam 

pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya). 

6. Pertimbangan moral 

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa 

cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan 

sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan 

oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. 

7. Sistem pendidikan yang menunjang 

Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada 

usaha indoktrinisasi dan penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. 
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Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara das sein dan das 

sollen dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya 

”menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang 

dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat 

yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan 

demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku. 

 

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa 

lembaga, yaitu :
35

 

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab; 

2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan 

dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih 

dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar 

sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi; 

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik; 

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; 

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan 

mempertahankan keadilan.  

 

Dalam sejarah teori demokrasi, terletak suatu konflik yang sangat tajam 

mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu 

bentuk politik dimana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan 

pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara 

pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara 

periodik). Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi. 

Pertama, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi, suatu sistem 

pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warganegara 

terlibat secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena 

kuno, di antara tempat-tempat yang lain. Kedua, ada demokrasi liberal atau 

demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup “pejabat-
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pejabat” terpilih yang melaksanakan tugas “mewakili” kepentingan-kepentingan 

atau pandangan-pandangan dari para warganegara dalam daerah-daerah yang 

terbatas sambil tetap menjunjung tinggi “aturan hukum”. Ketiga, demokrasi yang 

didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin 

meragukan apakah hal ini merupakan suatu bentuk demokrasi juga)  . Hingga kini, 

Uni Soviet, masyarakat Eropa Timur dan banyak negara sedang berkembang 

menganut konsep ini. 
36

 

2. Demokrasi Indonesia    

Menurut Soekarno dan Hatta, demokrasi yang diinginkan negara Indonesia 

yang pada waktu itu sedang diperjuangkan kemerdekaannya, yakni bukan 

demokrasi liberal yang biasanya memihak golongan yang kuat sosial 

ekonominya.
37

 Selain itu, Bung Karno menandaskan bahwa negara Indonesia 

tidak didirikan sebagai tempat merajalelanya kaum kapitalis sehingga 

kesejahteraan hanya terpusat pada segelintir golongan tertentu. Indonesia 

didirikan untuk menjamin meratanya kesejahteraan seluruh rakyatnya. Negara ini 

didirikan juga untuk mewujudkan terjaminnya hak sosial warga negara dan 

tercapainya suatu demokrasi ekonomi.
38

 

Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (2) Amandemen ketiga UUD 1945. Kedaulatan rakyat dalam 

kerangka Indonesia menurut Bung Hatta berarti:
39
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“...., bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan-

peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang 

hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna 

dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralaskan kedaulatan rakyat.”  

Demokrasi Indonesia merupakan suatu bentuk demokrasi yang utuh bagi 

Indonesia, yaitu demokrasi di bidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung 

paham individualisme. Demokrasi yang utuh bagi Indonesia diartikan pula oleh 

Bung Hatta sebagai demokrasi yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat asli 

Indonesia yakni demokrasi yang menjunjung nilai kebersamaan dan 

kekeluargaan.
40

 

Sifat demokrasi masyarakat asli Indonesia bersumber dari semangat 

kebersamaan dan kekeluargaan yang hidup dalam hati sanubari setiap anggota 

masyarakat asli ini, dimana kehidupan seseorang dianggap sebagai bagian dari 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Manifestasi dari ciri kebersamaan dan 

kekeluargaan ini adalah tradisi melaksanakan rapat/musyawarah untuk mengatasi 

suatu permasalahan, yang diikuti dengan pengambilan keputusan secara mufakat. 

Selain itu juga dimanifestasikan dalam bentuk tradisi tolong-menolong dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari, kebiasaan melakukan protes terhadap kebijakan 

penguasa yang dianggap tidak adil dan kebiasaan menyingkir dari wilayah 

kekuasaan penguasa yang dianggap lazim. Semua ciri kehidupan masyarakat asli 
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Indonesia tersebut, dijadikan sendi untuk mengembangkan tatanan demokrasi 

dalam Indonesia merdeka.
41

 

Tabel. Demokrasi di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

Ibid. 

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA 

Demokrasi Masa Revolusi (1945-1950)→Demokrasi Pluralistik Liberal 

- Kebersamaan di bidang politik, sosial dan ekonomi 
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Demokrasi Masa Orde Lama (1950-1959)→Demokrasi Parlementer 

- Didominasi partai politik dan DPR 

- Kabinet-kabinet terbentuk tidak dapat bertahan lama 

- Koalisi sangat gampang pecah 

- Destabilisasi politik nasional 

- Tentara tidak memperoleh tempat dalam konstelasi politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi Masa Orde Lama (1959-1968)→Demokrasi Terpimpin 

- Didominasi Presiden 

- Berkembangnya pengaruh komunis 

- Pembentukan kepemimpinan yang inkonstitusional 

- Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sospol 

- Pers yang dianggap menyimpang dari “rel revolusi” ditutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi Masa Orde Baru (1968-1998) 

- Dominannya peranan ABRI 

- Dominannya peranan Golongan Karya 

- Birokratisasi dan sentralistik dalam pengambilan keputusan 

- Pengeburan peran dan fungsi partai-partai politik 

- Campur tangan negara dalam urusan partai-partai politik 

- Pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah “dibredel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi Masa Reformasi (1998-sekarang) 

- Reposisi TNI dalam kaitan dengan keberadaannya 

- Diamandemennya pasal-pasal yang dipandang kurang 

demokratis dalam UUD 1945 

- Adanya kebebasan pers 

- Dijalankannya otonomi daerah 
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3. Demokrasi Lokal 

Perkembangan yang lebih maju justru terjadi di tingkat daerah. Dinamika  

kehidupan politik di daerah salah satunya ditandai oleh kesamaan kedudukan 

antara eksekutif dan legislatif dalam percaturan politik di daerah. Problem antara  

eksekutif dan legislatif di tingkat lokal yang nampak mengalami fluktuasi, 

belakangan kini menjadi fenomena yang menarik untuk diamati. 
42

 

Di beberapa kasus politik lokal, konflik antara lembaga eksekutif dan 

legisatif itu bukan saja menyentuh dimensi kelembagaan, tapi juga telah 

mempersonal antara pribadi-pribadi yang ada dalam lembaga legislatif dengan 

kepala pemerintahan di tingkat lokal. Kasus pelengseran sejumlah kepala daerah 

di beberapa wilayah sejak pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 

setidaknya menunjukkan indikasi kuat adanya pelebaran wilayah konflik dari 

semula di pusat ke daerah-daerah. Kasus-kasus pemilihan kepala daerah dan 

pelengseran kepala daerah di beberapa wilayah seperti terjadi di Sampang, 

Maluku Utara, Surabaya, Kepulauan Riau, Kota Kendari, dan Kalimantan Selatan, 

merupakan beberapa contoh aktual bagaimana munculnya kecenderungan konflik 

di beberapa daerah.
43

 

Format konflik di daerah dalam beberapa hal merupakan bukti bahwa tidak 

saja terdapat unsur kelembagaan tetapi juga intrik yang lebih bersifat personal pun 

muncul dalam konflik politik lokal.
44

 Terlepas dari itu semua, konsep demokrasi 

yang terjadi di Indonesia bisa berjalan merupakan sesuatu yang sangat berarti 
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karena adanya ciri khas yang menjadi jati diri bangsa selama ini. Nilai-nilai 

budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa dan bertanah air maka 

konsep demokrasi ini disebut dengan Demokrasi Lokal, sehingga dengan 

fenomena yang muncul inilah demokrasi lokal di anggap penting dan dibutuhkan 

lahir untuk tiap-tiap daerah. 

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang 

derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia 

demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang 

bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan 

pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.
45

 

Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, 

esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan  

bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih 

demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu 

maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan 

meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya 

sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala 

daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. 

Kedua, pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa 

calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan 

daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, atau bupati. Seleksi 
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akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar 

merakyat atau tidak. 

Ketiga,dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung 

dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada 

gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-

benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distori dalam 

pelaksanaan kedaulatan rakyat.
46

 

Demokrasi lokal bertujuan untuk memperkenalkan ciri khas masing-masing 

daerah, yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dengan sebutan 

kesatuan berbangsa.
47

 Demokrasi lokal sudah menjadi kawasan geopolitik para 

tokoh-tokoh daerah yang ingin menjadi pemimpin masa depan tanah asalnya. 

Menimbang semua wacana, melihat dengan kedekatan indikator dan kecerdasan 

dalam menentukan pilihan-pilihan politik untuk di perjuangkan menjadi 

pemimpin lokal yang benar-benar diterima oleh rakyat pada umumnya. Ruang 

kongkrit yang menjadi mentalitas para pemimpin lokal untuk diwujudkan dalam 

penantian dan harapan-harapan besar bagi masyarakat sekitarnya.
48

 

Peningkatan kualitas demokrasi lokal dapat dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor yang lazim disebut prakondisi demokrasi lokal. Prakondisi demokrasi 

tersebut mencakup : 1) kualitas DPRD yang baik, 2) sistem rekrutmen DPRD 

yang kompetitif selektif, dan akuntabel, 3) partai yang berfungsi, 4) pemilih yang 
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kritis dan rasional, 5) kebebasan dan konsistensi pers, 6) LSM yang solid dan 

konsisten, dan 7) keberdayaan masyarakat madani (civil society).
49

Mencari sosok 

pemimpin lokal bukan dengan melihat banyak uangnya, menduduki jabatan 

strategis di pemerintahan, bukan terkenalnya dan bukan orang yang dekat dengan 

kekuasaanya bahkan keluarganya atau koleganya. Mencari sosok pemimpin lokal 

sangat jelas pendekatannya yang dipakai para pemimpin besar di republik ini 

maupun pemimpin republik negara-negara lain mungkin saja bisa menjadi 

seorang Nelson Mandela yang begitu tegas, seorang Barack Husain Obama yang 

begitu bijak, seorang Mahatmah Gandhi yang begitu sederhana dan seorang 

Soekarno yang begitu militan. Mereka adalah pemimpin bangsa yang patut di 

ikuti oleh para calon pemimpin-pemimpin sekarang, walaupun nama mereka 

disebut di atas, tentu punya kekurangan satu persatu akan tetapi kemampuan perlu 

menjadi pijakan kita masing-masing karena yakin atau tidak, mereka sudah teruji 

sebelumnya.
50

 

4. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Dalam tiga dasawarsa terakhir (1970-1990-an) pemerintah di negara-negara 

berkembang telah berupaya mengimplementasikan bermacam kebijakan 

desentralisasi. Sebagian memiliki lingkup yang menyeluruh dan dirancang untuk 

mengalihkan perencanaan pembangunan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

kepada unit-unit pemerintah daerah. Sebagian lain dipahami secara lebih sempit, 

mereka hanya menyebarkan atau merelokasi tugas-tugas pemerintahan di antara 

unit-unit pemerintah pusat. Di sebagian besar negara, kebijakan desentralisasi 
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memiliki empat bentuk. Pemerintah di negara-negara seperti India, Sudan, dan 

Tanzania berupaya meyerahkan atau mendelegasikan kuasa pengambilan 

keputusan kepada pemerintah daerah atau unit-unit pemerintahan; pemerintahan 

perencanaan dan pengelolaan tertentu kepada organisasi-organisasi semi 

otonom.
51

 

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang di 

pertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan 

lokal. (local government), disana terjadi “...a “superior” government- one 

encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function 

to ‘lower’ government unit-one encompassing a smaller jurisdiction – that is 

assumed to here some degree of authonomy.”. Adanya pembagian kewenangan 

serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang 

diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintahan lokal), 

merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. 

Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala 

diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.
52

 

Dikalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara 

beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi 

berasal dari dua penggalan kata bahasa Latin yakni : de berarti lepas, centrum 

berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. 

Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan 
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pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan 

staatkundigedecentralisatie (desentralisasi ketatanegaran), atau lebih sering 

disebut dengan desentralisasi politik, bukan ambtelijke decentralisatie, seperti 

halnya dengan dekonsentrasi. 
53

 

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari 

pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan 

desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-

golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan 

kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.
54

 

Ada beberapa alasan mengapa desentralisasi merupakan pilihan yang cocok, 

Chemma dan Rondinelli (mengemukakan paling tidak ada 14 alasan yang dapat 

dikemukakan, yakni :
55

 

1. Ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan 

pembangunan yang bersifat sentralistik. 

2. Dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang 

terstruktur dari pemerintah pusat. 

3. Memberikan fungsi yang dapat meningkatkan pemahaman pejabat 

daerah atas pelayanan publik. 

4. Dapat mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari 

pemerintah pusat bagi daerah terpencil, dimana sering rencana 

pemerintah tidak dipahami masyarakat setempat atau dihambat oleh 

elit lokal. 

5. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, 

keagamaan dalam perencanaan pembangunan. 

6. Dapat meningkatkan kemampuan maupun kapasitas pemerintahan 

serta lembaga privat di daerah. 
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7. Dapat meningkatkan efesiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi 

mereka menjalankan tugas rutin. 

8. Dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat 

dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan 

sejumlah NGOs (Non Government Organizations). 

9. Digunakan untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan dan implementasi program. 

10. Dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan berbagai aktifitas 

yang dilakukan elit lokal yang kerap tak simpatik dengan program 

pembangunan. 

11. Dapat mengantarkan pada administrasi pemerintahan yang mudah 

disesuaikan, inovatif dan kreatif. 

12. Adanya perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan 

pemimpin daerah menetapkan pelayanan secara efektif di tengah 

masyarakat terisolasi. 

13. Dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan 

memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di 

daerah. 

14. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal 

dengan biaya yang lebih rendah. 

 

 Ada yang menganggap bahwa desentralisasi sebagai pengakuan adanya hak 

untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu pada badan-badan dan golongan 

ditingkat bawahan. Amrah Muslimin, membedakan pengakuan adanya hak itu 

dalam tiga macam desentralisasi, yaitu :
56

 

1).  Desentralisasi politik sebagai pengakuan adanya hak mengurus 

kepentingan rumah tangga sendiri pada badan – badan politik 

didaerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu. 

2).  Desentralisasi fungsional sebagai pengakuan adanya hak pada 

golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan 

kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu 

daerah tertentu, umpamanya mengurus kepentingan perairan bagi 

golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu (Subak di 

Bali), dan 

3).  Desentralisasi kebudayaan yang mengakui adanya hak pada golongan-

golongan kecil (minoriteit) menyelenggarakan kebudayaan sendiri 

(mengatur pendidikan, agama, dll) 
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Pada umumnya desentralisasi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni : 

1. Bentuk dimana wewenang badan-badan bawahan itu dinyatakan 

dengan suatu rumusan umum; 

2. Bentuk-bentuk dimana wewenang ini harus diperoleh satu dengan 

satu. 

 Sistem dalam bentuk pertama seperti di Eropa Kontinental sedang 

yang kedua adalah sistem di Inggris dan Amerika Serikat. Seperti 

akan ternyata dalam pembahasan selanjutnya di Indonesia bentuk-

bentuk itu dijumpai dua-duanya. Yang pertama tersimpul dalam UU 

Penyerahan Pemerintahan Umum, dan yang kedua ternyata dalam 

Peraturan Perundangan Pembentukannya.
57

 

 

Otonomi daerah merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang ingin mengembalikan supremasi kedaulatan rakyat di atas 

kekuasaan dan keabsolutan negara. 
58

 Kaho mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan 

yang lahir atas adanya prakarsa daerah, dilaksanakan oleh aparatur daerah dan 

dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Dalam definisi umum 

otonomi daerah adalah dimilikinya kewenangan daerah otonom dalam rangka 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.
59

 

Penerapan asas desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sesungguhnya telah diakomodasi 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 UUD 1945 tersebut, antara lain 

diatur wewenang daerah otonom dalam mengelola dan mengurus urusan rumah 
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tangganya. Persoalan kemudian muncul adalah pemahaman dan penafsiran makna 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dari sudut pandang 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, termasuk dunia 

usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Adanya sudut pandang yang sering 

berbenturan tersebut menjadi faktor krusial dalam implementasi Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Pasal 18 UUD 1945.
60

 

Upaya untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah 

negara sebagai satu kesatuan, Pasal 18 UUD 1945 telah memberikan arahan dan 

solusi untuk membentuk pemerintahan daerah. 

Pasal 18 Amandemen II, UUD 1945, menetapkan: 

“(1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan Undang-Undang. 

(2). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(3). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki 

dewan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. 

(4). Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

(5). Pemerintahan daerah menajalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat. 

(6). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

(7). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam Undang-Undang. 
 

Pandangan lain, menurut B.N. Marbun, perkembangan dan pertumbuhan 

otonomi daerah Indonesia sejak 1945-2004 ternyata berlangsung secara terseok-
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seok dan tidak memiliki wajah yang jelas. Hal tersebut, masih menurut Marbun, 

apabila ditelusuri perkembangan dan pertumbuhan otonomi daerah dan proses 

desentralisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan 

daerah sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hingga Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004.
61

 

Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus 

penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat (central government), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah 

yang lebih rendah yang mandiri (zelftanding), bersifat otonomi (teritorial ataupun 

fungsional).
62

 Jadi, desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi 

juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan 

pemerintah negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat 

lebih rendah.
63

 

Sesuai dengan Undan-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan 

tetap diberikan pengertian yang substansinya sama dengan Undang-Undang 
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sebelumnya, yaitu desentralisasi dimaknai dengan adanya penyerahan urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan daerah otonom.
64

 

Pengertian limitatif tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan pengertian bahwa desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepala daerah otonom 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pada Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi didefinisikan dengan penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Penggunaan kata, dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia 

tersebut, lebih menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan sub sistem atau 

bagian dari negara kesatuan RI. Sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah 

adalah pengaturan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan yang menjadi urusan 

otonominya, bukan dalam konteks urusan pemerintahan yang berdiri sendiri atau 

urusan pemerintahan “sub state” baru.
65

 

Dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, setidaknya 

ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan. Pertama, diberikan wewenang 

untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. Kedua,  

diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber 

potensi daerah yang bersangkutan. Dari dua tolok ukur tersebut, yang pertama 

lebih banyak dianut, sedangkan yang kedua mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, 

sebagian besar sumber keuangan yang berasal dari daerah dipungut secara sentral 
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oleh Pusat, kemudian sebagian dibagikan kembali kepada daerah. Dengan 

demikian, otonomi daerah atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat 

baik bagi masyarakat di daerah maupun pemerintahan nasional.
66

 

B . Tinjauan Umum tentang Rekrutmen Kepala Daerah 

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota 

untuk kegiatan regenerasi dari sebab organisasi, baik partai politik, lembaga 

pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam 

bahasa politik seperti pendapat Miriam Budiardjo yang menyebutkan “...proses 

mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan 

politik sebagai anggota partai...”
67

 

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian 

diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan 

kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan 

partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka 

pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat 

lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti 

bahwa yang dimaksud rekrutmen politik adalah : “Seleksi dan pemilihan atau 

seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada 

khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat 
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yang cukup menonjol partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai 

seorang calon pemimpin”.
68

 

Tidak semua anggota/pengurus partai politik atau warga negara bisa 

menjadi calon kepala daerah. Kedudukan sebagai kepala daerah, baik Gubernur, 

Bupati dan Walikota, membutuhkan kompetensi tertentu yang menunjukkan 

kapasitas dan kapabilitas agar dapat memimpin pemerintahan dengan baik. 

Karena itulah sebelum memasuki kompetisi dalam pilkada langsung, lazimnya 

partai-partai politik melakukan rekrutmen bakal calon. Rekrutmen bakal calon 

menjadi calon oleh partai atau gabungan partai, dikenal dengan seleksi partai yang 

merupakan seleksi tahap kedua setelah seleksi sistem dalam rangkaian proses 

rekrutmen politik.  

Sistem rekrutmen bakal calon yang diberlakukan partai politik berbeda-

beda, antara lain sistem pemilihan tertutup dan sistem konvensi.
69

 

1. Sistem pemilihan tertutup 

Sistem pemilihan tertutup adalah sistem rekrutmen bakal calon yang 

dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi 

sistem. Istilah “variasi sistem” merujuk pada mekanisme penentuan 

akhir bakal calon yang akan mengikuti kompetisi pilkada langsung 

atau yang akan menjadi calon. Partai-partai politik yang demokratis, 

dengan sistem kepemimpinan demokratis pula, umumnya menetapkan 

                                                           
68

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 

Jakarta, 1992, hlm. 118. 
69

 Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan..., Op. Cit. hlm. 238-239. 



45 

 

bahwa penentu akhir pencalonan adalah pengurus partai politik 

setempat, sedangkan partai-partai politik konservatif, dengan sistem 

kepemimpinan yang bergantung pada figur (personalized), pencalonan 

akhir ditentukan oleh pengurus pusat. 

2. Sistem Konvensi 

Sistem rekrutmen calon yang sangat populer di negara-negara 

demokrasi adalah sistem konvensi. Sistem konvensi dilakukan dengan 

cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik 

oleh pengurus dan/ atau anggota partai, sebagaimana dilakukan Partai 

Golkar dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2004. Kelebihan sistem 

konvensi terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas 

bakal calon melalui proses kampanye internal partai dan pendidikan 

politik yang ditawarkan (debat publik, penyampaian visi dan misi, dan 

lain-lain). Sistem konvensi sangat efektif bagi partai kader, dan 

sebaliknya kurang efektif bagi partai massa. 

 Tiga Jenis Sistem Rekrutmen 

 Pengaruh paling signifikan dalam pilkada adalah legitimasi yuridis karena 

bersifat tetap dan mengikat sejauh produk hukum atau perundang-undangan telah 

memastikan suatu sistem pemilihan. Seorang calon Gubernur atau Bupati / 

Walikota terpilih memiliki legalitas penuh sebagai kepala eksekutif di daerah 

sehingga tidak dapat dibatalkan hanya karena prosedur, mekanisme atau tata cara 

pemilihan dinilai sebagian masyarakat sebagai tidak demokratsi. Pengaruh 

legitimasi sosiologis dan legitimasi etis dalam pilkada bersifat fakultatif karena 
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terbentuk melalui proses yang melibatkan hasil tarik-menarik antara kepentingan-

kepentingan elite politik dan kehendak publik.
70

 

 Tiga jenis sistem rekrutmen tersebut yakni
71

pertama, adalah sistem 

penunjukan dan/atau pengangkatan oleh pemerintah/pejabat pusat. Sistem ini 

paling kurang legitimasinya sehingga tidak populer di negara-negara demokrasi 

modern yang memelihara dan menghidupkan sistem nilai dan norma demokrasi. 

Dalam sistem ini rakyat hanya menjadi objek politik karena tidak memiliki akses 

informasi dan partisipasi secara seharusnya. Sebaliknya, kewenangan pejabat/elite 

pusat untuk mengatur dan mengendalikan kepala daerah sangat tinggi. Pada 

umumnya sistem ini diterapkan di negara-negara kesatuan (unitaris) yang masih 

mempertahankan sistem monarkhi, emirat atau otoritarisnisme, dengan variasi-

variasi sistem pemerintahan sejenis. 

Kedua, adalah sistem pemilihan Perwakilan oleh dewan/council. Sistem ini 

digunakan pada hampir dua pertiga negara-negara di dunia yang menganut sistem 

kesatuan (lengkapnya: sistem pemerintahan negara kesatuan). Partisipasi rakyat 

dalam sistem ini tidak sempurna karena rakyat diwakili anggota dewan. 

Legitimasi kepala daerah terasa semakin kurang jika sistem rekrutmen anggota 

dewan tidak kompetitif dan akuntabel, serta mekanisme pertanggungjawabannya 

bersifat tertutup dan manipulatif. Hasrat pusat untuk melakukan kontrol masih 

besar sehingga sistem ini banyak mendapatkan kritik. Optimalisasi dan efektivitas 

sistem pemilihan perwakilan sangat tergantung pada kualitas dewan di daerah 
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(DPRD) dalam mempertanggungjawabkan preferensi atau pilihannya pada rakyat 

dan dalam usaha memaksimalkan fungsi kepala daerah. Variasi sistem yang 

digunakan cukup beragam akan tetapi lazimnya menggunakan sistem mayoritas 

mutlak atau mayoritas absolut (absolute majority) atau mayoritas sederhana 

(simple majority). Dalam mayoritas absolut, kepala daerah diduduki calon yang 

memperoleh suara lebih dari separuh jumlah pemilih (>50 persen) dengan 

konsekuensi pemilihan dilakukan dua putaran (run off), sedang dalam mayoritas 

sederhana calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang berhak ditetapkan 

sebagai kepala daerah. 

Ketiga, adalah sistem pemilihsn langsung oleh rakyat. Sistem ini paling 

populer digunakan di negara-negara yang menganut sistem federal atau federasi 

(lengkapnya : sistem pemerintahan negara federasi), seperti Amerika Serikat, 

Jerman, Australia, dan Kanada. Sistem federal yang dianut sepertiga, negara-

negara di dunia, diandaikan sebagai paling demokratis dan bahkan disebut sebagai 

“induk demokrasi”. Rakyat memilih langsung kepala daerah sehingga legitimasi 

terhadap proses dan hasil pemilihan sangat besar. Kepala daerah memiliki otoritas 

besar atas kekuasaannya. Gubernur negara bagian bukanlah atasan langsung dari 

Walikota-Walikota di City, country, township atau sejenisnya. 

Pada saat bersamaan, kontrol rakyat dan dewan (DPRD) atas Walikota dan 

Gubernur juga efektif sehingga mekanisme check and balances berjalan dengan 

optimal. Faktor penting yang menentukan efektivitas pengawasan dewan terhadap 

Kepala Daerah adalah kualitas anggota dewan yang rata-rata sangat memadai 

karena mereka lolos melalui seleksi ketat dengan sistem pemilihan yang 
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menjamin keterwakilan (representativeness) dan akuntabilitas tinggi terhadap 

konstituen. Sebagaimana dalam sistem pemilihan perwakilan, jenis sistem ini 

biasanya memakai sistem mayoritas mutlak (absolute majority) atau mayoritas 

sederhana (simple majority) untuk menetapkan pemenang kompetisi. 

C.     Tinjauan Umum tentang Pilkada 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah jabatan politik atau 

jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis 

(terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan, pertanggung jawaban tugas, 

serta pemberhentiannya.
72

 

Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi 

beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan 

Bingham Powel, Afan Gaffar dan kawan-kawan mengatakan, parameter untuk 

mengamati terwujudnya demokrasi antara lain :
73

 

1) Pemilihan umum; 

2) Rotasi kekuasaan; 

3) Rekrutmen secara terbuka; serta 

4) Akuntabilitas publik. 

Sejak masa pemerintahan kolonial sampai orde baru kedaulatan rakyat 

dalam pilkada dimonopoliti oleh elite politik karena rakyat tidak dapat memilih 
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kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Elite pusat dan daerah 

mempermainkan kedaulatan rakyat tersebut untuk kepentingan jangka pendek, 

yang diindikasikan dengan maraknya praktik persengkongkolan dan nepotisme. 

“Legalisasi” praktik tersebut dalam ketentuan perundang-undangan memberi 

petunjuk bahwa moralitas politik berdemokrasi elite sangat buruk sekaligus 

mengindikasikan lemahnya sistem pilkada selama ini. Semua bentuk permainan 

politik terjadi di DPRD ketika anggotanya tak hanya menjadi calon, tapi juga 

menjadi pemilih dan panitia pilkada. Fenomena semacam itu berakhir dengan 

pemberlakuan pilkada secara langsung. Keluarnya Undang-Undang No. 32/2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 6/2005 mengenai 

Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Daerah, merupakan tonggak baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di 

Indonesia. Kedua produk perundangan tersebut memuat ketentuan mengenai 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.
74

 

Keputusan untuk memilih sistem pilkada langsung bukan datang dengan 

tiba-tiba. Banyak faktor yang mendorong percepatan digunakannya sistem 

langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan 

demokrasi. Adapun faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :
75

 

1. Sistem pemilihan perwakilan diwarnai banyak kasus. Sebagai sebuah 

sistem, pilkada melalui perwakilan DPR selama ini terdapat tiga 

kelompok kasus. Pertama, proses pemilihan dan pelantikan, dugaan 

kasus politik uang dan intervensi pengurus partai politik di level lokal 

maupun pusat (DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Provinsi Lampung). 

Kedua, Laporan Pertanggungjawaban. Kasus suap untuk meloloskan 
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Laporan Pertanggungjawaban tahunan (di Provinsi Jabar, Provinsi 

Sulawesi Utara, dan Kota Manado). Ketiga, proses pemecatan. Kasus 

pemecatan atau pemberhentian akibat kepentingan DPRD tidak 

diakomodasi (Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 

Lampung, Kabupaten Kampar). Mengarah ke akuntabilitas 

pemerintahan daerah yang buruk. 

2. Rakyat dapat berperan langsung. 

Pilkada langsung sering disebut sebagai kemenangan demokrasi 

massa atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat 

adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya apabila 

kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah 

tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Dengan begitu, 

manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politisi dan anggota DPRD 

dapat dihindarkan. Pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar 

wujud pengembalian kedaulatan di tangan rakyat, lebih dari itu rakyat 

berperan langsung. Biarkan rakyat memilih pemimpin dan 

memengaruhi kebijakan-kebijakan publik di daerah yang menyentuh 

kepentingan mereka sendiri. Negara berkewajiban memfasilitasi 

rakyat mewujudkan kedaulatan tersebut. 

3. Peluang terjadinya politik uang akan semakin tipis. 

Politik ‘dagang sapi’ dan politik uang merupakan fenomena yang tak 

terhindarkan dalam pilkada dengan sistem perwakilan (DPRD). 

Mekanismenya, calon memberi uang pada anggota DPRD untuk 

memilihnya. Karena jumlah anggota DPRD sedikit, maka kontrol 

terhadap penerima uang tadi sangat mudah. Dengan pemilihan 

langsung, politik uang tidak akan efektif karena calon pemberi uang 

tidak mudah melakukan kontrol. Apalagi mekanisme pengawasan 

pilkada dilakukan secara ketat oleh lembaga tersendiri (Panitia 

Pengawas/Panwas). Masyarakat bisa beraksi jika terjadi politik uang. 

4. Peluang campur tangan partai berkurang. 

Sistem pemilihan langsung mengandaikan terpilihnya calon yang 

dikenal masyarakat dan memahami daerah. Calon drop-dropan atau 

calon rekayasa cenderung tidak populer. Campur tangan atau 

intervensi pengurus partai politik tingkat lokal maupun pusat berarti 

mempermudah calon drop-dropan atau tidak populer dan sebaliknya 

menyingkirkan calon yang memiliki basis massa dan dikenal 

masyarakat. Campur tangan merupakan tindakan anti-demokrasi 

karena berarti rekayasa. Hal itu akan mendapatkan reaksi dari 

masyarakat, karena mereka memilih calon-calon yang dikenal. 

5. Hasil lebih objektif. 

6. Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah objektif, dalam arti, 

siapa pun yang terpilih itulah kehendak mayoritas masyarakat. Hasil 

objektif tidak selalu identik dengan terpilihnya kepala daerah yang 

memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan dibutuhkan daerah. 

Namun, hal itu harus diterima sebagai bagian dari proses 
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pembelajaran demokrasi. Resiko semacam itu wajar terjadi dalam 

masyarakat yang belum rasional dan transaksional. Artinya, 

objektivitas pemilihan terkadang berbanding lurus degan rasionalitas 

dan kekritisan rakyat.  

 Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu 

lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan 

langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya 

kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, 

untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah 

jalan. Praktik selama berlaku UU. 22 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pilihan 

DPRD sering kali berseberangan dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah. 

DPRD punya tafsir sendiri terhadap aspirasi masyarakat, bahkan penyelewengan 

politic, mark up suara dan seterusnya. Disamping itu, sering muncul ketegangan 

antara kepala daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah.
76

 

 Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka 

rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak 

dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon 

bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada 

langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut 

diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan 

yang terbuka (transparant) dan dapat dipertanggungjawabjab (accountable). 

Prinsip utama dalam pembuatan tata cara dan mekanisme tahapan kegiatan dan 

penunjang tahapan kegiatan tersebut adalah menciptakan pilkada langsung dengan 
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prosedur yang terduga (predictable procedurei) dengan hasil yang tak terduga 

(unpredictable procedure) dengan hasil yang tak terduga (unpredictable result). 

Artinya, ketentuan mengenai proses pemilihan dilakukan dengan tatacara dan 

mekanisme yang dapat diketahui dan diakses semua pemilih, partai politik, calon 

dan sebagainya untuk menjamin adanya transparan dan akuntabilitas. Dengan 

proses tersebut persaingan atau kompetisi yang berlangsung dalam pemilihan 

diharapkan berjalan bebas dan fair (free and fair) sesuai aturan main sehingga 

calon terpilih tidak diketahui atau ditentukan sebelumnya.
77

 

 Selain itu, pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis 

apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku 

dalam rekrutmen politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif (DPR, DPD, dan 

DPRD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil)
78

 

1. Langsung 

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya 

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa 

perantara. 

2. Umum 

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. 

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin 

kesempatam yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, 

tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis 

kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 

3. Bebas 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan 

tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan 

haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat 

memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya. 
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4. Rahasia 

Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin dan pilihannya tidak 

akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat dengan tidak dapat diketahui oleh 

orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 

5. Jujur 

Dalam penyelenggara pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat 

pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau 

pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan 

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Adil 

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta 

pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun. 

 Pilkada sering disebut dengan pemilihan lokal atau pemilu lokal. Adapun 

ciri-cirinya adalah :
79

 

1. Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Lokal/Daerah (Local 

Election Commission) yang mandiri dan otonom. Yang dimaksud 

“mandiri” adalah bahwa Local Election Commission tidak 

berhubungan secara struktural dan hierarkhis dengan Komisi 

Pemilihan yang lebih tinggi, Komisi Pemilihan Federal (Federal 

Election Commission). Sedangkan otonom berarti Local Election 

Commission berwenang membuat regulasi tersendiri. 

2. Penyelenggaran pilkada dibiayai dari anggaran daerah lokal. 

3. Penyelenggaraan dan pembiayaan dipertanggungjawabkan oleh Local 

Election Commission kepada Parlemen Lokal atau 

dipertanggungjawabkan kepada publik. 

4. Peraturan (regulasi) pilkada, tahapan kegiatan dan jadwal waktu 

pelaksanaan tahapan kegiatan ditentukan oleh Local Election 

Commission berdasarkan ketentuan perundangan yang dilahirkan oleh 

Parlemen Lokal. 

5. Acapkali peraturan pilkada, tahapan kegiatan dan jadwal waktu  

pelaksanaan tahapan berbeda-beda antar daerah.  

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 membawa harapan bagi 

terwujudnya demokrasi politik di tingkat lokal. Salah satu indikator bagi 

terwujudnya harapan tersebut adalah adanya kewenangan DPRD sebagai 

representasi rakyat daerah dalam memilih dan memberhentikan kepala daerah. 
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Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan tegas 

mengatur tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah.
80

 

 Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun PP Nomor 151 Tahun 

2000, proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan 

yaitu pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna 

khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan, dan pelantikan. Semua tahapan 

tersebut dirancang agar kepala daerah terpilih adalah benar-benar seorang 

pemimpin yang mumpuni, yaitu memenuhi kualifikasi administratif yang 

disyaratkan, mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerah, serta memiliki visi, 

misi dan strategi membangun daerah. 

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan oleh 

masyarakat akan membawa perubahan dalam rangka perbaikan dan peningkatan 

kesejahteraan baik dari segi tata kelola pemerintahan maupun dari segi tata kelola 

sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing sehingga muncul keinginan 

dari masyarakat di daerah untuk melakukan perubahan atau revisi Undang-

Undang  Nomor 22 Tahun 1999. Keinginan revisi ini tidak hanya muncul karena 

kurang diperhatikannya aspirasi dan keinginan masyarakat melainkan dalam 

rangka menyesuaikan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merujuk pada 
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Konstitusi/UUD 1945 yang diamandemen, terutama kaitannya dengan 

pemerintahan daerah.
81

 

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, perlu ditemukan dan dikembangkan konsep hukum mengenai 

penyelenggaraan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam pemerintahan 

daerah, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan 

tuntutan penyelenggaraan otonomi, sehingga perlu diganti. Untuk itu maka pada 

tanggal 15 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 dan 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437). Dalam salah satu pasal, yaitu 

Pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlaku Undang-Undang ini 

maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

dinyatakan tidak berlaku lagi.
82

 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Pengganti Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka timbul pertanyaan seberapa besar 

perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang yang baru ini, sebenarnya pada 

Undang-Undang sebelumnya tidak jauh berbeda yaitu melaksanakan misi otonomi 

daerah dan pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah.
83
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Ada dua hal penting dalam memahami perubahan yang dibawa oleh 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pertama, pemahaman dari sisi 

substansi atau teks dari Undang-Undang tersebut. Ditinjau dari sisi substansi 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 setelah dilaksanakan antara 3-4 tahun, 

para pakar dan media menyoroti bagaimana hubungan vertikal antara pusat dan 

daerah, provinsi dan kabupaten/kota, kabupaten dan desa. Di dalamnya banyak 

menimbulkan persoalan. Ditambah dengan persoalan lain seperti hubungan 

horisontal internal di daerah. Misalnya, tidak harmonisnya antara eksekutif dan 

legislatif di daerah. Hubungan horisonal eksternal daerah yaitu bagaimana 

hubungan kerjasama antar daerah. Beberapa hal pemikiran inilah kemudian 

menjadi isi perubahan substansi kebijakan Undang-Undang yang baru yaitu 

Undng-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
84

 

 Kedua, dari sisi latar belakang perubahan, maka harus dilihat dari dua segi 

yaitu konteks politik dan konteks yuridis. Dari konteks politik bahwa sejak 

berlakunya Undang-Undag Nomor 22 Tahun 1999 telah terbentuk opini publik 

bahwa telah terjadi otonomi yang berlebihan serta legislative heavy di 

kabupaten/kota. Dengan kedua opini publik tersebut membuat sebuah imej bahwa 

penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota menjadi tidak baik dan ketidak 

pedulian pihak kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi.
85

 

 Berikutnya adalah dari kontek yuridis yaitu adanya produk hukum 

diantaranya undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPRD memilih 
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tahun 2004. Tidak lagi memberikan kewenangan DPRD  memilih Kepala Daerah 

dan diperlukan mekanisme baru dalam pemilihan Kepala Daerah. Sehingga dapat 

menjamin adanya konsistensi yang terjadi pada pemerintahan tingkat nasional 

(pemilihan Presiden secara langsung). Dengan demikian, perlu dilakukan 

pemilihan langsung Kepala Daerah oleh rakyat dan harus segera dibentuk undang-

undangnya.
86

 

 Dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 memang terkesan kepala 

daerah menjadi sub ordinat DPRD, karena kepala daerah dipilih dan diangkat oleh 

DPRD kemudian mempertanggungjawabkan kepada DPRD pula. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan dominasi legislatif atas 

eksekutif (legislative heavy). Hal ini menimbulkan kesan bahwa DPRD berada di 

atas kepala daerah, yang seringkali tidak berdaya menghadapi sepak terjang 

DPRD. Kasus-kasus pemberhentian kepala daerah (Gubernur atau 

Bupati/Walikota) oleh DPRD sering terjadi di Indonesia pada era UU No. 22 

Tahun 1999 sehingga menjadikan roda pemerintahan daerah terganggu, karena 

terus-menerus didera konflik antara DPRD dan kepala daerah.
87

 Revisi UU No. 22 

Tahun 1999 dilakukan untuk mengurangi dominasi DPRD atas kepala daerah 

dengan menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004. 

  UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan 

UU No. 12 Tahun 2008, yang diundangkan pada 28 April 2008 (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 
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Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menindaklanjuti 

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan keikutsertaan calon perseorangan 

dalam pemilihan kepala daerah. Disamping itu, perubahan tersebut adalah untuk 

mengisi adanya kekosongan hukum (vacum of law, rechtsvacuum) terkait dengan 

pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala 

daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri, berhenti, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus, juga untuk 

mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang meninggal 

dunia, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan 

secara terus menerus.
88

 

  Perubahan tersebut juga dimaksudkan agar penyelenggaraan 

pemerintahan daerah mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian 

hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk tujuan tersebut 

maka harus diberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang 

memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini 

berarti diberikan kesempatan kepada setiap warga negara tanpa melalui jalur 

partai politik. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk dari jalur perseorangan, maka 
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diperlukan pengaturan untuk mengintegrasikan jadwal penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah dengan mengubah UU No. 32 Tahun 2004.
89

 

 Dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah  diterapkan prinsip demokrasi. 

sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara 

demokratis, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan 

Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik. Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan 

akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipai 

masyarakat, oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu bagi calon perseorangan untuk ikut serta 

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. UU No. 12 Tahun 2008 

terdapat penegasan baru mengenai eksistensi DPRD sebagai lembaga legislatif 

daerah, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak disebutkan posisi dan status DPRD, 

selain hanya disebutkan bahwa DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah.
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 Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.  UU No. 8 Tahun 2015 

ini lahir atas pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 

yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 

dan wakil walikota.  

 Tidak hanya itu, beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang 

telah diteapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan 

perubahan. 

 

 

 

 

 

 

 


