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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi konsensus politik nasional, 

yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan 

setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri 

telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-

undang nomor 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat 

dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat 

terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi politik di tingkat lokal. 

Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi 

masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di 

tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk 

mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh 

kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi 

perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang 

aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Sudah barang tentu hal ini karena 

Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan 

pada segelitir elite di DPRD. 

 Akan tetapi Pilkada tidak sepenuhnya berjalan mulus seperti yang 

diharapkan. Dapat kita lihat contohnya pada Pilkada di Kabupaten Kutai Timur. 

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu sejarah bagi 

proses demokratiasasi lokal di Indonesia. Proses Pilkada yang terjadi pada tahun 

2010 di Kabupaten Kutai Timur berlangsung dengan banyak masalah tetapi 

masalah tersebut tidak menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahan dan politik 

lokal di Kabupaten Kutai Timur. Masalah tersebut justru diselesaikan melalui 

jalan hukum yang sah dan sesuai dengan hakikat demokrasi. 
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Pembahasan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang demokratis dan berkualitas, 

seharunya dikaitkan tidak dengan pemahaman akan makna demokrasi, tetapi juga 

aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan aspek-aspek etika, 

sosial serta budaya. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan 

Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundangan yang 

berlaku secar konsisten. Pada dasarnya Pilkada langsung adalah memilih Kepala 

Daerah yang profesional, legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban 

amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Selayaknya Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap 

menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum. Oleh karena itu, kami mencoba 

untuk menganalisa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan 

perspektif politik lokal yang sedang menjadi isu sentral dalam pelaksannaan 

otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian dapat dianalisa 

dugaan kecuragan pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur Tahun 

2010. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan masalah yang penulis kemukakan di atas, dapat 

dirumuskan permasalhaan yang dapat di bahas atau di agkat dalam makalah ini: 

1. Apa yang dimaksud dengan Pilkada? 

2. Bagaimana pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur? 

3. Apa saja dugaan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur? 

4. Siapa saja yang terlibat di dalam dugaan kecurangan Pilkada? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas maka tujuan penilisan 

makalah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Pilkada. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur. 
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3. Untuk mengetahui dugaan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Kutai 

Timur. 

4. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam dugaan kecurangan 

Pilkada. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : ”sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 

berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah”. 

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa : ”Pemilihan Kepala Daerah 

merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh 

yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur 

maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”. Dalam kehidupan 

politik di daerah, Pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen 

dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukan dengan 

kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.  

 Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan 

pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung. Menurut 

Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah secara langsung , adalah: 

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat 

 Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang 

mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, 

yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di 

daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk 

menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih 

Kepala Daerah secara langsung. 

2. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dengan DPRD 

Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara 

langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon 

terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih 

oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi 

yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki 

oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 

3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah 

dengan DPRD 

 Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, 

menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh 

DPRD  dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 

1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada 

DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi 

daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar 

dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya 

harus sama-sama dipilih oleh rakyat. 

 

4. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

 Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dicabut. 
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5. Mencegah politik uang 

 Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik 

uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh 

DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung diharapkan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya 

dikurangi. 

 

 Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan 

umum, mengamanatkan bahwa Pilkada dibawa kedalam ranah Pemilihan umum. 

Sehingga secara resmi dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Pilkada yang pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-

undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu 

Kabupaten/Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan 

oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas 

Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56, 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 pasangan 

calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini 

menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa 

pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh 

partai politik lokal. 

 Pilkada langsung sebagai pengejawantahan dari demokratisasi lokal telah 

dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak evaluasi dan dan analisa 

mengenai pelenggaraannya menyimpulkan suatu kondisi yang sama, yaitu  bahwa 

penyelengaraan Pilkada langsung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang 
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diharapkan. Penerapan di lapangan masih menyisakan masalah yang mendasar. 

Pilkada langsung masih didominasi kelompok elitis tertentu melalui oligarki 

politik, sehingga Pilkada langsung menjadi proses demokratisasi semu. Partisipasi 

masyarakat lebih bersifat di mobilisasi. Hal ini sama halnya dengan proses politik 

sebagai suatu penguatan demokrasi lokal masih belum terjadi, justru konflik-

konflik horizontal yang mengarah kepada anarkisme cenderung sering terjadi, 

yang disinyalir sebagai akibat dari adanya berbagai kelemahan dalam tata 

peraturan penyelenggaraannya, dan munculnya berbagai manipulasi dan 

kecurangan. 

 Menurut Silahuddin dkk, permasalahan-permasalahan yang timbul selama 

penyelenggaraan Pilkada langsung, yaitu : 

1. Permasalahan kelembagaan Pilkada langsung 

Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD sebagai 

penyelenggara Pilkada, pengawas (PANWAS) serta dukungan pemerintah 

daerah selama Pilkada berlangsung. 

2. Permasalahan dalam tahapan persiapan Pilkada langsung 

Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama Pilkada antara lain 

adalah sempitnya masa pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah 

dan KPUD tentang masa berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, 

masalah pemantauan Pilkada langsung, masalah sosialisasi. 

3. Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada langsung 

Lemahnya pemutakhiran data pemilih, mekanisme pencalonan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelanggaran kampanye, 

manajemen logistic Pilkada, masalah money politic, masalah pendanaan 

dan pertanggung jawabannya, hal tersebut diatas merupakan masalah 

krusial pada tahapan pelaksanaan Pilkada langsung. 
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2.2 Pelanggaran dalam Pilkada  

Menurut Wolhoft  dalam sistem organisme rakyat dipandang sebagai 

sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna 

persekutuan hidup seperti genealogi (rumah tangga), teritorial (desa, kota, daerah) 

fungsional spesial (cabang industri), lapisan-lapisan, dan sebagainya.  

Masyarakat dipandangnya sebagai suatu organisasi yang terdiri dari organ-

organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitet organisasi 

itu, yaitu persekutuan-persekutuan hidup di atas. Persekutuan-persekutuan hidup 

inilah sebagai pengendali hak pilih, atau lebih tepat sebagai hak untuk mengutus 

wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat (rakyat). Badan perwakilan menurut 

sistem organisasi ini bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus 

persekutuan hidup yang biasa disebut Dewan Korporatif.  

Dalam pemilihan mekanis, menurut Wolhoff, rakyat dipandang sebagai 

massa individu-individu inilah yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih aktif 

dengan masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu 

lembaga perwakilan. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan 

dua sistem pemilihan umum, yaitu: a) sistem proporsional; b) sistem distrik.  

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan di mana 

kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi 

peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat 

partai politik/organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Oleh karena itu, sistem 

pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem berimbang”.  

Dalam sistem ini, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan 

tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang 

cukup banyak, wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan (misalnya provinsi 

menjadi suatu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan 

sejumlah kursi yang harus diperebutkan, luas daerah pemilihan, perimbangan 

partai politik, dan sebagainya.  

Hal yang pasti adalah jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-

masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem pemilihan proporsional 
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ini disebut juga dengan “Multi member Constituency”. Sisa suara dari masing-

masing peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi 

digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya.  

Segi-segi positif dari sistem pemilihan proporsional: (1) suara yang 

terbuang sangat sedikit; (2) partai-partai politik kecil/minoritas, besar 

kemungkinan mendapat kursi di parlemen, sedangkan segi-segi negatif dari sistem 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai-

partai politik baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-

macam golongan dalam masyarakat, tetapi kecenderungan lebih 

mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan oleh karena itu kurang 

terdorong untuk menari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Sebagai 

akibatnya, sistem pemerintahan umum ini memperbanyak jumlah partai 

politik. 

2. Setiap calon yang terpilih menjadi anggota parlemen merasa dirinya lebih 

terikat kepada partai politik yang mencalonkan dan kurang merasakan 

loyalitasnya kepada rakyat yang telah memilihnya.  

3. Banyaknya partai politik mempersukar dalam membentuk pemerintahan 

yang stabil, lebih-lebih dalam sistem pemerintahan parlementer. Karena 

pembentukan pemerintah/kabinet harus didasarkan atas koalisi (kerja 

sama) antardua partai politik atau lebih.  

4. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama (the first 

stage of distortions of opinion). 

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah 

negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan 

jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih 

satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai 

politik/organisasi peserta pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem ini juga 

disebut “single member constituency”. Pihak yang menjadi pemenangnya (calon 
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terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik 

tersebut.  

Segi-segi positif sistem pemilihan distrik:  

1. Hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, karena itu 

partai-partai politik tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer 

(tidak dikenal) dalam distrik tersebut. Terpilihnya seorang calon biasanya 

karena kualitas dan kepopulerannya dan baru kemudian kepopuleran partai 

politiknya.  

2. Sistem ini mendorong bersatunya partai-partai politik. Karena calon yang 

terpilih hanya satu, beberapa partai dipaksa/terpaksa bergabung untuk 

mencalonkan seorang yang lebih populer dan berkualitas serta berbakat di 

antara calon-calon yang lain.  

3. Sistem pemilihan ini mengakibatkan terjadinya penyederhanaan jumlah 

partai politik.  

4. Organisasi penyelenggara pemilihan dengan sistem ini lebih sederhana, 

tidak perlu memakai banyak orang untuk duduk dalam panitia pemilihan. 

Biaya lebih murah dan perhitungan suara lebih singkat karena tidak perlu 

menghitung sisa suara yang terbuang.  

Segi-segi negatif sistem pemilihan distrik adalah sebagai berikut: 

1. Kemungkinan ada suara yang terbuang. Bahkan, ada kemungkinan calon 

terpilih mendapat suara minoritas lawan-lawannya.  

2. Sistem ini akan menyulitkan partai-partai kecil dan golongan-golongan 

minoritas. Sukar bagi mereka mempunyai wakil di lembaga perwakilan. 

3. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat 

dua (the first and the second stage of distortion of opinion). 

Untuk konteks Indonesia, banyak sekali orang yang mencampurkan antara 

electoral laws dengan electoral processes. Di dalam ilmu politik yang disebut 

dengan electoral laws menurut Douglas Rae adalah “those which govern the 

processes by which electoral preferences are articulated as votes and by which 
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these votes are translated into distribution of governmental authority (typically 

parliamentary seats) among the competing political parties”. 

Artinya, sistem pemilihan dan aturan yang menata bagaimana pemilu 

dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara electoral process 

adalah mekanisme yang dijalankan di dalam pemilihan umum, seperti misalnya 

mekanisme penentuan calon, cara berkampanye, dan lain-lain. 

Menurut Affan Gafar sistem pemilihan (electoral laws) tidak mempunyai 

kaitan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Proses dan mekanisme pemilihan 

yang membawa konsekuensi terhadap sistem kepartaian. Ada dua alasan yang 

mendasari pendapat tersebut. Pertama, sejak tahun 1973 Indonesia  sudah 

mengatur sistem tiga partai yang merupakan hasil reformasi  sistem kepartaian 

yang dibuat oleh pemerintah, bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah.  

Akibatnya, karena peraturan yang ada maka sudah tidak mungkin lagi 

untuk membentuk partai politik yang baru kecuali undang-undangnya yang harus 

diubah. Kedua, mekanisme dan proses pemilu yang tidak kompetitif telah berhasil 

membuat partai politik yang hegemonik. Proses pemilihan umum tersebut 

mencakup rekruitmen, calon-calon yang tidak terbuka, terutama untuk partai-

partai politik non pemerintah.  

Di dalam proses rekruitmen tersebut partai non pemerintah tidak 

mempunyai kharisma sehingga tidak mampu menarik massa dukungan yang 

diharapkan. Hal ini terjadi karena besarnya peranan Lembaga Pemilihan Umum 

dan Kopkamtib di dalam menyaring calon-calon yang diajukan oleh partai.  

Ketika situasi politik berubah searah arus reformasi yang ditandai dengan 

jatuhnya Pemerintahan Soeharto pada 1998, pelaksanaan pemilu pada 1999 yang 

disiapkan dalam waktu singkat, terlaksana dengan relatif bebas, jujur dan adil 

khususnya jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Ini 

merupakan pancangan awal menuju ke arah terbentuknya tatanan politik yang 

demokratis, suatu tatanan politik yang demokratis, suatu tatanan politik yang 

mampu menjamin tegaknya hak-hak politik rakyat sebagai cerminan dari prinsip 

kedaulatan rakyat.  
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Pemilu 1999 jelas baru langkah awal dan belum mampu menjadi sarana 

partisipasi politik rakyat. Harusnya pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi 

di mana rakyat bisa menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan 

pemerintahan. Melalui pemilu ini rakyat menentukan siapa yang menjalankan dan 

mengawasi jalannya pemerintahan negara.  

Di sini rakyat memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-

wakilnya. Hanya saja persiapan pemilu 1999 perangkat perundang-undangnya 

masih memihak status quo dan tidak mencerminkan amanat reformasi. Sekurang-

kurangnya ada dua penjelasan. Pertama, pemilu dipersiapkan secara tergesa-gesa 

sehingga tidak memberi kesempatan kepada partai politik untuk melakukan 

sosialisasi program kepada masyarakat luas. Kedua, perangkat perundang-

undangan yang disiapkan masih terpaut dengan kepentingan partai Orde Baru.  

Pada 2004, bangsa Indonesia mendapat ujian yang berat karena disibukkan 

dengan banyaknya jadwal pemilihan, mulai dari Pemilu anggota DPR, DPD, 

DPRD sampai dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama 

kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil Pemilu Legislatif 

2004 diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 273 perkara masuk 

ke lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru ini, dan Mahkamah 

Konstitusi telah menuntaskan tugas konstitusionalnya dengan memutus seluruh 

perkara dengan putusan yang bersifat final.  

UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. 

Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, bangsa 

kita telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai 

dari pemisahan  kekuasaan dan checks and balances sampai dengan penyelesaian 

“konflik politik” melalui jalur hukum.  

Dalam pelaksanaan Pilkada menurut ketentuan UU Pemda harus diikuti 

paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Pada proses pelaksanaan Pilkada selalu saja terjadi adanya pelanggaran-

pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. 
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Kecurangan dalam proses penghitungan suara, yaitu adanya politik uang 

(money politics), di mana tim sukses dari pasangan calon membagi-bagikan 

sejumlah uang kepada rakyatnya yang akan melakukan pemilihan.  

2.3 Kabupaten Kutai Timur 

Kabupaten Kutai Timur terbentuk pada tahun 1999, ketika pemekaran 

kabupaten kutai menjadi 3 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten baru masih punya 

luasan yang besar (3,5 juta hektar ) termasuk sebagian daerah yang lebih muda di 

jangkau di daerah pesisir Kalimantan Timur dan sebagian daerah yang terpencil di 

bagian barat dan utara kabupaten Kutai Timur. Daerah yang lebih mudah di 

jangkau mengalami tiga gelombang pembangunan sejak akhir tahun 1960-

an,mulai dengan pengusahaan hutan,diikuti pembangunan perkebunan kelapa 

sawit dan sejak beberapa tahun terakhir pertambangan batu bara ini menghasilkan 

lebih banyak pembangunan prasarana di daerah pesisir yang lebih datar dan para 

pendatang dari daerah lain di Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi yang 

ada.  

Pembangunan di daerah pedalaman yang lebih berbukit dan bergunung di 

bagian barat dan utara kutai timur lebih lambat dan hingga sekarang masih ada 

daerah yang sulit di jangkau. Daerah ini dihuni terutama oleh warga Kutai dan 

Dayak,masyarakat yang sejak lama menetap di daerah ini. 

Tingginya migrasi membuat penduduk Kutai Timur memiliki banyak 

kelompok etnis yang berbeda-beda.ini termasuk sejumlah besar warga yang telah 

pindah dari daerah lain di Indonesia ke Kutai Timur,seperti terbukti dengan 

kenyataan bahwa dua kelompok etnis yang paling besar adalah Jawa dan 

Bugis.Warga Kutai merupakan Penduduk asli daerah ini. 

Tabel 3.1 Suku-suku di Kabupaten Kutai Timur 

Jawa 26 % Timor 4 % Bali 1 % 

Bugis 21 % Lombok 2 % Batak  1 % 

Kutai 20 % Waheya 2 % Madura 1 % 

Banjar 7 % Makassar 2 % Modang 1 % 

Toraja 4 % Basap 2 % Kelompok lain 1 % 

Kenyah 4 % Kayan 1 %   

Sumber: Data Survei Kesejahteraan Masyarakat Kutai Timur 2009 
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Penetapan Sanggata sebagai pusat pemerintah kabupaten baru dan 

perluasan perkebunan kelapa sawit dan  pertambangan batu bara mengakibtkan 

pertumbuhan penduduk Kutai Timur. Seperti penduduk Kutai Timur 

terkonsentrasi di sekitar kota Sanggata dan beberapa kecamatan lebih mudah 

dijangkau ( Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau dan Sangkulirang ). 

Pemberlakuan undang-undang pemerintah daerah meningkatkan peran dan 

tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam pembangunan daerah. Pemerintah 

kabupaten di beri tanggung jawab untuk pelayanan umum seperti pendidikan dan 

kesehatan. Selain itu pemerintah kabupaten juga diberi kewenangan yang lebih 

besar untuk mengelola sumber daya alam termasuk untuk menerbitkan izin untuk 

pengelolaa SDA (kayu dan tambang).  

Pemerintah kabupaten juga harus membangun pusat pemerintahan yang 

baru. Pemerintah kabupaten yang baru menyadari potensi pertanian di daerahnya 

dan kenyataan bahwa mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian. Dalam 

upaya untuk mendukung pembangunan pertanian sebagai cara untuk 

meningkatkan penghidupan masyarakat pada tahun 2001 bupati dengan bantuan 

dari Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dari Institut Pertanian 

Bogor meluncurkan Gerakan Daerah Pembangunan Agrobisnis (Gerdabang Agri). 

Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi warga sebagai 

pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Stratgi adalah dengan 

mengotrakkan sarjana pertanian yang ditugaskan di desa-desa untuk memberi 

masukan tentang potensi dan pembangunan pertanian. 

Tabel 2.2 Data Kabupeten Kutai Timur 

Resmi ditetapkan sebagai kabupaten Oktober 1999 

Penduduk 208,662 jiwa 

Luas daerah 35,747.50  

Kepadatan penduduk 5.8 jiwa /  

Pertumbuhan penduduk 6.05 % per tahun (2000-2007) 

Jumlah kecamatan 18 

Jumlah desa 135 

Sumber: BPS Kabupeten Kutai Timur, 2008 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Dugaan Kecuragan 

Bahwa terdapat pasagan calon yang keberatan terhadap Penetapan Hasil 

Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Kutai Timur Tahun 2010 yang ditetapkan KPU Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 

Desember 2010, oleh karena diduga proses pelaksanaan pemungutan suara 

dilakukan dengan berbagai pelanggaran yang mencederai demokrasi, pelanggaran 

mana dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga merugikan dan 

mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: 

1. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur dalam menetapkan Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) tidak berdasarkan data kependudukan yang benar, dimana 

sebelum menetapkan DPT seharusnya menetapkan Daftar Pemilih 

Sementara (DPS) yang bersumber dari Instansi yang berwenang 

menentukan data kependudukan, sehingga ditemukan fakta adanya 

penggelembungan DPT dan DPT fiktif pada Pemilukada Kutai Timur 

tahun 2010; 

2. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur dalam menetapkan DPT sangat 

Irrasional dengan jumlah penduduk sesuai dengan hasil sensus penduduk 

2010 Kabupaten Kutai Timur, dimana jumlah penduduk sesuai sumber 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 yang 

dipublikasikan tanggal 16 Agustus 2010 berjumlah 253.847 jiwa dan 

jumlah penduduk yang ditetapkan KPU Kabupaten Kutai Timur sebagai 

syarat dukungan calon perseorangan berjumlah 245.817 jiwa (sesuai 

keterangan saksi H.Adear Ade/bakal calon Wakil Bupati Kutai Timur 

yang tidak lolos Verifikasi), sedangkan jumlah DPT yang ditetapkan KPU 

Kabupaten Kutai Timur adalah 209.727 pemilih (Vide Keputusan KPU 

Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 tahun 2010 tertanggal 18 September 

2010); 
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3. Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan jumlah penduduk 

terhadap syarat dukungan calon perseorangan adalah 245.817 jiwa, untuk 

syarat minimal jumlah dukungan perseorangan yaitu 245.817 x 6,5% = 

15.978 pemilih, tetapi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap KPU 

Kabupaten Kutai Timur/KPU Kutai Timur menetapkan 209.727 pemilih, 

sehingga apakah rasional jumlah penduduk yang tidak dapat memilih 

tahun 2010 adalah 245.817 - 209.727 = 36.090 jiwa; 

4. Bahwa menurut sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 

2010, sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Dikdas 

yaitu: Dawut, SPd.,MM, dimana jumlah siswa TK adalah 7207 jiwa, siswa 

SD/MI adalah 36.643 jiwa, siswa SMP adalah 10.691 jiwa dan siswa SMA 

serta SMK. 6 yang belum berumur 17 tahun adalah 6052 jiwa. Juga 

menurut sumber BPS dan SIMREDA Kutai Timur tahun 2010 jumlah 

penduduk usia 0-4 tahun adalah 22.501 jiwa (vide 

http://simredakutim.com), sehingga jumlah penduduk yang tidak dapat 

memilih dan belum termasuk 658 anggota TNI dan POLRI adalah 

berjumlah 83.367 jiwa, sehingga jika KPU Kabupaten Kutai Timur dalam 

menetapkan DPT dengan mengacu pada sumber BPS Kutai Timur jumlah 

DPT setidaktidaknya adalah 253.847 – 83.367 = 170.480 pemilih, tetapi 

jika mengacu kepada jumlah penduduk sesuai syarat dukungan 

perseorangan jumlah DPT setidaktidaknya adalah 245.817 – 83.367 

=162.450 pemilih; 

5. Bahwa sesuai fakta hukum, telah terbukti KPU Kabupaten Kutai Timur 

dalam menetapkan jumlah penduduk Inkonsisten, sehingga berakibat 

hukum terhadap penetapan DPT yang Irrasional seperti: Jika KPU 

Kabupaten Kutai Timur mengacu kepada sumber BPS Kutai Timur, maka 

setidaktidaknya jumlah DPT adalah 170.480 pemilih, dan jika KPU 

Kabupaten Kutai Timur konsisten dengan jumlah penduduk saat 

menentukan syarat dukungan calon perseorangan, maka setidaktidaknya 

jumlah DPT adalah 162.450 pemilih, sehingga jumlah DPT yang 

ditetapkan KPU Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilukada 2010 sebesar 

209.727 pemilih adalah merupakan penggelembungan jumlah pemilih 
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seperti pemilih ganda, pemilih dibawah umur yang belum menikah, daftar 

pemilih yang pindah dan sudah meninggal serta daftar pemilih fiktif; 

6. Bahwa fakta hukum DPT bermasalah terdapat pada Kecamatan Muara 

Wahau, dimana sesuai hasil sensus penduduk 2010 Kabupaten Kutai 

Timur yang dipublikasikan BPS Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 16 

Agustus 2010 jumlah penduduk Kecamatan Muara Wahau adalah 14.231 

(empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu) jiwa, sedangkan jumlah DPT 

di Kecamatan Muara Wahau sesuai yang ditetapkan KPU Kabupaten Kutai 

Timur tertanggal 18 September adalah 18.476 (delapan belas ribu empat 

ratus tujuh puluh enam) pemilih; 

7. Bahwa ditemukan fakta hukum terhadap soft copy DPT Pemilukada Kutai 

Timur tahun 2010 yang diterima Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 

7 (tujuh), dimana terdapat sejumlah 11.193 (seratus sebelas ribu seratus 

sembilan puluh tiga) pemilih yang tidak memiliki tempat dan tanggal lahir 

dan terdapat sejumlah 7.386 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) 

pemilih 7 yang tidak memiliki alamat yang tersebar di 17 Kecamatan 

kecuali Kecamatan Sandaran dari 18 Kecamatan pada Kabupaten Kutai 

Timur. Data DPT dimaksud belum termasuk jumlah DPT pemilh ganda, 

meninggal, pindah anak dibawah umur yang belum menikah; 

8. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Surat 

Nomor: 41/Panwaslu-Kada/KT/XI/2010 tertanggal 18 November 2010 

merekomendasikan kepada KPU Kutai Timur sesuai dengan keberatan 

pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan keberatan pasangan calon nomor 

urut 7(tujuh) agar KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan perbaikan 

DPT dimana terdapat adanya pelanggaran administratif terhadap proses 

penyusunan DPS menjadi DPT akan tetapi KPU Kabupaten Kutai Timur 

tidak pernah memperbaikinya; 

9. Bahwa terhadap permasalahan DPT pada pemilukada Kutai Timur tahun 

2010, DPRD Kutai Timur sesuai Nomor surat: 82/Pers-DPRD/XI/2010 

Juncto. Nomor: 83/Pers-DPRD/XI/2010 telah mengundang Penyelenggara 

Pemilukada/KPUD, Panwaslukada, Desk Pilkada, Muspida Plus, Pasangan 

Calon beserta LSM di Kutai Timur untuk rapat koordinasi penyelesaian 
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masalah DPT, tetapi dalam dua kali pertemuan tersebut KPUD Kutai 

Timur tidak menghadiri, sehingga sampai pada hari pencoblosan tidak ada 

penyelesaian tentang permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT); 

10. Bahwa daftar pemilih fiktif sebagaimana keterangan Abdul Gani 

ditemukan di TPS 4 Desa Sukamaju (SP IV Wahau) Kecamatan 

Kombeng, dimana seseorang yang tidak dikenal menyerahkan undangan 

memilih dengan terlipat atas nama Gafrudin Abdul Hamid dengan alamat 

Jl. Salak Rt/Rw 15 Desa Sukamaju, yang didalamnya terdapat uang Rp 

100.000,- dan disuruh memilih pasangan calon nomor urut 3. Setelah saksi 

menelusuri alamat dimaksud, pemilh yang namanya tersebut tidak 

ditemukan di alamat a quo: 

11. Bahwa pada TPS di Kecamatan Sangkurilang terdapat DPT fiktif, dimana 

di TPS tersebut tidak ada penduduk tetapi pada hari pencoblosan semua 

surat suara dicoblos dan seluruhnya untuk pasangan calon nomor urut 3 

(tiga) yang merupakan incumbent ; 

12. Bahwa Bupati Kutai Timur pada tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di 

Desa Muara Pantun Kecamatan Telen melantik UPT Dinas Pendidikan, 

dimana diarena lokasi acara tersebut dipasang baliho calon nomor urut 3 

yang 8 bertuliskan “lanjutkan dan tuntaskan” dan Camat Telen dalam 

sambutannya menyatakan saat ini Bupati Kutai Timur mencalonkan 

kembali sebagai calon Bupati pada pemiluka Kutai Timur tahun 2010; 

13. Bahwa untuk kepentingan pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga), para 

petugas KPPS di 536 (lima ratus tiga pulu enam) TPS tidak netral dalam 

membagikan undangan kepada pemilih dan bahkan tidak mendapat 

undangan walapun namanya terdapat dalam DPT. Tetapi undangan 

tersebut dibagikan kepada orang yang tidak berhak memilih, dan undangan 

lainnya dibagikan jika pemilih dimaksud pendukung pasangan calon 

nomor urut 3 (tiga), sehingga akibatnya tingkat partisipasi pemilih hanya 

56,92 % (lima puluh enam koma Sembilan puluh dua prosen) pada 

Pemilukada Kutai Timur tahun 2010; 

14. Bahwa dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil 

Bupati, yang juga sebagai pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditemukan 
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fakta hukum, bahwa untuk memudahkan memperoleh suara secara 

melawan hukum adalah dengan memerintahkan kepada para Pimpinan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Camat di 18 (delapan belas) 

kecamatan dan Kepala Desa pada 135 (seratus tiga puluh lima) Desa, Para 

Pegawai Negeri Sipil dan Para Guru-guru serta para Pegawai Honorer 

Daerah untuk berperan aktif memenangkan pasangan Nomor Urut 3 dalam 

satu putaran Pemilukada; 

15. Bahwa seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur berperan aktif 

berkampanye bersama dengan calon pasangan nomor urut 3 incumbent, 

dan pada masa kampanye tersebut di wilayah Kecamatan masing-masing 

para Camat berperan sebagai peserta kampanye, juga Para Camat 

memerintahkan Kepala Desa agar mengarahkan warganya memilih 

pasangan Calon Nomor urut tiga, sebagaimana fakta hukum di Kecamatan 

Busang; 

16. Bahwa dari 135 Kepala Desa pada Kabupaten Kutai Timur, oleh Calon 

Bupati pasangan calon nomor urut 3 menjanjikan akan memberikan 

kendaraan bermotor roda dua secara gratis dan mengambil kendaraan 

tersebut pada 9 Dealer Honda di Sangatta, serta diminta agar Para Kepala 

Desa tersebut beserta warganya memilih dan memenangkan pasangan 

calon nomor urut 3 dalam satu putaran pada pemilukada Kutai Timur 

tahun 2010, dan ke 135 Kepala Desa tersebut menerima motor a quo, 

meskipun berupa kendaraan meskipun berupa kendaraan dinas roda dua 

berplat merah, padahal para Kepala Desa Tersebu sebelumnya telah 

diberikan fasilitas kendaraan dinas roda dua oleh Pemda Kabupaten Kutai 

Timur; 

17. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 malam, di TPS 6 Desa 

Sukarahmat anak dibawah umur (16 tahun) bernama Suhar 

mempergunakan surat undangan memilih atas nama Ruslan yang diberikan 

oleh Ny.Marifah (tim sukses pasangan calon nomor 3) dengan imbalan 

uang Rp.50.000,- kepada Suhar dan meminta untuk memilih pasangan 

calon nomor 3 (tiga); 
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18. Bahwa fakta hukum keterlibatan PNS dan Kepala Desa adalah, dimana 

Kepala Desa Singagembara Kecamatan Sangatta Utara bersama dengan dr. 

Novel Paimbonan/PNS mengundang para pengurus Rukun Tetangga (RT) 

dan Tokoh Masyarakat (Tomas) ke rumah dr. Novel Paimbonan yang 

jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang untuk diarahkan memilih 

pasangan calon nomor urut 3 (tiga), dan selanjutnya membagikan kaos dan 

payung sesuai atribut pasangan calon nomor 3 (tiga); 

19. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur memerintahkan dan 

mengedarkan formulir kepada guru-guru serta Kepala Sekolah Negeri 

memaksa para Guru agar memilih pasangan calon nomor urut 3 pada 

Pemilukada tanggal 27 November 2010, fakta ini akan dibuktikan melalui 

keterangan saksi (Guru dari Kecamatan Long Mesangat) yang akan 

diajukan dalam persidangan Mahkamah; 

20. Bahwa Kepala Puskesmas Pembantu Desa Marah Haloq yaitu Sopian 

Sambas mendatangi pemilh dan karyawan di afdeling-afdeling perkebunan 

untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar memilih pasangan 

calon nomor urut 3 pada Pemilukada tanggal 27 November 2010; 

21. Bahwa Kepala BKD Kutai Timur pada tanggal 12 November 2010 di 

Bengalon dan Robert sebagai PNS saat di Kecamatan Ranta Pulung ikut 

berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 3, serta Efendi selaku 

Sekretaris Desa yang juga anggota Panwaslu Desa juga merangkap sebagai 

tim pemenangan 10 pasangan calon nomor urut 3(tiga) memobolisasi 

massa pemilih mengadakan kegiatan nonto layar tancap; 

22.  Bahwa pada saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 3 di 

Kecamatan Teluk Pandan pada tanggal 20 November 2010, di Kecamatan 

Sangatta Utara pada tanggal 21 November 2011 dan di Kecamatan 

Sangatta Selatan pada tanggal 22 November 2010, dimana Camat Teluk 

Pandan, Camat Sangatta Utara dan Camat Sangatta Selatan berada diatas 

panggung orasi dengan memakai kaos atribut Pasangan Calon Nomor Urut 

3 untuk mempengaruhi dengan meminta para peserta kampanye yang hadir 

memilih pasangan calon nomor urut tiga pada Pemilukada tanggal 27 

Nopember 2010; 
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23. Bahwa di TPS-TPS di Kecamatan Telen ditemukan fakta hukum pada saat 

hari Pemilukada berlangsung tanggal 27 November 2010 ditemukan 

adanya puluhan surat suara dicoblos oleh satu orang yang disuruh oleh 

para petugas KPPS dan diminta memilih pasangan calon nomor urut 3 

(tiga). Juga Kepala Desa Marungkangan mengancam masyarakat yang 

tidak mendukung pasangan calon nomor urut 3 tidak akan mendapatkan 

penerangan listrik tenaga surya program PNPM; 

24. Bahwa pada saat pencoblosan pada tanggal 27 November 2010, Kepala 

Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkai memobilisasi 18 orang 

pemilih dengangan mempergunakan truck dan mobol Xenia, dimana 

pemilih tersebut disambut dan diarahkan Ketua Rt.8 untuk masuk kedalam 

TPS 1 dan saat itu Pardi (staf Kantor Desa Batu Balai) dihadapan Kepala 

Desa memberikan uang sebesar Rp.30.000,- kepada masing-masing 

pemilih dengan meminta agar memilih pasangan calon nomor urut 3(tiga). 

Juga pada saat perhitungan suara Suriansyah (Sekretaris Desa Batu Balai) 

memandu perhitungan suara di TPS 2, sementara KPPS nya hanya 

membantu. Termasuk Alfian anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi 

Partai Demokrat menyerahkah sejumlah uang kepada ibu Solehah pada 

jam 9.30 Wita tanggal 27 November 2010 di depan warung Ahmad Desa 

Marukangan Kecamatan Sandaran dan disuruh membagi-bagikan uang 

kepada orang lain; 

25. Bahwa Sekretaris Daerah Kutai Timur, Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyerukan kepada Tenaga Kerja 

Kontrak Daerah(TK2D) yang telah menerima SK pengangkatan harus 

punya rasa 11 terimakasih atas keluarnya SK TK2D oleh karena SK 

tersebut diterbitkan atas campur tangan H. Isran Noor sebagagai Bupati 

dimana sekarang sebagai Calon Bupati dan jangan lupa menyampaikan 

kepada sanak family, agar pada tanggal 27 November 2010 memilih 

pasangan calon nomor urut 3(tiga); 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat 

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan pelaksanaan 

Pilkada yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Pelanggaran yang terjadi umumnya pada pelaksanaan kampanye yang 

dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah yang didukung masa partai 

politik yang mengusulkan. Pelanggaran juga dapat terjadi pasca 

pemungutan suara di mana pasangan calon kepala daerah dan masa 

pendukungnya tidak mau menerima kesalahan kemudian melakukan 

tindakan anarkis.  

2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Pilkada 

dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman 

penjara dan hukuman denda yang selain diatur dalam UU No. 32 Tahun 

2004, juga dapat dikenakan hukuman yang diatur dalam KUHP mengenai 

tindakan anarkis.  

4.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan maka penulis mengajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

dalam pelaksanaan Pilkada, dipandang perlu untuk meningkatkan 

kesadaran hukum dan kematangan dalam kehidupan demokrasi yang dapat 

dilakukan melalui permasyarakatan; 
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2. Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh tokoh-

tokoh masyarakat yang memimpin partai-partai politik yang dapat 

memberikan petunjuk dan himbauan kepada massa pendukungnya untuk 

mentaati aturan hukum yang berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah dalam sistem demokrasi.  
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