
INOVASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
MELALUI KETERLIBATAN MAHASISWA

(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015)

(Skripsi)

Oleh
IKA YULITA RUMAHORBO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016



ABSTRACT

INNOVATION THE DATA UPDATE VOTERS THROUGH
THE INVOLVEMENT STUDENTS

(Study In General Election Commission City Bandar Lampung
In The Regional Election 2015)

By

IKA YULITA RUMAHORBO

Based on 2014 general election in the Bandar Lampung city, there was a leaking
on data validity of voters. This is caused by data entry errors which is held by
KPU officials. In order to improve the data voters quality, KPU hired students to
assist it in entering and validating voter’s data. This is an innovation by Election
Commision of Bandar Lampung regarding to minimize the data errors for mayor
election of Bandar Lampung in 2015. It is called an innovation because it is the
first implemented by KPU around Indonesia. This study aimed at describing and
analysing the model of data updating innovation, the supporting and consraint
factors of innovation of data updating by KPU Bandar Lampung. Data are
collected by interview, observation and documentation. The result show that the
data updating innovation of KPU Bandar Lampung is appropriate to usefulness,
sustainability, complexity, applicable and observable. This innovation is
supported by good attitude and response from KPU members and staffs (also PPK
and PPS) and the Lampung University. KPU allocated adequate budget and
provided facilities and infrastructure. Inhibiting innovation updating voters data
is the execution time, the commitment of students, PPK and PPS less, regulation,
data preparation, knowledge and work skills of students, bureaucratic
mechanisms, responsive handling problems, and the absence of a SWOT analysis
and test innovations made public before.
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ABSTRAK

INOVASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH MELALUI
KETERLIBATAN MAHASISWA

(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015)

Oleh

Ika Yulita Rumahorbo

Berdasarkan evaluasi pada Pemilu 2014 di Kota Bandar Lampung, ada kesalahan
pada validitas data pemilih. Hal ini disebabkan oleh kesalahan entri data yang
dipegang oleh pejabat KPU. Dalam rangka meningkatkan kualitas data pemilih, KPU
menyewa mahasiswa untuk membantu dalam mengentri dan memvalidasi data
pemilih ini. Ini merupakan inovasi dengan Pemilu Komisi dari Bandar Lampung
mengenai meminimalkan kesalahan data untuk pemilihan walikota Bandar Lampung
pada tahun 2015. Hal ini disebut sebagai inovasi karena itu adalah pertama
dilaksanakan oleh KPU seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis inovasi, faktor-paktor pendukung dan penghambat
inovasi. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkkan bahwa inovasi pemutakhiran data pemilih
oleh KPU Kota Bandar Lampung memenuhi aspek kemanfaatan, kesesuaian,
kompleksitas, aplikasi, dan dapat diamati. Inovasi didukung oleh adanya sikap dan
respon yang baik dari komisioner dan staff KPU Kota Bandar Lampung (juga PPK
dan PPS) yang dan Universitas Lampung. KPU mengalokasikan anggaran yang
memadai dan fasilitas yang disediakan dan infrastruktur. Penghambat dalam inovasi
pemutakhiran data pemilih ini adalah waktu pelaksanaan, komitmen mahasiswa,PPK
dan PPS yang kurang, regulasi, persiapan data, pengetahuan dan keterampilan kerja
mahasiswa,mekanisme birokrasi, cepat tanggap menangani permasalahan, dan tidak adanya
analisis SWOT dan uji publik sebelum inovasi dilakukan.

Kata kunci: Inovasi, Pemutakhiran Data Pemilih, Mahasiswa
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MOTTO

Bapa kami yang di Sorga, Dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaanMu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga.

Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami

seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,

tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.
Karena Engkaulah empunya Kerajaan dan kuasa

dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
~Matius 6: 9b-13~

Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
~Mazmur 118: 6-14~

Jika kita menang karena ini, kita bisa jadi legenda!
~Shinichi Kudo “Detective Conan”~

Keep A Smile On Your Face
~Laurentius Rando~

You Can Because You Think You Can
~Ika Yulita R.~
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I.  PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi secara umum dapat ditafsirkan sebagai sebuah mekanisme yang

menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hak. Demokrasi dilakukan untuk

memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berperan aktif dalam

keberlangsungan sebuah negara. Keberadaan demokrasi ini dipopulerkan oleh

Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai pemerintahan yang

berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the

people, and for the people)(Sarbaini, 2015).

Salah satu wujud demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya

Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu, setiap individu yang sudah memiliki

hak politik (political right) diberi kesempatan dalam menentukan pilihannya tanpa

ada intervensi dari pihak manapun. Pemilu juga menjadi bukti dan penegasan

bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan rakyat. Dalam

perkembangannya Pemilu di Indonesia terus berkembang mulai dari demokrasi

perwakilan hingga pada tahun 2004 Pemilu menunjukkan sebuah kemajuan

dengan terciptanya Pemilu secara langsung. Sistem Pemilu ini bersifat demokrasi

langsung (partisipatoris) dengan melibatkan sebanyak mungkin warga negara

dalam penentuan pemimpin secara partisipatif.
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Menurut Nohlen dikutip oleh Surbakti,dkk (2011) dalam Pemilu diakui adanya

hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu

prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional

modern. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional

modern harus memberikan hak pilih dengan memenuhi karakter demokratis.

Karakter demokratis ini harus memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal),

setara (equal), rahasia (secret), bebas (free), langsung (direct), jujur dan adil

(honest and fair).

Hakikatnya hak pilih dimiliki oleh setiap warga negara yang telah berusia diatas

17 tahun ataupun sudah menikah. Hak pilih harus diberikan kepada masyarakat

yang telah memenuhi syarat tersebut dengan bersifat umum dan keadilan tanpa

memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi,

kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik dalam Pemilu. Tetapi ternyata

dalam pelaksanaan Pemilu hak pilih warga negara yang masuk dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT) sering mengalami permasalahan.

Hasil audit daftar pemilih yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan

dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap Daftar Pemilih Sementara

(DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8 persen warga negara

berhak memilih belum terdaftar. Pada tahun 2009 menjadi Pemilu dengan DPT

paling carut marut, dengan adanya jutaan warga tidak dapat memilih karena tidak

terdaftar dalam DPT. Laporan tim penyelidikan pemenuhan hak sipil dan politik

dalam Pemilu legislatif (Pileg) 2009 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
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(Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan

hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih (Surbakti, 2011).

Terkait permasalahan DPT, pada tanggal 6 Juli 2009 Mahkamah Konstitusi

membuat keputusan No. 102/PUU-VII/2009 yang menentukan bahwa warga

negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih

dengan menggunakan identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk

(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Paspor. Keputusan ini juga tertuang pada Pasal

40 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR

(Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang bahwa masyarakat memilih dengan

menggunakan KTP, KK, dan paspor akan disertakan dalam Daftar Pemilih

Khusus (DPK).

DPK menjadi peluang masyarakat untuk memilih tanpa masuk dalam DPT. Tetapi

ketika kesempatan tersebut diberikan, hak pilih tidak didukung dengan tingkat

partisipasi masyarakat yang tinggi. Seperti pada saat Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) Kota Bandar Lampung tahun 2010 yang dapat dilihat melalui tabel 1

berikut:

Tabel 1.Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kota Kota Bandar
Lampung Tahun 2010.

No. Kecamatan DPT Persentase Pemilih
tidak berpartisipasi

Persentase
Partisipasi Pemilih

1 Kedaton 70.959 48,6 51,4

2 Rajabasa 30.175 47,44 52,66

3 Tanjung Senang 27.629 39,94 60,86

4 Sukarame 51.564 43,99 56,11

5 Tanjungkarang Timur 61.546 41,03 58,97

6 Sukabumi 42.795 43,36 56,64

7 Panjang 44.042 38,86 61,14
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No. Kecamatan DPT Persentase Pemilih
tidak berpartisipasi

Persentase
Partisipasi Pemilih

8 Teluk Betung Selatan 67.302 39,73 60,27

9 Teluk Betung Barat 40.026 34,19 65,81

10 Teluk Betung Utara 47.961 40,4 59,6

11 Tanjungkarang Barat 44.207 39,13 60,87

12 Tanjungkarang Pusat 54.531 29,52 60,48

13 Kemiling 45.217 35, 77 64,33

Jumlah 627.954 41,07 58,93
Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2010.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2010

tergolong sangat rendah yaitu 58,93 % pemilih. Terdapat 41,07% pemilih tidak

berpartisipasi dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 627.954 pemilih.

Partisipasi yang tergolong masih rendah ini juga masih terjadi pada saat ajang

demokrasi terakhir yaitu tahun 2014 dengan adanya tiga Pemilu sekaligus yang

dilaksanakan di Kota Bandar Lampung meliputi Pemilihan Gubernur (Pilgub),

Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Dari jumlah

pemilih terdaftar 651.038 (Pilgub dan Pileg) dan 693.576 (Pilpres) terdapat 27%

tidak berpartisipasi pada Pilgub, 26% tidak berpartisipasi pada Pileg, dan 30%

tidak berpartisipasi pada Pilpres.

Partisipasi masyarakat yang dinilai rendah tersebut menjadi perhatian Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dengan melakukan penelitian

bersama Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (Lab AKP) Fisip Unila

tekait “Pemetaan Permasalahan Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih pada

Pilgub, Pileg, dan Pilpres 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Gedong Meneng dan

Kelurahan Kampung Baru)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa beberapa

penyebab partisipasi pemilih rendah dikarenakan persoalan carut marut dalam

pelaksanaan pendaftaran pemilih mulai dari masih adanya pemilih yang telah



5

meninggal maupun telah pindah wilayah yang masih masuk DPT, masyarakat

yang baru mengurus KTP yang tidak terdata dalam DPT, serta permasalahan

teknis terkait pemilih yang ditempatkan pada Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang

tidak sesuai dengan wilayah Rumah Tangga (RT) pemilih.

Hasil penelitian tersebut juga menyatakan permasalahan teknis ketika masyarakat

yang telah terdaftar dalam DPT tetapi mendapat TPS yang tidak sesuai atau tidak

dekat dengan rumah pemilih telah membuat DPT dianggap masih berantakan.

Permasalahan ini juga cenderung membuat banyak masyarakat yang memutuskan

untuk tidak memilih karena alasan jauhnya jarak dari kediaman mereka ke TPS

tersebut. Permasalahan lain yaitu adanya undangan ganda di dua TPS berbeda

yang terkadang membuat warga menjadi bingung dengan sistem yang masih

berantakan. Melihat hal ini, maka selain perlunya peningkatan kesadaran politik

masyarakat Kota Bandar Lampung masih rendah, juga harus adanya DPT yang

valid dan juga sesuai dengan wilayah pemilih serta tidak terdapat pemilih ganda di

TPS berbeda. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat

yang rendah perlu tetap didukung minimalis pemilih yang tidak terdaftar.

Adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya karena tidak terdaftar

DPT bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri. Untuk mengatasi tidak

terdaftarnya masyarakat dalam DPT maka masyarakat tetap dapat memilih

melalui pendaftaran sendiri menggunakan KTP, KK atau Paspor. Berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pilpres 2014, menyatakan bahwa syarat

masyarakat yang tidak terdaftar dapat dengan menggunaan KTP, KK atau Paspor
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dengan ketentuan ketika mencoblos dalam pemilu tidak bisa dilakukan bebas di

TPS manapun yang bisa ditempuh. Pemilih tersebut hanya bisa menggunakan hak

pilih sesuai domisili yang tertera dalam KTP. Serta aturan bahwa pemilih yang

mencoblos menggunakan KTP dapat memberikan suara di TPS waktunya satu

jam sebelum berakhirnya pemungutan suara atau pukul 11.00—13.00 waktu

setempat.

Menggunakan KTP, KK, atau paspor memiliki cara tersendiri yang berbeda dan

tidak mempermudah masyarakat ini kurang mendukung keadaan masyarakat yang

kesadaran atas partisipasi politiknya masih rendah. Maka selain perlunya

membangun kesadaran politik masyarakat terhadap arti penting Pemilu,

sebenarnya DPT juga menjadi unsur penting sebagai sarana dalam mempermudah

dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih serta menghindari

masyarakat yang tidak berpartisipasi karena tidak terdaftar dan tidak memiliki

kesadaran untuk menggurus prosedur pemilihan dengan menggunakan KTP, KK,

maupun Paspor tersebut.

KPU Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana pada Pemilihan Kepala Daerah di

Kota Bandar Lampung harus lebih fokus untuk mendata setiap warga masyarakat

dan menghindari atau memperkecil adanya masyarakat yang tidak terdaftar. Serta

mengingat pentingnya DPT sebagai acuan pengadaan logistik surat suara pada

Pemilu. Berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
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menyatakan bahwa pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih

yang tercantum di dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah

DPT di setiap TPS.

Kesempatan memilih tanpa masuk DPT dengan KTP, KK atau Paspor memiliki

keterbatasan atas jumlah kertas suara cadangan yang hanya 2,5% dari jumlah DPT

di setiap TPS. Maka KPU Kota Bandar Lampung harus berupaya untuk

meminimalisir pemilih yang tidak terdaftar sehingga terpenuhinya penyediaan

kertas suara yang ada guna mengatisipasi lonjakan pemilih yang menggunakan

KTP, KK atau Paspor. Warga Negara yang menggunakan Pengguna KTP, KK dan

Paspor atau nama sejenis lainnya pada Pemilu 2014 (Pilpres, Pileg dan Pilgub)

dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2.Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB)/ Pengguna KTP, KK dan
Paspor/ Nama Sejenis Lainnya di Kota Kota Bandar Lampung Pada
Pemilu 2014 (Pilpres, Pileg dan Pilgub).

No Kecamatan Jumlah No Kecamatan Jumlah

1 Kedaton 1536 11 Rajabasa 0

2 Sukarame 99 12 Tanjung Senang 0

3 Panjang 741 13 Sukabumi 104

4 Tanjung karang Barat 916 14 Kemiling 0

5 Tanjung karang Timur 115 15 Labuhan Ratu 1252

6 Tanjungkarang Pusat 1215 16 Way Halim 0

7 Telukbetung Selatan 0 17 Langkapura 0

8 Telukbetung Barat 0 18 Enggal 954

9 Telukbetung Utara 1034 19 Kedamaian 1149

10 Telukbetung Timur 0 20 Bumi Waras 0

Total 9115

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung,2014.

Pada Pemilu 2014 (Pilpres, Pileg dan Pilgub) terdapat 9115 pemilih yang tidak

terdaftar DPT dan menggunakan kesempatan memilih menggunakan KTP, KK

dan Paspor atau nama sejenis lainnya. Jumlah ini masih di bawah 2,5% dari
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jumlah DPT Pilpres yaitu 693.576 pemilih. Namun perlu diantisipasi mengingat

jumlah ini masih diluar jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang tidak

menggunakan kesempatan tersebut sehingga mencegah terjadi lonjakan jumlah

pemilih dengan kertas cadangan yang terbatas tersebut.

Terkait masalah daftar pemilih yang lebih akurat dan valid, maka pada Pemilu

terdekat yaitu pada Pilkada 2015, KPU Kota Bandar Lampung sebagai

pemerintahan yang baik (good governance) harus bertindak sebagai pemecah

masalah (problem solver). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengikuti

keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa dalam tahapan Pilkada serentak 2015

diawali dan ditandai dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per-

Kecamatan (DAK2) secara serentak berasal dari Kementrian Dalam Negeri

(Kemendagri). Data awal dari Kemendagri tersebut kemudian menjadi Data

Penduduk Potensial Pemilu (DP4) yang harus diperiksa kembali melalui proses

pemutakhiran data pemilih di KPU Bandar Lampung.

Pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data

Pemilih berdasarkan DP4 tersebut dengan cara melakukan verifikasi faktual data

pemilih. KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2015 melakukan inovasi

dengan melibatkan mahasiswa dalam sistem pemutakhiran data pemilih pada

tahap entri data pemilih. Alasan munculnya inovasi pemutakhiran data pemilih ini

karena berdasarkan salah satu hasil rapat pleno evaluasi total tentang

penyelenggaraan Pemilu terakhir (Pilgub, Pileg dan Pilpres 2014), menemukan

persoalan serius pada tahap pengentrian data pemilih.
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Hasil inventaris permasalahan di 20 kecamatan juga mengemukan hal yang sama

bahwa kesalahan pengentrian data pemilih sering terjadi. Hal ini dikarenakan hasil

dari pengentrian data pemilih yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemugutan

Suara (PPS) sering tidak tertanggani dengan tepat. PPS yang berasal dari Rukun

Tetangga (RT) sebagian besar kurang memahami dalam pengoperasian komputer

atau Ilmu Teknologi (IT). Sehingga sebelum inovasi ini ada, PPS sebagian besar

menyerahkan proses entri data tersebut kepada pihak rental komputer maupun

kenalan PPS untuk mengerjakannya. Karena tidak ada pengawasan secara ketat

dan kejelasan kerja dari PPS terkait pihak rental maupun kenalan PPS, maka hasil

print out soft copy pengerjaan sering banyak yang salah dan tidak sesuai dengan

hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah dilakukan oleh Petugas

Pemutrakhiran Data Pemilih (PPDP). Sehingga data yang tidak sesuai menjadi

sia-sia dan pengentrian data harus dikerjakan kembali oleh KPU Bandar

Lampung.

Keterlibatan mahasiswa menjadi penting dengan harapan bahwa mahasiswa

merupakan salah satu komponen masyarakat ilmiah dalam perguruan tinggi

sehingga keahliannya dapat diandalkan. Fatwa dalam Syam (2005), yang

berpendapat bahwa mahasiswa telah mengalami proses pendidikan dan sosialisasi

politik sehingga dapat mengetahui, memahami, dan meresapi persoalan-persoalan

yang ada di masyarakat. Permasalahan DPT ini termasuk permasalahan penting

terkait hak politik masyarakat. Hak politik ini harus diberikan secara adil. maka

mahasiswa yang dipilih selain memiliki kemampuan Ilmu Teknologi (IT) juga

memahami pentingnya inovasi pemutakhiran data pemilih dan persoalan hak

demokrasi warga negara yang ada pada DPT.
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Teruji dan terbuktinya keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan lembaga

pemerintah sebenarnya sudah sejak lama. Sebagai contoh kegiatan yang selalu

dilakukan setiap tahun melibatkan mahasiswa adalah kegiatan Survey Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh Badan Keluarga dan

keluarga berencana nasional (BKKBN). BKKBN pada kegiatan tersebut

melibatkan mahsiswa dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Angga Margianto

selaku salah satu koordinator mahasiswa BKKBN mengatakan bahwa:

“Survey RPJMN merupakan kegiatan pendataan tekait kependudukan yang
dilakukan oleh BKKBN Lampung yang sudah bekerjasama dengan berbagai
perguruan tinggi di Bandar Lampung seperti Darmajaya, IAIN, UNILA,dan
Universitas Muhamadyah. Untuk Unila sendiri telah melakukan kontrak
kerjasama dengan Jurusan Sosiologi Fisip dan Prodi Geografi FKIP.
Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan alasan adanya keberhasilan
melibatkan mahasiswa. Alasan BKKBN melibatkan mahasiswa karena
mahasiswa secara ilmu pengetahuan sangat mumpuni dalam melakukan
pendataan. Selain itu, mahasiswa juga memiliki tugas pengabdian kepada
masyarakat dengan terjun langsung kemasyarakat sehingga dapat melihat
langsung kondisi kependudukan yang ada di daerahnya masing-masing.
Mahasiswa cukup berhasil dalam menjalankan tugasnya, selain melakukan
pendataan, mahasiswa juga mengemban misi mesosialisasikan program-
program milik BKKBN.”(Wawancara tanggal 1 Februari 2016)

Berdasarkan contoh program BKKBN yang setiap tahun selalu berhasil dengan

melibatkan mahasiswa sehingga menjadi kepuasan BKKBN. Wujud kepuasan

BKKBN melibatkan mahasiswa adalah adanya kontrak kerjasama dengan

berbagai perguruan tinggi. Maka keterlibatan mahasiswa ini telah teruji secara

publik untuk disertakan pada berbagai kegiatan.

Berdasarkan Jainuddin selaku sekertaris KPU Bandar Lampung menyatakan

bahwa:

“Sebelum inovasi keterlibatan mahasiswa dilakukan, sebenarnya banyak
pihak eksternal seperti KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Lampung,
dan Bapawaslu yang menilai keterlibatan mahasiswa tidak dapat menjamin
pengentrian data menjadi lebih baik. Namun KPU Kota Bandar Lampung
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yakin jika mahasiswa lebih baik mengerjakannya entri data dibandingkan
sebagian besar PPS serahkan kepada rental dan kenalan PPS yang sering
bermasalah pada Pemilu sebelumnya.” (Wawancara tanggal 12 Agustus
2015)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut KPU Kota Bandar Lampung memiliki

keyakinan terhadap mahasiswa mengerjakan enti data akana menjadi lebih baik.

Dalam pembuktian ide inovasi tersebut kepada para pihak terkait maka KPU Kota

Bandar Lampung mempunyai tuntutan atas manfaat pelaksanaan inovasi. Sebab

inovasi keterlibatan mahasiswa harus sesuai dengan pernyataan Albury dikutip

Suwarno (2008), bahwa secara sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new

ideas that work, yang berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru

yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai

manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti

dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya, begitu juga dengan inovasi

pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa pada Pilkada 2015 ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti inovasi ini. Untuk itu

penulis meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Inovasi

Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi Pada

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala

Daerah 2015)”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan penelitian ini

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan

mahasiswa pada KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala

Daerah 2015?

2. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat

pelaksanaan inovasi pemutakhiran data pemilih KPU Kota Bandar Lampung

dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pemutakhiran data pemilih

melalui keterlibatan mahasiswa pada KPU Kota Bandar Lampung dalam

Pemilihan Kepala Daerah 2015.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat

pelaksanaan inovasi pemutakhiran data pemilih KPU Kota Bandar Lampung

dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah

Ilmu Administrasi Negara khususnya terkait dengan inovasi organisasi

publik.



13

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengevaluasi inovasi dan memberi

masukan dalam upaya memperbaiki inovasi agar kedepannya menjadi lebih

baik.
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II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), inovasi diartikan pemasukan atau

pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada

atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Menurut Ihsan

(2014) inovasi berasal dari kata latin, innovation yang berarti pembaruan dan

perubahan. Kata kerja innovo berarti memperbarui dan merubah. Inovasi ialah

suatu perubahan yang baru ke arah perbaikan; yang lain atau berbeda dari yang

ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara

kebetulan saja).

Menurut Rogers yang dikutip Suwarno (2008) menjelaskan bahwa an innovation

is an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit

of adopter. Jadi inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru

oleh individu satu unit adopsi lainnya. Selanjutnya, menurut Albury yang dikutip

Suwarno (2008) menyatakan bahwa secara sederhana mendefinisikan inovasi

sebagai new ideas that work. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat

dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus
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mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa

apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

Wahyono (2002) mengajukan dua konsep inovasi yaitu keinovatifan dan kapasitas

untuk berinovasi. Keinovatifan adalah pikiran tentang keterbukaan untuk gagasan

baru sebagai sebuah kultur perusahaan. Sedangkan kapasitas untuk berinovasi

adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau menerapkan gagasan,

proses, atau produk baru secara berhasil. Dari pernyataan ini maka inovasi juga

harus memiliki pemikiran yang terbuka atas gagasan baru serta pelaksanannya

memiliki kemampuan menggunakan dan menerapkannya sampai berhasil.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa inovasi

merupakan hal-hal yang baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah

dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, alat, cara, ide, teknologi,

produk, jasa, praktek atau objek/benda yang dipandang baru. Inovasi dilakukan

dengan terencana untuk menggantikan dan memperbaiki cara lama sehingga

menjadi solusi kreatif terhadap permasalah dan menjadi peluang dalam

meningkatkan atau memperkaya kehidupan sehingga mendorong perubahan-

perubahan yang lebih baik. Inovasi selain dengan sifat kebaruan juga harus

mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa

apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

2. Pentingnya Inovasi Sektor Publik

Menurut Suwarno (2008), inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau

bahkan breakthrough (terobosan) untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan

organisasi di sektor publik. Secara tradisional, sektor publik adalah sektor yang
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relatif tidak leluasa dalam berhubungan dengan inovasi dibandingkan dengan

sektor bisnis. Keengganan sektor publik dalam memanfaatkan inovasi erat

kaitannya dengan sejarah dan karakteristiknya yang cenderung statis, formal, dan

rigid. Dengan kata lain, sistem dalam sektor publik berkarakteristik status-quo dan

tidak menyukai perubahan. Perkembangan sektor publik dianggap relatif

tertinggal dibanding dengan sektor bisnis, sehingga secara umum kesan yang

muncul adalah bahwa sektor publik mencitrakan potret statis, sedangkan sektor

bisnis  merupakan potret yang sangat dinamis sebagai sebuah sistem. Bahkan

ironisnya ketertinggalan ini tidak hanya terjadi dalam tataran praktis, namun juga

dalam level teori dan konsepsi pun terjadi.

Karakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid, kaku dan cenderung status-

quo harus mampu dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang

biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan

mulai disuntikkan ke lingkungan sektor publik. Sinyal perubahan pun

menunjukkan positif, di mana inovasi mulai mendapat tempat di sektor publik.

Budaya inovasi ini harus dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih baik lagi.

Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang

sedemikian cepat, yang terjadi di luar organisasi publik. Selain itu perubahan di

masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih baik, mempunyai kesadaran

(awareness) yang lebih baik akan haknya. Dengan demikian maka sektor publik

dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat

setiap perubahan yang terjadi.
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3. Karakteristik Inovasi

Secara umum Rogers yang dikutip oleh Suwarno (2008), menyatakan inovasi

mempunyai beberapa atribut atau sejumlah karakteristik atau ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Relative advantage (kemanfaatan)

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan

dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat

dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

b. Compatibility (kesesuaian)

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan

inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak

serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak

sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke

inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses

pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

c. Complexity (kompleksitas)

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang

boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun

demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih

baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah

penting.

d. Triability (aplikasi)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai

keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.
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Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana

setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk mengujii kualitas dari

sebuah inovasi.

e. Observability (pengamatan)

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan

menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama dalam mengerjakan

atau memproduksi sesuatu. Dalam penelitian ini, inovasi harus memenuhi ciri-ciri

terhadap aspek kemanfaatan, kesesuaian, kompleksitas, aplikasi dan pengamatan

inovasi tersebut. Dimensi terhadap ciri-ciri atau karakteristik tersebut menjadi

acuaan penelitian untuk melihat terpenuhi atau tidak terpenuhi lima aspek tersebut

terhadap inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa oleh

KPU Kota Bandar Lampung dalam Pilkada 2015.

4. Jenis Inovasi di Sektor Publik

Menurut Halvorsen yang dikutip oleh Suwarno (2008), jenis inovasi di sektor

publik dapat juga dilihat dari pembagi tipologi inovasi di sektor publik seperti

berikut ini:

a. A new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki),

misalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

b. Process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses

penyediaan pelayanan atau produk.

c. Administrative innovation (inovasi bersifat administratif), misalnya

penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan.
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d. System innovation (sistem inovasi) adalah sistem baru atau perubahan

mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau

bentuk baru kerjasama dan interaksi.

e. Conceptual innovation (inovasi konseptual) adalah perubahan dalam outlook,

seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing.

f. Radical change of rationality (perubahan radikal) adalah pergeseran

pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah.

Sedangkan Vries, dkk (2015), menyimpulkan dari beberapa ahli bahwa jenis

inovasi meliputi:

a. Process innovation (proses inovasi)

Improvement of quality and technological process innovation product or

service innovation efficiency of internal and external processes (proses

inovasi merupakan peningkatan kualitas dan efisiensi proses internal dan

eksternal).

b. Administrative process innovation (proses administrasi inovasi)

Creation of new organizational forms, the introduction of new management

methods and techniques and new working methods (proses administrasi

inovasi merupakan penciptaan bentuk-bentuk organisasi baru, pengenalan

metode manajemen baru dan teknik dan metode kerja baru).

c. Technological process innovation (proses inovasi teknologi)

Creation or use of new technologies, introduced in an organization to render

services to users and citizens (proses inovasi teknologi merupakan penciptaan

atau penggunaan teknologi baru, diperkenalkan dalam sebuah organisasi

untuk memberikan layanan kepada pengguna dan warga).
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d. Product or service innovation (produk atau layanan inovasi)

Creation of new public services or products (produk atau layanan inovasi

merupakan penciptaan pelayanan publik baru atau produk).

e. Governance innovation (inovasi tata kelola)

Development of new forms and processes to address specific societal

problems (inovasi tata kelola merupakan pengembangan bentuk-bentuk dan

proses baru untuk mengatasi masalah sosial tertentu).

f. Conceptual innovation (inovasi konseptual)

Introduction of new concepts, frames of reference or new paradigms that help

to reframe the nature of specific problems as well as their possible solutions

(inovasi konseptual merupakan pengenalan konsep baru, kerangka acuan atau

paradigma baru yang membantu untuk membingkai ulang sifat masalah

spesifik serta solusi yang mungkin mereka).

Berdasarkan beberapa jenis inovasi di atas, peneliti menyimpulkan jenis inovasi

terdiri atas inovasi pelayanan/produk, inovasi proses, inovasi administratif,

inovasi konseptual, inovasi teknologi, inovasi tata kelola, dan perubahan

radikal/pandangan.

5. Manfaat Inovasi

Menurut Rogers (2003), inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru

dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai, karena harus bisa membawa

hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan Iptek baru, inovasi juga melibatkan

cara pandang dan perubahan sosial. Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat

sebagai berikut:
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a. Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang

membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

b. Memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan

keuntungan yang dapat diperolehnya.

c. Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas kedalam

wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.

d. Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya di dalam pasar.

6. Faktor-Faktor Penghambat Inovasi

Dalam pelaksanaanya menurut Albury dikutip Suwarno (2008), inovasi tidak

terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi di antaranya

justru terkendala oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Budaya yang tidak menyukai resiko (risk aversion). Hal ini berkenaan dengan

sifat inovasi yang memiliki segala resiko, termasuk resiko kegagalan. Sektor

publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko,

dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif

dengan resiko minimal.

b. Secara kelembagaan, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak

memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari

pekerjaanya.

c. Keenganan menutup program yang gagal.

d. Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi,

sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi

follower. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi adalah stagnasi dan

kemacetan kerja.
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e. Hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek

f. Hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak

fleksibel.

g. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif

masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak

atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.

h. Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan

perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan

pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan

penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima

sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi

kerja.

Gambar 1. Faktor Penghambat Inovasi Menurut Albury Dikutip Oleh Suwarno (2008).

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (2014),

dalam melakukan inovasi banyak kendala atau hambatan yang dihadapi. Bentuk

dan sumber hambatan tersebut dapat bermacam-macam. Beberapa penghambat

tersebut antara lain adalah :



23

a. Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau

membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal.

b. Sangat tergantung kepada high performers bahkan top leader sebagai sumber

inovasi.

c. Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja,

serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya

inovasi.

d. Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk

mengadopsi inovasi.

e. Lemah dalam kecakapan (skills) untuk mengelola resiko atau mengelola

perubahan.

f. Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek.

g. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik vs beban tugas administratif.

h. Budaya cari aman, “status quo”, dan takut mengambil resiko dalam birokrasi

masih terlalu kuat.

Sedangkan menurut Vries, dkk (2015) inovasi dipengaruhi beberapa faktor-faktor

yang dapat mendukung atau menjadi penghambat  yang dikategori pada empat

tingkatan, yaitu:

a. Tingkat lingkungan, meliputi tekanan lingkungan (misalnya perhatian

media/tuntutan publik); partisipasi dalam jaringan; aspek regulasi; kompatibel

lembaga/organisasi/negara mengadopsi inovasi yang sama; dan persaingan

dengan organisasi lain
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b. Tingkat organisasi meliputi: sumber daya; gaya kepemimpinan; tingkat risiko

keengganan/ ruang untuk belajar; insentif/ imbalan; konflik;dan struktur

organisasi

c. Tingkat inovasi meliputi kemudahan dalam penggunaan inovasi; keuntungan

relatif; kesesuaian; dan trialability.

d. Tingkat individu/ karyawan meliputi: otonomi karyawan; posisi organisasi;

pengetahuandan keterampilan kerja terkait; kreativitas; aspek demografi;

komitmen/kepuasan dengan pekerjaan; perspektif dan norma-norma bersama;

inovasi penerimaan; hasil inovasi sektor publik; efektivitas; efisiensi; mitra

swasta yang terlibat; warga yang terlibat; dan meningkatkan kepuasan

pelanggan.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat inovasi dari beberapa ahli di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan inovasi perlu memperhatikan

faktor-faktor yang dapat menghambat terlaksananya inovasi. Faktor penghambat

ini dapat berasal dari dalam lingkungan organisasi maupun luar lingkungan,

perencanaan inovasi itu sendiri dan para pelaksana inovasi (karyawan/pekerja).

7. Faktor-Faktor Pendukung Inovasi

Menurut Rogers (2003), inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung

seperti :

a. Adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari

tidak tahu menjadi tahu.

b. Adanya kebebasan untuk berekspresi.

c. Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreaktif
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d. Tersedianya sarana dan prasarana.

e. Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan,

maupun sekolah.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi dapat

terjadi jika terdapat kondisi (baik di dalam maupun lingkungkan) yang memberi

kesempatan dan mendukung terciptanya inovasi.

B. Kesadaran dan Partisipasi Politik

1. Kesadaran Politik

Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) berati keinsyafan,

keadaan mengerti. Menurut Taopan yang dikutip oleh Lubis dan Sodeli (2014)

kesadaran politik (political awwarnes) merupakan proses batin yang

menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan

kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik masyarakat terkait

dengan penggunaan hak politiknya ditentukan oleh sejauhmana tingkat melek

politik (political literacy) yang dimiliki oleh masyarakat.

Melek politik atau yang dikenal dengan istilah political literacy adalah segala hal

yang berkaitan dengan pemahaman seseorang tentang bagaimana aktitifas-

aktifitas politik mempengaruhi dan membentuk kehidupannya sehari-hari. Melek

politik ini menunjuk pada pengetahuan, sikap, dan perbuatan warga negara yang

sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagai insan politik.

Menurut Kantaprawira (2004), melek politik merupakan sebagai perwujudan dari

pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar

mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Political
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literacy is all about helping people become politically aware and effective. It is

about giving them the ability to read issues and events politically (melek politik

adalah segala hal yang dapat membantu seseorang untuk memiliki kesadaran

politik, yang dapat dilihat dari kemampuannya membaca isu dan fenomena

politik).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melek politik erat

kaitannya dengan kesadaran politik. Masyarakat yang melek politik akan memiliki

kesadaran politik yang baik yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi mereka

dalam kegiatan-kegiatan politik yang mempengaruhi kehidupannya, misalnya:

pemilihan umum, perumusan kebijakan publik dan urusan-urusan publik lainnya.

Kesadaran politik ini termasuk di dalamnya pemahaman secara kritis tentang cara

pemerintahan bekerja dan isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat melalui

sudut pandang yang berbeda.

2. Partisipasi Politik

Menurut Syafii (2002), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang

bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal ini juga

didukung oleh pendapat Surbakti (2007) yang mendefinisikan partisipasi politik

adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.

Serta pendapat menurut Samuel P. Hutington dan Joan Nelson dikutip Budiarjo

(2008), partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi,

yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah,

partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan,
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mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal,

efektif atau tidak efektif.

Herbert McClosky dikutip Budiarjo (2008) mengatakan, “The term political

participation will refer to those voluntary activities by which members of a society

share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public

policy” (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan

penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan

kebijakan umum). Sementara itu menurut Maran (2001), partisipasi politik

sebagai usaha yang terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-

pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap

kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini,

partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan masa

oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi

politik merupakan kegiatan warga negara bertujuan ikut serta dalam

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang dilakukan

berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama sebagai

suatu bangsa dalam suatu negara. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik

dapat berupa tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok

kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau
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anggota parlemen, dan sebagainya. Dalam hal ini partisipasi politik bukan

merupakan mobilisasi politik yang dapat menggerakkan masyarakat yang

diinginkan para elit politik, sehingga dapat mendukung semua keinginan-

keinginan dari para elit politik tersebut. Tetapi berupa usaha yang sadar,

terorganisir atau tersusun rapi oleh warga negara atau masyarakat dalam memilih

semua pemimpin-pemimpin yang akan menduduki pemerintahan serta dapat

berpengaruh pada semua kebijaksanaan umum.

3. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Lebih lanjut,

menurut Budiardjo (2008) bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu

dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung,

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat

umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan

hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan

sebagainya. Menurut Kumorotomo (2007) mengatakan, “Partisipasi adalah

berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya.” Lebih jauh dia

mengingatkan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara dibedakan

menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan (electoral

participation), kedua, partisipasi kelompok (group participation), ketiga, kontak

antara warga negara dengan warga pemerintah (citizen government contacting)

dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.
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Menurut Conway, Huntington dan Nelson yang dikutip Priambodo (2000)

mengkategorikan partisipasi politik dalam segala bentuk kegiatan yang secara

langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan pemilu disebut electoral

activity. Electoral activity ini juga mencakup pemberian suara, sumbangan untuk

kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon,

atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses Pemilu.

Partisipasi politik dalam Pemilu menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah

keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan

pemilihan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, disimpulkan bahwa partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan umum merupakan keterlibatan perorangan dan/ atau

kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan yang dapat berupa

pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan,

mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan

mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.

C. Hak Politik (Political Right) Warga Negara

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku,

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia

dalam menjaga harkat dan martabatnya. Terdapat berberapa macam kategori hak,

salah satunya adalah hak politik atau politic rights. Menurut Hamid (2002), hak
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asasi politik atau politic rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak

untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan

partai politik dan sebagainya.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/ atau kelompok

masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 23 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan

bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan

politiknya”.

Menurut Abdullah (2009) bahwa pada azasnya setiap warganegara berhak ikut

serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan

umum disebut hak pilih yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak

pilih pasif (hak dipilih). Setiap warga negara Indonesia yang pada hari

pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah

kawin, mempunyai hak memilih. Hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa

:“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.



31

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat jaminan yuridis yang melekat bagi setiap

warga negara Indonesia untuk melaksanakan haknya baik untuk memilih dan

dipilih yang sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman.

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, di antaranya berusia minimal 17

tahun dan/atau sudah menikah mempunyai kedua hak ini. Namun tidak berlaku

bagi warga negara yang tergabung dalam korps militer baik anggota TNI maupun

Polri.

Dalam konteks Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam

berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang berhak turut serta dalam

pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan

perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas

kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini

harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang

dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan

pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga

menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap warga Negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal

28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1) Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
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serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;“(3)Setiap warga negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa

hak asasi politik atau politic rights yaitu hak yang dimiliki oleh setiap warga

negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam

suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini hak asasi

politik yang menjadi acuan penelitian adalah hak untuk memilih pada pemilihan

umum. Hak ini harus diberikan kepada setiap warga Negara yang telah memenuhi

syarat menjadi pemilih.

D. Pemilih

Menurut Firmanzah dikutip oleh Efriza (2012), secara garis besar pemilih

diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk

mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan

suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa

konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu

yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Menurut Sy (2010), pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap

berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur,Bupati Dan Wakil Bupati,Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,

menyatakan pemilih merupakan warga negara Indonesia yang pada hari dan
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tanggal pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk

menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus

memenuhi syarat-syarat berikut:

a. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

c. Terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-

Undang.

d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk (KTP) atau

dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah susunan nama penduduk Warga Negara

Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-

Undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam

Pemilu. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam DPT di Panitia

Pemugutan Suara (PPS) pada setiap desa atau sebutan lain/kelurahan atau sebutan

lain. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut

harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar

pemilih berdasarkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dan/ atau surat keterangan

domisili dari Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnnya. Pemilih yang telah
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terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat

tinggal pemilih tersebut ditempeli stiker pencocokan dan penelitian (Coklit) yang

diberikan oleh Petugas Pemutrakhiran Data Pemilih (PPDP).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka pemilih merupakan warga negara

Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin

dan memenuhi peraturan perundang-undang. Pemilih memiliki peran dalam

memberikan suaranya pada saat pemilihan berlangsung dengan terdaftar dalam

daftar pemilih yang hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali. Penekanan

dalam penelitian ini adalah untuk terdftarnya setiap warga Negara yang memenuhi

syarat sebagai pemilih melalui adanya daftar pemilih yang diperoleh melalui

adanya proses pemutakhiran data pemilih.

E. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran

Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan

pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih

berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Pemerintah

dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara

melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai

bahan penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
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Tujuan dari pemutakhiran dan penyususunan daftar pemilih antara lain untuk

memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, memastikan akurasi data

pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan DPT bersih dari orang

yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih menggunakan hak

pilihnya. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan data

yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri

(Kemendagri). Mulai 2015 berasal dari Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

dalam tahapan Pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai dengan penerimaan

Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak.

Berdasarkan di atas, maka disimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah

kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokan data pemilih

yang berasal dari DP4 dengan pemilih di lokasi pemutakhiran data, yang

dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyrakat secara langsung yang

dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang

tercatat, setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali, memeriksa kembali jika ada

warga yang tidak memenuhi syarat, meninggal atau telah pindah yang masih

tercatat.

F. Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Menurut Anisyah (2000), mahasiswa adalah siswa di perguruan tinggi. Pendapat

ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, pengertian mahasiswa adalah siswa atau peserta didik pada
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perguruan tinggi atau pada pendidikan tinggi. Maka, mahasiswa secara sederhana

dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang mengenyam pendidikan

formal tingkat tinggi.

Mahasiswa menurut Djojodibroto (2004), merupakan satu golongan dari

masyarakat yang mempunyai dua sifat, yaitu manusia muda dan calon intelektual,

dan sebagai calon intelektual, mahasiswa harus mampu untuk berpikir kritis

terhadap kenyataan sosial, sedangkan sebagai manusia muda, mahasiswa

seringkali tidak mengukur resiko yang akan menimpa dirinya. Menurut Fatwa

dikutip oleh Syam (2005), mahasiswa merupakan kelompok masyarakat terdidik

yang penuh dengan jiwa idealisme yang berhati nurani. Mereka dapat menilai

keadaan secara empiris dengan berpatokan pada nilai-nilai idealita.

Menurut Siswoyo (2007), mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang

sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau

lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Lebih lanjut, mahasiswa

dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan

keerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan

tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang

merupakan prinsip yang saling melengkapi. Mahasiswa adalah manusia yang

tercipta untuk selalu berpikir yang saling melengkapi.

Andito (2005), mengatakan bahwa mahasiswa merupakan kelas sosial di

masyarakat yang mempunyai konotasi religiusitas, moralitas, intelektualitas dan

humanitas. Mahasiswa merupakan penghubungan antara dimensi ketuhanan

(maha) dan kemaklukan (siswa). Kata “maha” identik dengan makna kebenaran
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yang absolud, sedangkan kata “siswa” identik dengan sosok pembelajar yang

senantiasa dinamis sehingga mahasiswa merupakan pembelajar yang dinamis,

yang di dalamnya kebenaran absolut yang diyakini masyarakat itu ada.

Masyarakat memandang mahasiswa sebagai sumber pengetahuan dan

pemahaman. Mereka adalah orang-orang terdidik yang akan membantu

mengarahkan nasib bangsa ini serta secara historis menunjukan bahwa mahasiswa

telah menjadi tokoh penting dalam tiap perubahan yang terjadi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa

adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau

akademi, mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi. Harapannya

mahasiswa yang dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan

dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak, serta berpikir kritis dan

bertindak dengan cepat dan tepat dapat mendukung perubahan nasib bangsa

menjadi lebih baik, termasuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kepada

pemerintah. Maka dalam penelitian ini adanya keterlibatan mahasiswa dalam

inovasi pemutakhiran data pemilih menjadi harapan mahasiswa dalam mendukung

perubahan lebih baik pada KPU Kota Bandar Lampung dalam pemutakhiran data

pemilih.

2. Peran Mahasiswa

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, secara hierarkis pyramid mahasiswa

memiliki posisi berada di antara kelas pemerintah dan kelas masyarakat. Menurut

analisis Fatwa dikutip oleh Syam (2005) menyatakan peran mahasiswa dalam

kehidupan sosial sebagai berikut:
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a. Mahasiswa telah mengalami proses pendidikan dan sosialisasi politik

sehingga dapat mengetahui, memahami, dan meresapi persoalan-persoalan

yang ada di masyarakat.

b. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat terdidik yang penuh dengan

jiwa idealisme yang berhati nurani. Ia dapat menilai keadaan empirik dengan

berpatokan kepada nilai-nilai idealita, yang dalam banyak kasus seringkali

tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini akan menyentuh

nilai-nilai idealisme mahasiswa.

c. Mahasiswa mempunyai nyali dan keberanian luar biasa dalam melakukan

perubahan-perubahan sosial menurut idealisme yang mereka miliki.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa berperan

sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa memiliki

pengetahuan dan kemampuan dalam mengetahui, memahami, dan meresapi

persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, serta menilai keadaan tersebut dan

memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, point penting

kemampuan mahasiswa penting dalam keterlibatannya dalam inovasi

pemutakhiran data pemilih sebagai media memperjuangkan hak politik

masyarakat melalui ketelitian mahasiswa dalam pengentrian data pemilih

sehingga tidak ada hak pilih masyarakat yang dihapuskan atau tidak terentri.

G. Komisi Pemilihan Umum

Rizkiyansyah (2007), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara

pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan

umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani
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proses pemilihan umum di Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2006), Komisi

Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan

umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD,

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat

disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang

kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal ini sesuai

pendapat Hakim (2010), bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu

komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang

atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan

BPK.

Menurut Natabaya (2008), Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga

penunjang, dijelaskan bahwa penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam

dua bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama), dan auxiliary state

organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum

merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ. Menurut

Isra (2010), eksistensi Komisi Pemilihan Umum secara normatif untuk

menyelenggarakan pemilu yang diatur di dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945

yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu diselenggarakan oleh suatu

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan

juga terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
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Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditunjukkan dalam

penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum bersifat nasional,

tetap dan mandiri. Bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup

seluruh negara Republik Indonesia. Bersifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan

Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan

meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Bersifat mandiri menegaskan

Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan

umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilihan

umum harus memberikan derajad kompetisi yang sehat, partisipatif dan

mempunyai derajad keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan

Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

menangani proses pemilihan umum. Lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan

mandiri serta merupakan auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga

bantu).

H. Pemilihan Kepala Daerah

Tricahyo (2009) mendefinisikan secara universal Pemilihan Umum adalah

instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk

pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan

rakyat. Sedangkan menurut Soedarsono (2005), pemilihan umum adalah syarat
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minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil

rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Salah satu pemilihan umum adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, atau sering disebut Pilkada. Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Sejak berlakunya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih

secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan bulan Juni

2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu,

sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Menurut Prihatmoko (2005), Pilkada 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 Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), equivalen tersebut ditunjukan dengan

kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Menurut Cheema, dkk (2007), dalam konteks konsolidasi dan penguatan

demokrasi, Pilkada langsung menjadi pilar yang memperkukuh bangunan

demokrasi secara nasional. Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya

peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam
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proses melahirkan pemerintah atau pejabat negara. Pilkada sebagai demokrasi

lokal adalah upaya untuk mewujudkan Local Accountability, Political Equity, dan

Local Responsiveness, yang merupakan tujuan dari desentralisasi.

Menurut Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah

dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta menurut

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka Pilkada adalah rekrutmen politik

berupa pemilihan umum yang menjadi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung

terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Dalam

penelitian ini kajian fokus yang dilakukan adalah pada Pilkada 2015. Pilkada ini

menjadi menarik dengan adanya inovasi yang dilakukan pada tahap pemutakhiran

data pemilih.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe

penelitian deskriptif menurut Moleong (2011) peneliti berupaya menggambarkan

suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Sementara pendekatan dalam

penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut

Moleong (2011) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu

data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang

pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Peneliti

menggunakan metode penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan

menganalisis inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa,

faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat inovasi pada Pilkada Kota

Bandar Lampung 2015. Maka peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna
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mendapatkan data yang dibutuhkan. Data diperoleh melalui pengamatan dan

wawancara yang terfokus pada tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang

tidak relevan. Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait karena

permasalahan penelitian dijadikan acuan bagi fokus penelitian. Fokus dalam

penelitian ini adalah:

1. Inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa pada KPU

Kota Bandar Lampung dalam Pilkada 2015. Dalam penelitian ini, peneliti

membahas dan menganalisis inovasi melalui 5 aspek karakteristik atau ciri-

ciri inovasi menurut Rogers yang dikutip oleh Suwarno (2008) meliputi:

aspek kemanfaatan, kesesuaian, kompleksitas, aplikasi, dan pengamatan.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi pemutakhiran

data pemilih pada KPU Bandar Lampung dalam Pilkada 2015.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2011) menyatakan bahwa cara

terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan

jalan mempertimbangkan teori subtantif dan dengan mempelajari serta mendalami

fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, keterbatasan geografi dan

praktis perlu dipertimbangkan dengan penentuan lokasi penelitian.
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Lokasi dalam penelitian yaitu KPU Kota Bandar Lampung dan Kota Bandar

Lampung. KPU Kota Bandar Lampung sebagai lembaga bersifat nasional, tetap,

dan mandiri yang diberi tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang. Sedangkan KPU Kota Bandar Lampung sebagai lokasi terlaksannya

Pilkada tahun 2015, KPU Kota Bandar Lampung menyelenggarakan Pilkada yaitu

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yang dilaksanakan

pada 9 Desember 2015. Dalam persiapannya, dilakukan rapat pleno evaluasi

Pemilu 2014 dan menemukan masalah pengentrian data pemilih yang menjadi

bagian penting dalam pemutakhiran data pemilih. Dalam mengatasi permasalahan

ini KPU Kota Bandar Lampung melakukan inovasi melalui keterlibatan

mahasiswa. Inovasi ini fokus penelitian yang menjadi konsep menarik bagi

peneliti sebagai kajian terhadap inovasi sektor publik.

D. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Dalam

penelitian ini data primer diperoleh dengan cara mengali langsung dari

informan melalui wawancara pihak-pihak yang dianggap memahami hal-hal

mengenai proses inovasi pemutakhiran data pemlih. Data primer juga

dilakukan melalui observasi pada kegiatan dimana peneliti terlibat sebagai

mahasiswa pengentri data pemilih. Untuk rincian wawancara dan observasi

dapat dilihat melalui tabel, wawancara dan observasi pada teknik

pengumpulan data.
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2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain

maupun literatur. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data

sekunder yang mendukung penelitian. Studi kepustakaan ini diperoleh

melalui dokumentasi yang berkaitan dengan inovasi dan data pendukung

penulisan. Untuk rincian dokumentasi dapat dilihat melalui tabel dokumen

pada teknik pengumpulan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2011), sumber data utama dalam penelitian

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-

kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Data adalah bahan

keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang berasal dari

pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara

langsung dengan menjadi sebagai salah satu mahasiswa yang terlibat dalam proses

pendataan pemilih. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap

lingkungan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suasana di

lokasi penelitian. Observasi yang peneliti lakukan dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 3. Daftar Observasi yang dilakukan Peneliti.
No. Objek Peristiwa Tempat dan Waktu Observasi
1. Rekruitmen mahasiswa jurusan Admnistrasi Negara Fisip Unila, tanggal 4—10

Agustus 2015
2. Bimbingan Teknis kepada mahasiswa pengentri

data
D3.1 Fisip Unila, tanggal 13
Agustus 2015

3. Pertemuan mahasiswa dengan PPK dan PPS Aula kecamatan Way Halim,
tanggal 19 Agustus 2015

4. Proses Entry Data oleh para mahasiswa Aula kecamatan Way Halim,
tanggal 20—26 Agustus 2015

5. Pembayaran honor mahasiswa Aula KPU Kota Bandar
Lampung, tanggal 28 September
2015

Sumber: diolah oleh peneliti,2015.

2. Wawancara

Wawancara menurut Emzir (2010) didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu

yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang

diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan pertanyaannya yang bersifat

terbuka. Penggunaan teknik ini agar dapat memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya dari informan. Informan pada penelitian ini dapat dilihat melalui tabel

berikut:

Tabel 4. Daftar Informan.
No. Informan Peran/Jabatan Waktu Wawancara
1. Fauzi Heri, S.T Ketua KPU Kota Bandar

Lampung
16 Oktober 2015

2. Drs. Jainuddin, M.IP Sekertaris KPU Kota Bandar
Lampung

12 Agustus 2015

3. Fadilasari S.Sos M.H Komisioner KPU Kota Bandar
Lampung dan penangung jawab
DPT

16 Oktober 2015

4. Dra. Hj. Suprihatin Kasubbag Program dan Data KPU
Kota Bandar Lampung

16 Oktober 2015

5. Izzul F.Reza,SAN,MPA Dosen muda Fisip Unila yang
merekrut mahasiswa

20 Oktober 2015

6. Apriawan PPK di kecamatan Way Halim 21 Oktober 2015
7. Alferto Febriansyah PPK di kecamatan Way Halim 21 Oktober 2015
8. Ahmad Aminudin Subing PPK di kecamatan Labuhan Ratu 21 Oktober 2015
9. Muhyi PPK di kecamatan Tanjung

Karang Pusat
22 Oktober 2015

10. Tiara Novita Sari Mahasiswa pengentri data 21 Oktober 2015
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No. Informan Peran/Jabatan Waktu Wawancara
11. Johansyah Mahasiswa pengentri data 21 Oktober 2015

12. Asti Raweni Mahasiswa pengentri data 22 Oktober 2015

13. Dian Fernando Sihite Mahasiswa pengentri data 26 Februari 2016

14. Gita Lamtiur Pakpahan Mahasiswa pengentri data 3 Maret 2016

15. Riajeng Hanum Amelia Mahasiswa pengentri data 4 Maret 2016

16. Fitri Ristiana Mahasiswa pengentri data 6 Maret 2016

17. Yeni Kartini Mahasiswa pengentri data 2 Maret 2016

18. Lintang Yunita Afriani Mahasiswa pengentri data 5 Maret 2016

19. Anggie Herliani Mahasiswa pengentri data 26 Februari 2016

20. Devi Permata Sari Mahasiswa pengentri data 27 Februari 2016

21. Endry Ardianto Mahasiswa pengentri data 7 Maret 2016

22. Bakti Saputra Mahasiswa pengentri data 3 Maret 2016

23. Fitria Zainubi Eka Putri Mahasiswa pengentri data 3 Maret 2016

Sumber: diolah oleh peneliti,2015.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh dokumentasi.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa:

Tabel 5. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian.
No. Dokumen-Dokumen Subtansi
1. Keputusan Sekertaris Komisi

Pemilihan Umum Kota Bandar
Lampung Nomor:
208.a/Kpts/Ses-Kota-008.
435642/VIII/2015

Pengangkatan Dan Penetapan Petugas Entri Data
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

2. Keputusan Sekertaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Bandar
Lampung Nomor:
074.a/Kpts/Ses-Kota-008.
435642/VIII/2015

Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Entri Data
Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

3. Print out PPT penyusunan
daftar pemilih dan panduan
penyusunan penyusunan daftar
pemilih

PPT dan panduan yang digunakan pada saat
bimbingan teknis kepada mahasiswa pengentri data
pemilih

4. Profil KPU Kota Bandar
Lampung

Berisi profil KPU Kota Bandar Lampung mulai dari
sejarah, Selayang pandang KPU Kota Bandar
Lampung,

5. Notulensi Rapat Rekrutmen
Tim Entri Data Pemilih

Koordinasi dan Penjelasan Pelaksanaan
Tugas Tim Pengentri Data Pemilih

Sumber: diolah oleh peneliti,2015.
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F. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dikutip oleh Moleong (2011), analisis data adalah “proses

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan

uraian dasar.” Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya

kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok

penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi,

wawancara, dan studi dokumentasi. Hal ini dipilih karena melalui observasi,

wawancara dan studi dokumentasi peneliti dapat melihat secara lebih lengkap dan

tericei terkait inovasi dilakukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya,

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian

berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan
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terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk

ringkasan.

3. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data (display data) adalah pendeskripsian sekumpulan informasi

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks

naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk tabel, bagan dan foto. Dalam

penelitian ini, peneliti lebih sering menyajikan data dalam bentuk naratif.

Penyajian dalam bentuk naratif dilakukan untuk menjabarkan data hasil penelitian

yang diperoleh.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and
Verification)

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian

berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses

pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema,

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang

dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data

melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang

bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus

dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Berdasarkan keterangan di

atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan

keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber

yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar,



51

foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi

dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Moleong (2011), melakukan analisis

data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses

tersebut berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan jenuh.

Berikut ini bagan penjelasan analisis data model interaktif yang digunakan pada

penelitian ini:

Gambar 2.Analisis Data Model Interaktif.
Sumber:Miles dan Huberman dikutip oleh Moleong (2011).

Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman dikutip oleh Moleong

(2011) tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan

tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses

ini dilakukan peneliti mulai dari ketika peneliti menemukan data pertama ketika

pra-riset sampai akhirnya peneliti berulang kali mengumpulkan data

menyelesaikan menyelaikan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang valid.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk dapat menetapkan apakah data yang digunakan valid

maka diperlukan teknik pemeriksaan atau keabsahan data. Teknik keabsahan data

Pengumpulan Data Penyajian Data

Reduksi Data
Penarikan

Kesimpulan
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data Sugiyono

(2013) yang meliputi:

1. Uji Kredibilitas

Penjaminan keabsahan data melalui uji kredibilitas dapat dilakukan dengan

bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap

data hasil penelitian kualitatif, namun yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain :

a) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik

tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan

pembanding terhadap data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, dengan cara mengecek data

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh

kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang

diperoleh dari berbagai sumber. Contoh dari proses triangulasi yang

dilakkan peneliti ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6. Contoh Triangulasi.
Topik: permasalahan yang mendorong munculnya inovasi

No. Informan Wawancara Dokumentasi
1. Jainuddin Alasan KPU Kota Bandar

Lampung melakukan inovasi
keterlibatan mahasiswa, karena
hasil rapat pleno evaluasi total
tentang penyelenggaraan Pemilu
terakhir (pileg, pilpres dan pilgub
2014) menemukan persoalan
serius terkait data pemilih yaitu
terkait proses entri data pemilih.

Keputusan Sekertaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Bandar
Lampung Nomor: 208.a/Kpts/Ses-
Kota-008. 435642/VIII/2015
tentang Pengangkatan Dan
Penetapan Petugas Entri Data
Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Bandar Lampung Tahun
20152. Fauzi Heri KPU Kota Bandar Lampung

melakukan inventaris masalah
yang terjadi pada Pemilu 2014
kepada seluruh lurah di 20
kecamatan Bandar Lampung.
Hasilnya menyatakan bahwa yang
membuat data pemilih tidak
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akurat adalah pada tahap entri
data. Tinginya kesalahan
pengentrian data pemilih terjadi
karena hasil dari pencocokan dan
penelitian (coklit) Petugas
Pemutrakhiran Data Pemilih
(PPDP) menjadi tanggung jawab
Panitia Pemugutan Suara (PPS).
Sedangkan, PPS yang berasal dari
Rukun Tetangga (RT) tersebut
kurang memahami dalam
pengoperasian komputer atau
Ilmu Teknologi (IT) sehingga
sebelum inovasi ini ada, PPS
sebagian besar menyerahkan
proses entri data tersebut kepada
pihak rental komputer untuk
mengerjakannya. Karena tidak
ada pengawasan secara ketat dan
kejelasan kerja dari pihak rental,
hasil print out soft copy
pengerjaan ini ketika diperiksa
kembali ternyata banyak yang
salah dan tidak sesuai dengan
hasil coklit yang telah dilakukan
PPDP. Sehingga data yang tidak
sesuai menjadi sia-sia dan
pengentrian data harus dikerjakan
kembali oleh KPU Bandar
Lampung

Kesimpulan: KPU Kota Bandar Lampung sudah melakukan berbagai evaluasi yang mendalam
terkait pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Dalam evaluasi tersebut, KPU Kota Bandar Lampung
menyadari beberapa hal yang harus diperbaiki salah satunya adalah masalah entri data yang
menyebabkan ketidaksesuaian data pemilih.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2015.

b) Perpanjangan penelitian

Penelitian ini memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan

waktu yang cukup panjang yaitu dari bulan Mei 2015 sampai bulan

Februari 2016 guna untuk mendeteksi dan memperhitungkan hal-hal yang

mungkin tidak sesuai dengan data dalam penulisan hasil peneliian ini.

2. Pengujian keteralihan (transferability)

Menurut Moleong (2011), peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data

yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil dokumentasi

maupun observasi secara transparan dan mengguraikan secara rinci, yaitu



54

dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Pemaparan ini

dirincikan pada bab hasil dan pembahasan. Pemaparan secara keseluruhan

data dilakukan agar pembaca dapat benar-benar mengetahui permasalahan

yang terjadi terkait dengan penelitian.

3. Pengujian kebergantungan (dependability)

Mengguji kebergantungan data peneliti dilakukan untuk mengetahui,

mengecek dan memastikan hasil penelitian benar atau salah. Kriteria

kebergantungan merupakan subtitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang

nonkualitatif. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak,

maka penulis selalu mendiskusikan dengan pembimbing.

4. Pengujian kepastian (confirmability)

Kepastian berawal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Penelitian

dikatakan objektifitas bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

Menguji kepastian (confirmability) adalah menguji hasil penelitian, dikaitkan

dengan proses yang ada. Dalam penelitian ini pengujian hasil penelitian

dilakukan dengan disepakati banyak orang melalui seminar hasil dan

pengujian skripsi (komprehensif). Pada kedua tahap ini derajat ini dicapai

melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan

proses penelitian serta hasil penelitiannya.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.

1. Letak Geografis dan Administrasi Pemerintahan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan situs resmi pemerintahan Kota Bandar Lampung

(http://bandarlampungkota.go.id/), Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota,

sekaligus ibu kota Provinsi Lampung, Indonesia. Secara administratif Kota Bandar

Lampung memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin,Kabupaten

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang

Cermin, Kabupaten Pesawaran;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.
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Peta Administratif Kota Bandar Lampung dapat dilihat melalui gambar 3 berikut:

Gambar 3.Peta Administrasi Kota Bandar Lampung.
Sumber: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
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Secara administratif pembagian wilayah Kota Bandar Lampung berdasarkan

kelurahan, lingkungan dan Rukun Tetangga (RT) dapat dilihat pada Tabel 7 berikut

ini:

Tabel 7.Jumlah Kelurahan, Lingkungan, dan RT menurut Kecamatan di Kota
Bandar Lampung 2013.

No. Kecamatan

Jumlah

Kelurahan Lingkungan RT

1 Teluk Betung Barat 5 14 98
2 Teluk Betung Timur 6 14 99

3 Teluk Betung Selatan 6 14 141

4 Bumi Waras 5 12 149

5 Panjang 8 20 227

6 Tanjung Karang Timur 5 11 109

7 Kedamaian 7 16 126

8 Teluk Betung Utara 6 12 161

9 Tanjung Karang Pusat 7 14 148

10 Enggal 6 13 119

11 Tanjung Karang Barat 7 16 132

12 Kemiling 9 20 243

13 Langkapura 5 11 73

14 Kedaton 7 16 136

15 Rajabasa 7 14 106

16 Tanjung Senang 5 11 105

17 Labuhan Ratu 6 12 91

18 Sukarame 6 13 116

19 S ukabumi 7 16 155

20 Way Halim 6 16 184

Jumlah 126 285 2718

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung,2013.

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan, 126 Kelurahan, 285 Lingkungan,

serta 2.718 RT. Kecamatan dengan kelurahan terbanyak yaitu 9 kelurahan terdapat di

kecamatan Kemiling, sedangkan kecamatan dengan kelurahan paling sedikit yaitu 5
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kelurahan terdapat di kecamatan Teluk Betung Barat, Bumi Waras, Tanjung Karang

Timur, Langkapura dan Tanjung Senang. Kecamatan dengan lingkungan terbanyak

yaitu 20 lingkungan terdapat di kecamatan Panjang dan Kemiling, sedangkan

kecamatan dengan lingkungan paling sedikit yaitu 5 lingkungan terdapat di

kecamatan Tanjung Karang Timur, Langkapura dan Tanjung Senang. Kecamatan

dengan RT terbanyak yaitu 243 RT terdapat di kecamatan Kemiling, sedangkan

kecamatan dengan RT paling sedikit yaitu 73 RT terdapat di kecamatan Langkapura.

2. Keadaan Demografi Kota Bandar Lampung

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah tertentu selama 6 bulan

atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan

untuk menetap. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 8

berikut:

Tabel 8.Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2013.

Kelompok Umur

Jumlah Penduduk

Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio
0 - 4 46 753 44 706 91 459 105
5 - 9 44 142 41 670 85 812 106

10 - 14 39 098 37 764 76 862 104

15 - 19 43 929 48 187 92 116 91

20 - 24 50 778 50 051 100 829 101
25 - 29 44 672 42 275 86 947 106

30 - 34 39 846 38 220 78 066 104

35 - 39 36 882 36 598 73 480 101
40 - 44 34 006 33 372 67 378 102

45 - 49 28 452 27 616 56 068 103

50 - 54 23 841 22 651 46 492 105

55 - 59 16 908 16 041 32 949 105

60 - 64 11 108 10 236 21 344 109

65 keatas 14 624 17 613 32 237 83

Jumlah 475 039 467 000 942 039 102
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2013.
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Penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 942.039 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin

terdiri dari 475.039 jiwa penduduk laki-laki dan 467.000 jiwa penduduk perempuan.

Sedangkan berdasarkan usia, jumlah penduduk terbanyak berusia 60-64 tahun dan

jumlah paling sedikit berusia 65 tahun keatas.

3. Kondisi Politik di Kota Bandar Lampung

a. Partai Politik di Kota Bandar Lampung

Menurut Sigmund Neumann yang dikutip oleh Budiardjo(2008), partai politik adalah

organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu

golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Untuk partai politik yang ada di Kota Bandar Lampung terdiri atas Partai Nasdem,

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Rayat, Partai

Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati

Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Perolehan suara partai-partai tersebut pada Pemilu terakhir yaitu pemilihan anggota

DPRD Kota Bandar Lampung meliputi:
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Tabel 9.Perolehan Suara Partai Pada Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar
Lampung Tahun 2014.

No Partai Jumlah
suara

No Partai Jumlah
suara

1 Partai Nasdem 42.552 7 Partai Demokrat 38.719

2 Partai Kebangkitan Bangsa 21.208 8 Partai Amanat
Nasional

63.940

3 Partai Keadilan Sejahtera 42.918 9 Partai Persatuan
Pembangunan

34.852

4 Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan,

84.552 10 Partai Hati Nurani
Rakyat

24.816

5 Partai Golongan Karya 41.250 11 Partai Bulan Bintang 5.050

6 Partai Gerakan Indonesia
Rayat

38.998 12 Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia

7.878

Total 648.223

Sumber: Galeri KPU Kota Bandar Lampung,2014.

b. Pemilu di Kota Bandar Lampung

Pemilu merupakan momentum bagi setiap negara dalam pengejawantahan kedaulatan

rakyat untuk menentukan pemimpin di negaranya. Pemilu di Indonesia

diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1

ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang

tertinggi. Untuk penyelenggaraan Pemilu di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.

Pemilu yang pernah diselenggarakan di Kota Bandar Lampung terdiri atas Pemilihan

Presiden (Pilpres), Pemilihan Legistatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada). Terkait Pilkada, sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala

daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah
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dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada di Kota Bandar Lampung terdiri atas 2

pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota (Pilwakot).

Pilgub Lampung dan Pilwakot Bandar Lampung masing-masing telah berlangsung 2

kali.

Pilgub Lampung pertama adalah pada 2008 dengan terpilihnya Sjachroedin Z.P

kembali setelah pada 2004 dipilih oleh DPRD (sehingga masa jabatan 2 periode

2004-2014). Serta Pilgub kedua adalah pada tahun 2014 dengan terpilihnya

Muhammad Ridho Ficardo (masa jabatan 2014-2019). Pada pilgub pertama

partisipasi masyarakat sebesar 60%, sedangkan pada Pilgub kedua partisipasi

masyarakat mengalami penurunan menjadi 57,52%.

Pilwakot Bandar Lampung pertama kali pada 2005 dengan terpilihnya Drs. Eddy

Sutrisno,M.Pd. (masa jabatan 2005–2010) dan Pilwakot kedua pada tahun 2010

dengan terpilihnya Drs. H. Herman H.N. (masa jabatan 2010-2015). Partisipasi

masyarakat Pilwakot pertama mencapai 60% dan mengalami penurunan pada

Pilwakot kedua menjadi 41,07%. Pilkada terdekat saat ini adalah Pilwakot Bandar

Lampung ketiga yang akan dilakukan pada 9 Desember 2015. Pada Pilwakot kali ini

KPU Kota Bandar Lampung berharap partisipasi masyarakat dapat naik mencapai

70%.
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c. Daftar Pemilih Tetap di Kota Bandar Lampung

Hak pilih masyarakat dalam pemilu diberikan melalui adanya Daftar Pemilih Tetap

(DPT). DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah

memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang dan berhak

menggunakan haknya untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

dalam Pemilu. Jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung yang terdaftar dalam DPT

pada Pemilu terakhir di Kota Bandar Lampung yaitu pada Pemilu 2014 adalah

634.041 orang. Jumlah pemilih tersebut terdiri atas 49.913 laki-laki dan 49.242

perempuan. Di Kota Bandar Lampung terdapat 20 kecamatan yang terdiri atas 126

kelurahan. Untuk penyebaran pemilih maka kecamatan dan kelurahan tersebut

dikelompokkan kedalam 6 Daerah Pemilihan (Dapil). Perincian penyebaran Dapil

dijelaskan sebagai berikut:

1. Dapil 1 (satu) mencangkup wilayah kecamatan Rajabasa, Tanjung Senang,

Kedaton dan Labuhan Ratu. Jumlah pemilih terdaftar DPT berjumlah 126.240

orang yang terdiri atas 64.012 laki-laki dan 62.228 perempuan. TPS yang

terdapat pada Dapil 1 sebanyak 310 TPS.

2. Dapil 2 (dua) mencangkup wilayah kecamatan Sukarame, Sukabumi, dan

Way Halim. Jumlah pemilih terdaftar DPT berjumlah 115.437 orang yang

terdiri atas  58.153 laki-laki dan 57.284 perempuan. TPS yang terdapat pada

Dapil 2 sebanyak 298 TPS.

3. Dapil 3 (tiga) mencangkup wilayah kecamatan Bumi Waras dan Panjang.

Jumlah pemilih terdaftar DPT berjumlah 81.490 orang yang terdiri atas
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41.721 laki-laki dan 39.769 perempuan. TPS yang terdapat pada Dapil 3

sebanyak 207 TPS.

4. Dapil 4 (empat) mencangkup wilayah kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk

Betung Timur, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Utara. Jumlah

pemilih terdaftar DPT berjumlah 106.851 orang yang terdiri atas 54.509 laki-

laki dan 52.342 perempuan. TPS yang terdapat pada Dapil 4 sebanyak 288

TPS.

5. Dapil 5 (lima) mencangkup wilayah kecamatan Tanjung Karang Pusat,

Enggal, Tanjung Karang Timur, Kedamaian, dan Tanjung Raya. Jumlah

pemilih terdaftar DPT berjumlah 104.868 orang yang terdiri atas 52.699 laki-

laki dan 52.169 perempuan. TPS yang terdapat pada Dapil 5 sebanyak 283

TPS.

6. Dapil 6 (enam) mencangkup wilayah kecamatan Tanjung Karang Barat,

Kemiling dan Langkapura. Jumlah pemilih terdaftar DPT berjumlah 99.155

orang yang terdiri atas 49.913 laki-laki dan 49.242 perempuan. TPS yang

terdapat pada Dapil 6 sebanyak 253 TPS1.

Berdasarkan data pemilih Pemilu 2014, Dapil dengan jumlah DPT terbanyak adalah

Dapil 1 dengan jumlah 126.240 DPT, sedangkan dapil dengan jumlah DPT tersedikit

adalah Dapil 3 dengan jumlah 81.490 DPT. Kecamatan dengan jumlah DPT

terbanyak adalah kecamatan Panjang dengan jumlah 44.693 DPT, sedangkan

kecamatan dengan jumlah DPT tersedikit adalah kecamatan Enggal dengan jumlah

1 Perincian data lengkap per kelurahan terdapat pada dokumen terlampir
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17.686 DPT. Kelurahan dengan jumlah DPT terbanyak adalah kelurahan Sukarame

dengan jumlah 11.416 DPT, sedangkan kelurahan dengan jumlah DPT tersedikit

adalah kelurahan Kedaung dengan jumlah 990 DPT.

B. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung

1. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu komisioner dan

kesekertariatan. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, di mana komisioner

melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu

komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan

keuangan, personalia dan rumah tangga. Rincian kedua unsur ini dijelaskan sebagai

berikut:

a. Unsur Komisioner

Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu)

orang ketua dan empat orang anggota. Untuk komisioner KPU Kota Bandar

Lampung periode 2014-2019 disahkan melalui pengambilan sumpah anggota

pada tanggal 17 November 2014. Komisioner periode 2014-2019 terdiri atas:

Fauzi Heri, S.T , Fery Triatmojo, S.A.N, M.P.A; Dedy Triyadi, SE; Ika Kartika,

S.Pd.I; dan Fadila Sari, S.Sos, M.H. Struktur komisaris KPU Kota Bandar

Lampung ini dapat dilihat melalui gambar 4 di bawah ini:
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Gambar 4.Struktur Komisioner KPU Bandar Lampung.
Sumber: Dokument Profil KPU Kota Bandar Lampung.

b. Unsur Kesekretariatan

Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM;

2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas;

4. Sub Bagian Hukum.
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Struktur kesekretariatan KPU Kota Bandar Lampung ini dapat dilihat melalui gambar 5 di bawah ini:

Gambar 5.Struktur Kesekretariatan KPU Kota Bandar Lampung.
Sumber: Dokumen Profil KPU Kota Bandar Lampung.
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Tabel 10.Daftar Pegawai KPU Kota Bandar Lampung.
No. Nama Jabatan

1. Fauzi Heri, ST Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Komisioner
ketua divisi hukum dan  pengawasan, serta menjadi
Korwil Kecamatan Teluk Betung Utara, Teluk
Betung Barat, Teluk Betung Selatan dan Teluk
Betung Timur

2. Dedy Triadi,SE Komisioner ketua divisi program, keuangan dan
logistic, serta menjadi Korwil untuk Kecamatan
Sukarame, Sukabumi, Kedamaian dan Kecamatan
Tanjung Karang Timur.

3. Ika Kartika S.Pdi Komisioner ketua divisi organisasi, rumah tangga,
dan sumber daya manusia (SDM), serta menjadi
Korwil Kecamatan Kedaton, Labuhan Ratu, Tanjung
Senang, dan Way Halim.

4. Fadila, S.Sos, M.H Komisioner ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Hubungan Masyarakat, Hubungan antar
Lembaga, serta Data dan Informasi, serta

5. Fery Triatmojo,S.AN,M.PA Komisioner ketua divisi teknis penyelenggara, dan
menjadi Korwil Kecamatan Kemiling, Langkapura,
Rajabasa, dan Tanjung Karang Barat.

6. Drs.Jainnuddin,M.IP Sekertaris
7. Drs.Hj.Suprihatin Kasubbag Program dan Data
8. Musnawi,SE Kasubbag Hukum
9. Iswanto Kasubbag Teknis Pemilu
10. Kartika Alam, S.Sos Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
11. Tuyono,S.Sos Sub Bagian Program dan Data
12. Amisyah,SE Sub Bagian Program dan Data
13. Susi Megawati,S.AN Sub Bagian Program dan Data
14. Refa Iswandi S.,A.md Sub Bagian Program dan Data
15. Badaruddin Amir,SH Sub Bagian Hukum
16. Narita Hayunanda, S.I.kom Sub Bagian Hukum
17. Hasbiyah,S.I.kom Sub Bagian Hukum
18. Syarfuddin, A.md Sub Bagian Hukum
19. Maudi Kurnia C., A.md Sub Bagian Hukum
20. Yati Mariani Sub Bagian Hukum
21. Eni Yulyanti,S.Sos Sub Bagian Teknis Pemilu
22. Masruly Arwan, S.I.Kom Sub Bagian Teknis Pemilu
23. Hasbiyah, S.I.Kom Sub Bagian Teknis Pemilu
24. Yudha Okistra Rasuanta Sub Bagian Teknis Pemilu
25. Ashari Fatriansyah, S.Sos Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
26. Laura Desilina,SE Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
27. Risma Mauli AZ, SE Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
28. Syaiful Azwar Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
29. Faida Yanti Utami, A.md Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
30. Romsiah MD Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
31. Rudi Imam Nugroho Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
32. Romanza Pembantu administrasi (honor)
33. Sudiono Satpam (honor)
34. Rosidi Yusuf Satpam (honor)
35. Adi Fati Yunus Satpam (honor)
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No. Nama Jabatan

36. Heri Setiawan Sopir (honor)
37. Mahyudin Office boy (honor)

Sumber:Profil KPU Kota Bandar Lampung,2015.

2. Sarana dan Prasarana KPU Kota Bandar Lampung

Secara umum, KPU Kota Bandar Lampung memiliki beberapa fasilitas yang dapat

menunjang para pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sehari-hari dan mejalankan

operasional kinerjanya, yaitu:

Tabel 11.Jumlah Sarana dan Prasarana KPU Kota Bandar Lampung.

No. Nama Sarana dan Prasarana Jumlah
1. Gedung 1
2. Mobil dinas kepemilikan KPU 3
3. Mobil dinas dipinjamkan Pemda 3
4. Motor dinas kepemilikan KPU 5
5. Motor dinas dipinjamkan Pemda 1
6. Telepon 1
7. AC 11
8. Internet WIFI 1
9. Absensi Fingerprint 1
10. Komputer 10
11. Meja 35
12. Kursi 65
13. Ruangan Kerja 11
14. Ruang Rapat 1
15. Ruang Media Center 1
16. Ruang Pantri (dapur) 1
17. Ruang penjaga keamanan (satpam) 1
18. Gudang 1
19. Toilet 3
20. Lahan parker 1
21. Gedung persiapan untuk rumah demokrasi 1

Sumber: Wawancara tanggal 2 Februari 2016

3. Tupokasi KPU Kota Bandar Lampung, PPK, PPS, dan PPDP dalam
Pemutakhiran Daftar Pemilih

Dalam melakukan kerja pemutakhiran dan penetapan DPT, KPU Kota Bandar

Lampung, PPK, PPS, dan PPDP melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian

sebagai berikut :
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a. KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung menyiapkan Bimtek untuk PPK, PPS dan PPDP.

KPU Kota Bandar Lampung menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

(DP4) berasal dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), melakukan

pengecekan dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan pengelompokkan tiap

kecamatan dan desa/kelurahan, dan menyerahkan daftar pemilih kepada PPS

melalui PPK, serta menerima/mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan

DPT dari PPS melalui PPK.

b. PPK

PPK membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di

tingkat kecamatan. Menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KWK) dan

seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Bandar Lampung

ketika dilaksanakan Bimtek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih.

Melakukan Bimtek atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan

Pantarlih di wilayah kerja PPK. Kemudian PPK menerima daftar pemilih dari

KPU, menyampaikan daftar pemilih kepada PPDP melalui PPS, menerima,

mengkoordinasikan, dan menyerahkan DPS dan DPSHP kepada KPU Kota

Bandar Lampung.

c. PPS dan PPDP

Kewenangan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih sangat besar, mulai

dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan

memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksana
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pemilu di atasnya (PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU) tidak

memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan

persetujuan PPS. Oleh karena itu, PPS menjadi ujung tombak kedua bagi KPU,

setelah PPDP, yang langsung berhubungan dengan pemilih. Oleh karena itu PPS

memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih2.

PPS melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan dan masyarakat luas

(misalnya membuat surat edaran, melakukan rapat koordinasi dengan RT/RW,

pengumuman di tempat ibadah, pertemuan warga dan sebagainya). Lalu,

memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibentuk.

Bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data

pemilih yang diselenggarakan oleh PPK. Memastikan telah menerima data

pemilih per TPS (Model A-KWK) beserta seluruh dokumen pemutakhiran data

pemilih telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

PPS juga menyerahkan data pemilih per TPS (Model A-KWK) dan dokumen

pemutakhiran data pemilih kepada masing-masing Pantarlih; dan melakukan

koordinasi terakhir dengan PPDP mengenai SOP khususnya bagaimana

melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftar pemilih baru,cara mengisi

masing-masing formulir, dan tenggat waktu yang harus diselesaikan, paling

lambat 1 hari sebelum dilaksanakan verifikasi untuk mengecek kesiapan dan

pemahaman PPDP.

2 Dokument Surat Keputusan (SK) PPK dan PPDP terlampir
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4. Jadwal Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2015

Pelaksanaan pemutakhiran data telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adapun jadwal pelaksanaan Pemutakhiran

Data Pemilihan Walikota dan Wakil Walaikota Bandar Lampung dapat dilihat pada

tabel jadwal berikut ini:

Tabel 12. Jadwal Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2015.

No KEGIATAN
JADWAL

Awal Akhir
A. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pemilihan (DP4)
a. Penerimaan DP4 3 Juni 2015 3 Juni 2015
b. Analisis DP4 4 Juni 2015 10 Juni 2015
c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih

Pemilu terakhir
11 Juni 2015 19 Juni 2015

d. Penyampaian Hasil Anlisis DP4 dan Hasil
Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan
KPU Kota Bandar Lampung

20 Juni 2015 23 Juni 2015

e. Pengumuman hasil Analisis DP4
B. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota

Bandar Lampung dan penyampaian kepada PPS
24 Juni 2015 24 Juni 2015

C. Pemutakhiran 15 Juli 2015 26 Agustus 2015
1. Pencocokkan dan penelitian 15 Juli 2015 19 Agustus 2015
2. Penyusunan daftar pemilih hasil

pemutakhiran
20 Agustus 2015 26 Agustus 2015

3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan
penyampaiannya beserta daftar pemilih
hasil pemutakhiran ke PPK

27 Agustus 2015 29 Agustus 2015

4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat kecamatan

30 Agustus 2015 30 Agustus 2015

5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran kota Bandar Lampunguntuk
ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
Sementara (DPS)

1 September 2015 2 September 2015

6. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran tingkat provinsi untuk
ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
Sementara (DPS)

2 September 2015 3 September 2015

7. Penyampaian DPS kepada PPS 3 September 2015 9 September 2015
8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat 10 September 2015 19 September 2015
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No KEGIATAN
JADWAL

Awal Akhir
terhadap DPS

9. Perbaikan DPS 20 September 2015 25 September 2015
10. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat

kelurahan dan penyampaiannya beserta
DPS hasil perbaikan kepada PPK

26 September 2015 28 September 2015

11. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat
kecamatan.

29 September 2015 30 September 2015

12. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan kota

Bandar Lampung untuk ditetapkan
sebagai DPT

1 Oktober 2015 2 Oktober 2015

b. Penyampaian DPT kepada PPS 3 Oktober 2015 12 Oktober 2015
c. Pengumuman DPT oleh PPS 12 Oktober 2015 9 Desember 2015
d. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi 3 Oktober 2015 4 Oktober 2015

13. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)
:
a. Pendaftaran Pemilih yang belum

terdaftar dalam DPT serta penyusunan
DPTb-1

13 Oktober 2015 20 Oktober 2015

b. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan
dan penyampaiannya beserta DPTb-1
oleh PPS kepada PPK

21 Oktober 2015 23 Oktober 2015

c. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat
Kecamatan

24 Oktober 2015 26 Oktober 2015

d. Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1
tingkat Kota Bandar Lampung

27 Oktober 2015 28 Oktober 2015

e. Penyampaian DPTb-1 kepada PPS 29 Oktober 2015 7 November 2015
f. Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Provinsi 29 Oktober 2015 30 Oktober 2015
g. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS 7 November 2015 9 Desember 2015

Sumber: Data KPU Kota Bandar Lampung,2015.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Inovasi pemutakhiran data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa eleh KPU Kota

Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi masalah kursial tahap entri data

pemilih yang sering bermasalah pada Pemilu sebelumnya.

2. Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung sudah sesuai dengan aspek-

aspek yang mendukung sebuah inovasi. Aspek aspek tersebut adalah sebagai

berikut:

a) Aspek kemanfaatan. Inovasi ini memiliki beberapa manfaat seperti sarana oleh

KPU Bandar Lampung untuk merangkul kalangan muda untuk aktif terlibat dalam

pilkada, hasil kerja yang dilakukan mahasiswa lebih baik, ketepatan waktu

pengerjaan, KPU Bandar Lampung ingin menunjukkan kepada publik bahwa KPU

Bandar Lampung sudah berupaya melakukan hal terbaik dalam pelaksanaan Pilkada.,

media pembelajaran mahasiswa pengentri data terkait arti pentingnya demokrasi pada

pemilu, menambah pengalaman mahasiswa (baik spiritual maupun non spiritual).
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b) Melihat praktik pelakasanaannya, inovasi pemutakhiran data yang dilakukan oleh

KPU Bandar Lampung, secara garis besar inovasi keterlibatan mahasiswa telah

sesuai dari aspek kompatibel atau kesesuaian dengan tahapan yang digantinya.

Dimana dalam pelaksanaan terdapat penyesuaian tahapan, kondisi dan dukungan

terhadap perubahan untuk menjadi lebih baik oleh semua pihak terkait.

c) Berdasarkan aspek kompleksitas atau kerumitan, kerumitan inovasi yang terjadi

meliputi kerumitan pembuatan MOU dengan Fisip. Meskipun terdapat kerumitan

dalam pelaksanaannya, inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung nyatanya

dapat terlaksana dengan baik.

d) Berdasarkan aspek aplikasi, inovasi tersebut sudah sesuai dengan terlaksananya

inovasi dan hasil kinerja mahasiswa pada inovasi pemutahiran data pemilih juga lebih

tepat waktu dan seragam dari Pemilu sebelum inovasi dilakukan.

e) Berdasarkan aspek pengamatan, inovasi dalam pelaksanaannya tidak lepas dari

pengawasan dan pendampingan dari pihak KPU Bandar Lampung, dosen FISIP

Unila, PPS dan PPK.

3. Faktor pendukung diadakannya inovasi pemutakhiran data pemilih dengan

melibatkan mahasiswa adalah sebagai berikut:

a. Adanya keinginan KPU Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan pada

entry data pemilih yang sebelumnya dan sikap terbuka Anggota KPU Kota

Bandar Lampung terhadap inovasi

b. KPU Bandar Lampung memiliki kebebasan berekspresi sehingga menjadi jalan

mengambil terobosan baru dalam bentuk inovasi pemutakhiran data pemilih

dengan melibatkan mahasiswa.
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c. Terdapat dukungan pihak Fisip Unila, PPK, PPS dan para mahasiswa pengentria data

pemilih.

d. Terdapat alokasi anggaran mendukung terlaksananya inovasi.

e. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan KPU Bandar Lampung untuk

melakukan inovasi tersebut sudah tersedia.

4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi pemutakhiran data pemilih yang

melibatkan mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

a) Otonomi karyawan dalam hal ini adalah otonomi mahasiswa yang terlibat. Ketika

inovasi dilakukan dinilai waktu pelakasanaan dalam suasana libur mahasiswa

sehingga dosen kesulitan untuk memenuhi kuota mahasiswa yang diminta oleh KPU

Kota Bandar Lampung. Hal ini merupakan otonomi mahasiswa yang menghambat

perekutan mahasiswa yang menjadi bagian dari inovasi.

b) Komitmen dengan pekerjaan diungkapkan Vries,dkk (2015) dapat menghambat

inovasi. Terdapat mahasiswa yang pada waktu pelaksanaan entri data tidak datang

sehingga dinilai kurang memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang telah dipilih

pada saat perekutan mahasiswa. Komitmen juga dilanggar oleh pihak adanya PPK

dan PPS yang melanggar aturan (tidak semua/sebagian kecil) dengan merekut

pengganti mahasiswa yang tidak hadir dengan orang-orang di luar mahasiswa serta

tanpa komunikasi terhadap para dosen koordinator mahasiswa

c) Hambatan aspek regulasi dengan tidak adanya surat tugas yang diberikan KPU Kota

Bandar Lampung kepada mahasiswa.

d) Hambatan lainnya adalah segi budaya dan penataan organisasi pada persiapan data

yang harus dikerjakan mahasiswa.
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e) Pengetahuan dan keterampilan kerja dapat menjadi faktor yang menghambat inovasi

dengan terdapatnya beberapa mahasiswa kurang menguasai dan terampil sehingga

masih terdapat kesalahan pengentrian data seperti mengetik data dengan tidak

lengkap padahal terdapat pada hasil coklit.

f) Mekanisme birokrasi KPU Kota Bandar Lampung masih perlu diperbaiki terutama

terkait pelaporan setiap permasalahan dan cepat tanggap KPU Kota Bandar Lampung

dalam memberikan keputusan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

g) KPU Kota Bandar Lampung tidak melakukan analisis SWOT dan uji publik dengan

melibatkan akademisi sebelum inovasi dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyatakan bahwa

inovasi ini telah baik secara konsep inovasi. Namun masih terdapat kekurangan-

kekurangan ataupun kendala-kendala dalam pelaksanaannya, maka peneliti

mengemukaan saran untuk perbaikan selanjutnya, sebagai berikut:

1. Seharusnya KPU Kota Bandar Lampung membuat kontrak kerja sebagai surat

tugas kepada para mahasiswa dan para dosen koordinator. Sehingga tidak

terdapat mahasiswa yang ditolak karena tidak memiliki surat tugas.

2. PPK dan PPS sebaiknya mengecek data mahasiswa yang telah diberikan KPU

Kota Bandar Lampung sehingga tidak terjadi penolakan terhadap mahasiswa dan

pengecekan kebenaran masing-masing identitas mahasiswa.

3. PPK, PPS dan PPDP seharusnya lebih disiplin dalam mempersiapkan data hasil

coklit sehingga ketika hari pengentrian data pemilih, keterlambatan data tidak
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terjadi. Dalam hasil coklit ini juga sebaiknya ditulis lengkap sehingga hasil kerja

pengentrian data dapat maksimal dilakukan. Serta penulisan hasil coklit

khususnya pada daftar pemilih baru ditulis jelas dan mudah dibaca sehingga tidak

menyulitkan pengentrian data dan minimalisir pengetikan data akibat salah

membacanya.

4. Bimtek kepada seluruh mahasiswa selain memberikan teknik pelaksanan entri data

juga harus mempraktekan secara lebih nyata dan mengevalusi melalui pre-test dan post-

test terkait proses pengentrian dan ketelitian dalam melaksanakannnya. Hal ini penting

agar seluruh mahasiswa pengentri data paham tugas dan proses pengentrian data dengan

baik, sehingga tidak ada mahasiswa yang belum paham ataupun bingung dan  lebih teliti

dalam mengentri data guna minimalisir humam eror dalam pengentrian data.

5. Rekruitmen dan penempatan wilayah tugas mahasiswa sebaiknya benar-benar

berdasarkan wilayah lokasi domisili mahasiswa. Sehingga mengenai jarak dan biaya

transportasi tidak membebani mahasiswa sehingga meminimalisir adanya mahasiswa

yang menggundurkan diri karena alasan tersebut.

6. Seharusnya adanya kontrak kerja perjanjian ditanda tangani mahasiswa, sehingga

mahasiswa yang telah mendaftar memiliki komitemen untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya dan tidak menggundurkan diri pada hari pengentrian data pemilih

tanpa konfirmasi.

7. Seharusnya KPU Kota Bandar Lampung melakukan analisis SWOT serta uji

publik dengan melibatkan akademisi sebelum inovasi dilakukan. Hal ini penting

untuk teruji dan terbuktinya inovasi benar-benar dapat dilakukan dengan baik

dan mengatisipasi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan inovasi.
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8. KPU Kota Bandar Lampung seharusnya memperbaiki mekanisme birokrasi

dalam melaporkan setiap permasalahan yang terjadi pada inovasi serta cepat

tanggap memberikan keputusan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang

ada. Sebab pada saat terjadi permasalahan KPU Kota Bandar Lampung masih

kurang respon seperti pada saat adanya mahasiswa yang digantikan oleh PPK dan

PPS tanpa konfirmasi kepada dosen koordinator mahasiswa.
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