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ABSTRAK 

 

 

“PROSES REKRUTMEN ANGGOTA KPUD KABUPATEN PESISIR BARAT 

TAHUN 2015’ 

 

Oleh: 

 

Dimas Tangguh Santuso 

 

 

 

Proses rekrumen KPUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 merupakan bentuk 

rekrutmen poltik pertama di Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh KPU 

Provinsi Lampung sebagai penjaringan anggota KPUD sebagai perpanjangan 

tangan KPU di daerah yang tidak terlepas dari permasalahan. Keterlambatan 

pencairan dana, keterlambatan pembentukan Tim seleksi, sampai waktu seleksi 

yang sangat singkat merupakan salah satu permasalahan yang terjadi disamping  

penilaian yang dinilai subjektif dalam penetapan hasil akhir anggota terpilih. 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui mekanisme dan proses 

rekrutmen anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh Tim 

seleksi dan KPU Provinsi Lampung. Penelitian ini tergolong kedalam penelitia 

Deksriptif dengan pendekatan kulalitatif. Data yang dibutuhkan pada penelitian 

ini didapat berdasarkan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan 

dengan mengunakan teknik Snow ball sehingga data yang di dapatkan mendekati 

valid. 

 

Penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa pada proses seleksi 

administrasi, seleksi tertulis, seleksi kesehatan, psikotes dan asssment psikolog 

tergolong kedalam rekrutmen prosedur terbuka dengan penilaian objektif, pada 

proses seleksi wawancara dan uji publik tergolong kedalam rekrutmen prosedur 

terbuka dengan sistem penilian tertutup. Pada proses rekruten yang dilakukan 

KPU Provinsi lampung dalam proses seleksi pembuatan dan wawancara makalah 

tergolong kedalam prosedur rekrutmen terbuka dengan penilaian subjektif, pada 

uji elayakn calon tergolong kedalam proses rekrutmen prosedr tertutup dengan 

penilaian subjektif dan pada penetapan calon terpiih tergolong kedalam proses 

rekrutmen prosedur tertutup dengan sistem penilian subjektif 

 

Kata Kunci: Seleksi, Rekrutmen, KPUD, Kabuaten Pesisir Barat, Provinsi 

Lampung   



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
  

"KPUD MEMBER DISTRICT PESISIR BARAT 2015 RECRUITMENT PROCESS” ' 
 

By: 
 

Dimas Tangguh Santuso 
 
 

 
General recruitment process of the KPUD Pesisir Barat 2015 was the first form of 
political recruitment in the Pesisir Barat conducted by the KPU Lampung Province as the 
netting KPUD member  as an extension of the KPU areas that can’t be separated from 
the problem. Disbursement funds delays, formation team selection delays, short time 
selection is the which one problems that occur in addition to the subjective assessed 
valuation in determining the final outcome selected members. 
 
The objective of this study was to determine the mechanism and member process 
recruitment of the KPU Pesisir Barat conducted by the team selection and KPU Lampung 
Provincial. This study classified into qualitative descriptive. Data in this study obtained 
by in-depth interview to the informant were determined using Snow ball technique, so 
the data is a valid approach. 
 
The research conducted by the author obtained that the selection process of 
administration, written selection, medical selection, psychological and assesment 
psychologist classified into open recruitment procedure with an objective assessment. 
The selection process of interviews and public test classified into available recruitment 
procedures to the closed scoring system. In the recruitment process conducted by KPU 
Lampung in the selection process making and interviews papers classified into available 
recruitment procedures to subjective assessments, fit and proper test candidates 
classified into the closed recruitment process procedure with subjective assessment and 
the determination of candidates selected classified into closed recruitment procedures 
by closed scoring system. 
 
Keywords: Selection, Recruitment, KPUD, Pesisir Barat District, Lampung 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pemilihan Umum merupakan proses politik yang diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (kemudian disebut KPU) dilakukan dalam periode tertentu 

dan melibatkan rakyat secara langsung untuk menentukan wakil rakyat yang 

menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif. Dalam proses ini Pemilihan 

Umum (kemudian disebut PEMILU) menguatkan  peran dan fungsinya sebagai 

bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia yang diterangkan dalam Pasal 

18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis”. 

 

Sebagai salah satu tiang demokrasi, PEMILU wajib dilakukan di setiap daerah 

secara merata. Baik pada daerah yang secara administrif pemerintahan 

daerahnya telah ada jauh hari maupun daerah yang secara administratif 

pemerintahannya baru saja dibentuk (daerah pemekaran). Hal ini di atur secara 

langsung diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang menggantikan Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan putusan tersebut 

menguatkan peran pemerintah daerah untuk dapat mengurus dan mengelola 

pemerintahannya sendiri. 
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PEMILU merupakan sarana yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat. Membicarakan PEMILU di Indonesia akan ada banyak sekali topik 

bahasan maupun permasalahan yang muncul. Banyak pihak dan aspek dan 

kepentingan lain di balik PEMILU kerap memunculkan permasalahan, seperti 

dalam rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum, penetapan daftar pemilih 

tetap yang kerap terjadi kerncuan, kisruh pencalonan, kampanye yang tidak 

terkontrol (black campaign, money campaign dll), sampai pemungutan dan 

penghitungan suara yang kerap bermasalah.  

 

KPU dalam hal ini sebagai suatu lembaga negara yang mengurusi PEMILU 

dinilai belum mampu untuk menangani persoalan dan permasalahan yang ada. 

Banyaknya perubahan kerangka hukum dinilai belum memberi hasil maksimal 

sebab dalam tubuh KPU sendiri masih banyak terjadi permaslahan, seperti 

banyak panitia penyeleggara pemiihan yang masih menyandang atribut partai, 

dan kisruh dalam memutuskan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lemahnya 

pengawasan administrasi dalam tubuh KPU sendiri yang kemudian memicu 

konflik dan gangguan keamanan saat penyelenggaraan PEMILU. 

 

 Revisi peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PEMILU 

yang pada dasarnya ingin memperbaiki kualitas PEMILU dirasa belum mampu 

menjawab permasalahan yang ada terutama mengenai penyelenggaraan 

PEMILU khususnya dalam proses rekrutmennya. Seperti pada permasalan 

yang terjadi pada anggota beberapa KPU yang kerap kali bermain dengan 
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Peserta Pemilu sehingga netrealitas anggota Komisi Pemilihan Umum patut 

dipertanyakan, seperti pada kasus di bawah ini: 

 

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR untuk Revisi UU 22 Tahun 

2007, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa pola rekrutmen yang baik akan 

berdampak pada anggota KPU pusat maupun KPU daerah yang dihasilkan. 

Berbicara pada diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Parpol Berebut 

KPU" di DPR RI, Jumat (7/5), Ganjar menegaskan, hal penting yang juga 

harus dihindari adalah jangan sampai KPU diisi oleh pencari kerja. 

"Faktanya memang ada job seeker (pencari kerja) ingin masuk ke KPU di 

daerah. Kalau ini yang terjadi, KPU di daerah akan mudah didikte," ujar 

Ganjar. 

Politisi PDIP itu menambahkan, fakta di lapangan memang menunjukkan 

adanya KPU daerah yang bermain-main saat pilkada. Disebutkan pula, 

banyak anggota KPU di daerah yang tergiur iming-iming dari kepala daerah 

(incumben) maupun calon kepala daerah yang ikut Pilkada. 

Karenanya, kata Ganjar, selain pola rekrurtmen akan diperbaiki lewat revisi 

UU, peryaratan pun akan diperketat. "Salah satu usulannya, anggota KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus membuat pernyataan bahwa 

yang bersangkutan tidak dapat menerima jabatan dalam rangka political 

appointed (jabatan yang ditunjuk) sampai lima tahun sejak selesai 

mengemban tugas sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota," ujar Ganjar. 

Hal senada juga diungkapkan mantan Ketua Pansus RUU Penyelenggara 

Pemilu, Ferry Mursydan Baldan. Ia mengungkapkan bahwa di lapangan 

memang marak ditemukan KPU daerah yang tidak menjaga netralitas. 

"Mungkin saja saat pemilu legislatif atau Pilpres bekerja dengan jujur dan 

netral. Tetapi ketika Pilkada akan ketahuan keberpihakannya," ujar Ferry. 

Dikutip dari (http://www.jpnn.com/berita.detail-63472.com diunduh pada 

20/10/2016 19:20:22)  

 

 

Contoh kasus di atas merupakan salah satu bukti bahwa KPU yang diharap 

mampu menjadi lembaga negara yang profesional dan dapat mejadi cerminan 

terkait netralitas dan independen dirasa masih menyimpan banyak pertanyaan. 

Sebagai ujung tombak dari berdirinya demokrasi di Indonesia Komisi 

Pemilihan Umum ternyata masih menyimpan banyak permasalahan terutama 

dalam pola rekrutmen anggota yang masih marak terdapat praktek  Kolusi Dan 

http://www.jpnn.com/berita.detail-63472.com%20diunduh%20pada%2020/10/2016
http://www.jpnn.com/berita.detail-63472.com%20diunduh%20pada%2020/10/2016
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Nepotisme (KKN). Pada proses rekrutmen anggota KPUD Kabupten Pesisir 

Barat juga tidak luput dari permasalahan yang terjadi dalam proses rekrtumen 

calon anggotanya. Seperti dikutip dalam Harian Lampung.com tanggal 

20/10/2015 09:11:28  

 

Tiga komisioner Panwaslu Pesisir Barat mengikuti penerimaan anggota 

KPU setempat. Bahkan ketiganya lolos seleksi administrasi dan telah 

mengikuti tes tertulis di gedung BBC Kruy, senin (19/10)  

Ketua Panwaslu Pesisir Barat, Albert Surya Perbasya, serta dua anggotanya 

Heri Azka, dan Zairi Opani, mengikuti seleksi perekrutan anggota KPU 

Pesisir Barat. Bahkan, saat pengumuman penerimaan seleksi anggota KPU, 

sabtu (17/10). Ketiga anggota Panwaslu Pesisir Barat lolos seleksi 

administrasi, yang ditetapkan oleh tim seleksi oleh tim seleksi KPU 

setempat. 

 

Penyelenggaraan PEMILU di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang menggatikan Undang-

Undang nomor  22 Tahun 2007. KPU kemudian membentuk perwakilannya di 

daerah sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disebut KPUD). 

Sebagai daerah administrasi baru, daerah Kabupten Pesisir Barat dengan segera 

membutuhkan segala bentuk perangkat yang ada salah satunya wakil KPU di 

daerah yakni, KPUD. 

 

KPUD di daerah akan sangat membantu dalam menyokong terbangunnya 

demokrasi di daerah. Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam 

pelaksanaan Pemilihan Umum, keberadaan KPUD juga akan sangat membantu 

dalam perihal pendidikan politik dan berdemokrasi di daerah. Sebagai suatu 

daerah hasil pemekaran pembentukan KPUD di Kabupaten Pesisir Barat dinilai 

terlambat mengingat Kabupaten Pesisir Barat telah dibentuk sejak 25 Oktober 
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2012. Belum lagi Pemilihan Kepala Daerah (kemudian disebut PILKADA) 

serentak 9 kabupaten kota di Provinsi Lampung akan dilaksanakan tidak lama 

lagi. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat KPU sebagai salah satu 

unsur penting di daerah dinilai lalai dalam memperhatikan daerah pemekaran.  

 

Proses keterlambatan pembentukan KPUD Kabupaten Pesisir Barat sangat 

berdampak negatif. Dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung akibat 

keterlambatan pembentukan KPUD dapat memicu permainan politik di 

Kabupaten Pesisir Barat, terutama dalam hal perekrutan anggota seperti pada 

uraian di atas. Hal inilah yang kemudian menarik penulis untuk mengkaji lebih 

jauh tentang bagaimana KPU Provinsi Lampung danTim Seleksi melakukan 

proses rekrutmen anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Mengapa demikian, penulis beranggapan bahwa dalam waktu yang cenderung 

singkat persiapan yang dilakukan dalam pembetukan KPUD Kabupaten Pesisir 

Barat cenderung kurang matang dan terkesan tidak maksimal. Pasalnya dalam 

waktu seperti inilah bisanya para oknum birokrat, politisi atau orang-orang 

yang berkepentingan ikut andil. Para pemilik kepentingan akan menggunkan 

kesempatan ini untuk mengambil posisi yang strategis untuk mengamankan 

posisi mereka. Seperti pada contoh kasus yang penulis kutip dari media online 

tentang permasalahan proses rekrutmen yang terjadi di beberapa daerah berikut 

ini: 
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Sindonews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

banyak memberhentikan anggota KPU di daerah, karena dinilai tidak 

independen. Kejadian tersebut mengindikasikan ada kesalahan dalam proses 

rekrutmen. 

"Memang ada pada proses rekutmen anggota KPU 2007-2013 ini. 

Rekrutmennya lebih banyak didasarkan pada kedekatan pribadi," kata 

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, melalui 

pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (22/8/2013).  

Kedekatan yang di maksud Ray, adalah kedekatan keluarga, organisasi atau 

kedekatan emosional lainnya. Selain itu, sambung Ray, banyak calon 

anggota KPU di daerah merupakan titipan dari pihak tertentu.  

"Mekanisme rekrutmen dahulu kan banyak didasarkan pada dukungan 

pemda. Minimal 1 kursi merupakan jatah pemda. Akibatnya, banyak 

anggota KPU yang berutang budi pada pejabat-pejabat di daerah," kata dia.  

Akibat dari utang budi tersebut, maka pemerintah menagih janji pada saat 

menjelang pilkada berlangsung. Proses inilah yang diduga menyebabkan 

KPU di daerah tidak independen.  

"Efek pemilihan yang minus karakter itu memperlihatkan kerapuhan 

mentalitas anggotanya. Efeknya, mereka mudah sekali dirayu, disogok dan 

sebagainya untuk berpihak pada orang tertentu, baik dalam pemilu ataupun 

pilkada," pungkasnya. (http://nasional.sindonews.com/read/774114/12/lima-

nilai-proses-rekrutmen kpud-bermasalah-1377146734 diunduh pada 

21/10/2016 19:14:56) 
 

Contoh kasus di atas menjelaskan bahwa pada proses rekrutmen faktor 

kedekatan pribadi menjadi sangat dominan, baik kedekatan keluarga maupun 

kedekatan emosional seperti dalam organisasi atau kepentingan lain. Dalam hal 

ini tidak menutup kemungkinan  permasalahan pada proses rekrutmen di 

KPUD Kabupten Pesisir Barat juga terdapat permasalahan seperti pada contoh 

kasus di atas terutama pada permsalahan kolusi dan nepotisme. Terlebih proses 

rekrutmen anggota KPUD yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat ini 

baru kali pertama dilakukan dan lagi dead line dalam pembentukan KPUD 

Kabupaten Pesisir Barat yang terlambat dan begitu singkat yang dilihat dari 

masa pembentukan yang kurang lebih hanya 2 (dua) bulan dan waktu 

penyelenggaran PILKADA yang dalam waktu dekat ka di selenggarakan. 

http://nasional.sindonews.com/read/774114/12/lima-nilai-proses-rekrutmen%20kpud-bermasalah-1377146734%20diunduh%20pada%2021/10/2016
http://nasional.sindonews.com/read/774114/12/lima-nilai-proses-rekrutmen%20kpud-bermasalah-1377146734%20diunduh%20pada%2021/10/2016
http://nasional.sindonews.com/read/774114/12/lima-nilai-proses-rekrutmen%20kpud-bermasalah-1377146734%20diunduh%20pada%2021/10/2016
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 Selebihnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh KPU dan Tim seleksi juga 

menyisakan pertanyaan dalam benak penulis. Terdapat dua pandangan yang 

penulis amati dalam sistem rekrutmen anggota KPUD , yang antara lain: 

 

1.  seleksi yang dilakukan oleh Tim seleksi dalam proses selekesi 

administrasi, tes tertulis, seleksi kesehatan, tes psikologi dan seleksi 

wawancara. Pada proses ini bagaimanakah proses pola rekrutmen dan 

penilaian yang diberikan oleh Tim Seleksi apakah dapat diketahui secara 

terbuka atau tidak oleh setiap calon peserta seleksi. 

2. Pola rekrutmen dan penlaian terhadap penetapan anggota terpilih yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dalam menetapkan 5 calon 

anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat.   

 

Pernyataan di atas penulis analisis dari salah satu akedemisi Fakultas Ilmu 

Sosial Ilmu Politik Unila yang pernah mengikuti proses seleksi anggota KPUD 

Kota Bandar Lampung dalam studi prariset yang penulis lakukan, Drs. Sigit 

Krisbintoro menyatakan: 

“....setelah test (yang dilakukan tim seleksi) tadi kita ambil 10 orang di 

pilih jadi 5 orang, ini yang menentukan KPU Provinsi bukan lagi tim 

seleksi, dalam proses ini siapa-siapa yang akan di pilih saya sudah 

dapat menebakya pastisi A B C, siapa-siapa yang akan terpilih itu sudah 

dapat di ketahui. jadi saat proses penetetapan kita di minta menginap di 

hotel, tapi bagi saya ngapain  ke hotel kalau nama-nama yang akan d 

tetapkan sudah bisa di tebak, dan ternyata memang benar ya A B C tadi 

orangnya. jadi saya langsung meninggalkan hotel” 

 (wawancara tanggal : ) 
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Pernyataan di atas menarik hati penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai 

sistem penilaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi lebih menjadi acuan dalam 

penetapan 5 calon anggota KPUD terpilih dan apakah proses seleksi yang 

dilakukan oleh Tim seleksi hanya semacam bahan refersnsi saja. Pernyataan 

sama terkait sistem penilain ini juga di ungkapkan oleh salah satu calon 

anggota KPUD yang tidak terpilih dalam  penetapan sebagai calon anggota 

KPUD Kabupaten Lampung Tengah yang penilis wawancarai, Ikhlas, S.Pd 

menyatakan: 

“pada waktu saya ikut seleksi calon komisioner KPUD LamTeng setiap 

selesai tes, hasil tes itu ada pengumumannya mas, jadi hari ini test 

besok atau lusanya nilai sudah di pampang di papan pengumuman 

KPU, setelah selesai tes tertulis seumpamanya, itu kita bisa tahu skor 

kita berapa terus kita ada di urutan berapa, kalau saya ini dari setiap 

test, seperti tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, tes wawacara selalu 

masuk urutan 5 besar tidak pernah turun, tapi yang saya bingung saat 

penetapan kok nama saya tidak muncul malah masuk bangku cadangan 

jadi nama saya berada di urutan  nomor 6, nah ini yang saya 

bingungkan sistem nilainya gimana di Provinsi” 

(wawancara tanggal: 2 februari 2016 ) 

 

Dua pernyataan di atas menjelaskan ada 2 (dua) bentuk penilaian yang   

dilakukan oleh Tim seleksi dan KPU Provinsi Lampung. Dalam melakukan  

proses seleksi sampai proses penetapan calon anggoa KPUD terpilih yang 

didalamnya terdapat banyak tahapan yang harus di ikuti oleh setiap calon 

anggota KPUD. 

 



9 

 

 

 

Penyelenggaraan  Pemilu yang di atur dalam Undang Nomor 15 Tahun 2011 

yang merevisi Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan 

pemilu. Ditambah peraturan KPU nomor 2 tahun 2013 notabene akan 

mamperbaiki sistem kerja KPU terutaman dalam penyelengaraan PILKADA 

dan proses rerutmen anggota KPU sehinga mempersempit celah  kepentingan 

perorangan atau organisiai masuk di dalamnya. Lain halnya  partai politik atau 

birokrat juga tidak ingin melewatkan monentum rekrutmen ini sebagai ajang 

perburuan posisi strategis di  KPUD Kabupaten Pesisir Barat. Melihat terdapat 

2 pintu yang terbuka dari  proses rekrutmen yang dilakukan oleh Tim seleksi 

dan KPU Provins dan lagi  proses rekrutmen Anggota KPUD Kabupten Pesisir 

Barat ini baru pertama kali dilakukan.  

 

Uraian di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui bagaimna 

proses rekrutmen KPUD Kabupaten Pesisir Barat sesungguhnya. Bagaimana 

tahapan proses seleksi yang dilakukan oleh Tim seleksi dan KPU Provinsi 

Lampung. Mengingat dalam proses rekrutmen ini terdapat  pintu yang berbeda. 

Pintu manakah yang sesungguhnya lebih mendominasi dalam menentukan 

hasil akhir proses rekrutmen anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “Bagaimana Proses Rekrutmen Anggota KPUD 

kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh Tim seleksi dan KPU Provinsi 

Lampung?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 

Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan  untuk 

mengetahui bagaimana mekanisme dalam Proses Rekrutmen Anggota KPUD 

Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh Tim seleksi dan KPU Provinsi 

Lampung mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi administrsi, test tertulis, test 

kesehtan, test psikologi, dan seleksi wawancara calon anggota KPUD 

Kabupaten Pesisir Barat sampai penetapan anggota KPUD Kabupten Pesisir 

Barat oleh KPU provinsi Lampung. 

 

D. Manfaat penelitian 

 

 

1. Manfaat akademik 

Sebagai bahan referensi dan pembanding dalam pembahasan dan pengkajian 

ilmu pengetahuan khususnya mengenai proses rekrutment anggota KPU 

Provinsi atau KPUD kabupate/kota. Demi penyempurnaan kelembagaan 

daerah Kabupaten/kota kususnya mengenai proses rekrutmen anggota 

KPUD di kabupaten baru atau daerah pemekaran. Untuk para peneliti lain 

yang berminat mengkaji topik yang sama meskipun di daerah yang berbeda. 

2. Manfaat praktis 

Untuk masyarakat daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana proses rekrutmen anggota  

KPUD di Kabupaten Pesisir Barat atau kabupaten/kota lainya. Untuk 

pemerintah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka 

meningkatkan kualitas peran dan fungsi Anggota KPUD Kabupaten 
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Pesisir Barat. Serta dapat menjadi reverensi dan pertimbangan untuk 

masyarakat yang berkeinginan mengikuti proses seleksi anggota KPU atau 

KPUD.  



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Rekrutmen  

 

1. Defnisi Rekrutment 

 

Rekrutmen merupakan proses yang dilakukan perorangan, organisasi, 

lembaga, dan perusahaan untuk menarik atau mencari pekerja dalam jumlah 

dan waktu tertentu guna membantu menjalankan sebuah proses untuk 

mencapai tujuannya. Rekrutmen juga merupakan sebuah langkah awal 

orgnisaai untuk menjaring anggota yang berkualitas dan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi tersebut. Artinya rekrutmen merupakan sebuah proses 

untuk mencari karyawan atau anggota yang berkualitas dan ahli di 

bidangnya. Beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli, sebagai 

berikut: 

 

Drs. Fautisno Cardoso Gomes,(1995:105) menyatakan bahwa 

“rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para 

pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.” 

Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (1997:227) 

rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon 

karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari 

mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat 

untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. (Nanang 

Nuryanta,2008:217) 

 

javascript:void(0);
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Pengertian yang dikemukakan para ahli di atas memberikan penulis 

pengertian bahwa rekrutmen adalah upaya untuk mencari karyawan atau 

anggota dalam jumlah tertentu dan memenuhi syarat untuk dipekerjakan 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut para ahli 

yang lain rekrutment bukan hanya mencari pekerjaan seperti apa yang telah 

dijelaskan sebelumnya namun bagaimana perusahaan mempertahankan 

mereka di dalam sebuah organisasi, seperti pendapat ahli di bawah ini : 

 

Menurut Schuler dan Jackson (1996:227) rekrutmen tidak hanya 

menarik minat seseorang untuk bekerja pada suatu perusahaan, 

melainkan juga memperbesar kemungkinan untuk mempertahankan 

mereka setelah bekerja. (Sukamti,1989:133) 

 

Proses rekrutmen atau penyeleksian harus dilakukan sebaik mungkin agar 

tidak terjadi kesalahan dalam menerima dan menempatkan tenaga kerja, hal 

ini harus dilakukan dengan baik dan teliti untuk menghindari pekerja yang 

tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa rekrutmen adalah proses untuk 

menjaring para pelamar kerja yang mempnyai spesifikasi tertentu, yang 

memenuhi syarat sebagai pekerja dalam perusahaan, badan atau lembaga 

seperti di ungkapkan pendapat ahli di bawah ini: 

“Succesful human resource planning is designed to identify an 

organization’s human needs. Once this needs are known, an 

organization will want to do something about meeting them. The next 

step, them, in the staffing function-assuming, of course, that demand 

for certain skills, knowledge, and abilities as greater than the currwnt 

supply- is recruitng “(Decenzo & Robbins, 1999:156) 
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Menurut Mathis and Jakson, perekrutan adalah proses mengumpulkan 

sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam 

organisasi atau perusahaan. Dalam arti kata, penarikan atau 

recruitment adalah sebagai proses pencarian dan pemikatan calon 

karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai 

karyawan (Handoko,2001:69) 

 

Menurut Ivancevich dan glueck, recruiting adalah serentetan kegiatan 

yang digunakan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang 

memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu 

mencapai tujuannya. (Sukamti,1989:133).  

 

Pendapat ahli di atas menurut penulis lebih menjelaskan bahwa rekrutmen 

tidak  hanya sebagai proses mencari pekerja tetapi rekrutmen juga mencari 

orang-orang terbaik untuk menempati bagian dari orgnisasi atau perusahaan, 

dan harus memiliki kemapuan, serta sikap yang dibutuhkan untuk 

membantu organisasi,  instansi atau perusahaan untuk mencapai tergetnya. 

Rekrutmrn dari berbagai pendapat di atas penulis artikan merupakan 

serangkaian kegiatan dan proses yang digunakan untuk mendapatkan secara 

sah orang-orang yang tepat,  dalam jumlah yang cukup, dan pada waktu 

yang tepat. Sehingga orang dan organisasi dapat memilih pelamar atau 

pencari kerja sesuai dengan keinginan mereka dalam jangka waktu pendek 

dan panjang.  

 

Proses rekrutmen dimulai pada pembukaan informasi lowongan pekerjaan 

sampai penyerahan berkas lamaran sedangkan poses seleksi dimulai pada 

dari penyraan berkas lamaran sampai pada pengumuman nama pelamar 

terpilih. Proses ini dapat dilaksanakn dengan efektif dan efisien apabila 
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semua proses yang dikerjakan direncanakan dengan matang sesuai sasaran 

dan terstandar dengan baik berdasar prosedur operasional organisasi 

 

2. Rekrutmen Politik 

 

 

2.1 Pengertian Rekruitmen Politik 

 

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota 

baru untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, 

lembaga pemerintah maupun organisasi lainnya. Namun rekrutmen yang 

dikenal dalam bahasa politik yang terdapat dalam buku Dasar-dasar Ilmu 

Politik menyebutkan “rekrutmen adalah proses mencari dan mengajak orang 

berbabakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota baik 

partai maupun organisasi politik”  

 

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan dan kemudian di 

adopsi oleh dunia politik. Seiring dengan kebutuhan akan dukungan 

kekuasan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam 

keanggotaan. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, 

maka pada saat itu pula rekrutment dilakukan pada saat organisasi 

membutuhkanya. Pengertian lain mengemukakan pengertin poliik Ramlan 

Subakti dalam buku Memahami Ilmu Politik  yang dimaksud rekrutmen  

politik adalah:  

 

“.seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mlaksanakan sejumlah peranan dalam sistem 

politik pada umumnya dan pememrintahan pada khususnya, dengan 

mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai baka yang 
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cukup menonjol, organisasi politik menyeleksi dan menempaykannya 

sebagai seorang pemimpin” Subakti (2008:98) 

 

Rekrutmen politik dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan 

sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk di ikut 

sertakan ke dalam unsur politik sebagai pembelajaran politk. 

 

Rekrutmen politik juga merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk 

kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media 

komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan 

tertentu, pendidikan, dan ujian, terutama dalam rangkaian kehidupan proses 

sosialisasi dan partisipasi politik dalam masyarakat.  

 

Berikut ini pengertian tentang rekruitmen politik menurut Rush dan Althof, 

yang mendefenisikan rekruitmen politik sebagai proses individu yang 

menjamin atau mendaftarkan diri untuk  menduduki suatu jabatan (I Ketut 

Putra Erawan; 17:2010). 

 

Penulis berpendapat bahwa rekruitmen politik adalah proses pencarian dan 

pemilihan seseorang atau individu guna menempatkan individu atau 

perseorangan tesebut ke dalam jabatan politik atau jabatan administratif. 

Rekrutmen yang dilakukan baik dalam jabatan politik di pemerintahan 

maupun dalam organisisi selalu melalui proses seleksi atau pemilihan 

politik. Proses ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan  dalam 

satu periode yang telah disepakati serta diselanggarakan oleh lembaga 

pemerintah atau lembaga politik secara formal. 
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Disamping regenerasi sebagai sumber pencarian anggota baru melalui 

mekanisme yang telah ditetapkan rekrutmen politik juga sangat penting 

diadakan sebagai wujud dalam melakukan regenerasi. Rekrutmen yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi lampung terhadap KPUD Kabupaten Pesisir 

Barat sangatlah penting dikarenakan KPUD Kabupaten Pesisir Barat  yang 

terhitung baru memerlukan anggota. Regenerasi untuk penyegaran anggota 

pada proses selanjutnya pun sangat penting dilakukan setiap 5 tahun sekali 

(satu periode kepengurusan anggota KPU). Adanya proses ini disamping 

sebagai proses pencarian anggota dan regenerasi dalam kepengurusan 

KPUD Kabupaten Pesisir barat secara tidak langsung juga dapat 

memberikan positive image di masyarakat serta menjaga ke-independent-an 

dan netralitas KPUD Kabupaten Pesisir Barat dalam PILKADA 

 

2.2. Prosedur Dalam Rekruitmen politik 

 

Proses rekrutmen politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur, 

pemilihan umum, ujian, training formal, serta sistem giliran. Dalam proses 

ini Almond dan Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur rekrutmen 

elit politik kedalam bentuk, yaitu  

1. Prosedur Tertutup 

Suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit, siapa saja yang akan 

dicalonkan  sebagai pemimpin 

2. Prosedur Terbuka 

Nama-nama calon yang diajukan diumumkan secara terbuka dalam 

bentuk  kompetisi murni. 
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Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah: 

 Mekanismenya demokratis 

 tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu 

memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki 

 Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi 

 Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai 

integritas pribadi yang tinggi (Decenzo, D.A & Budiardjo; 2008) 

 

2.3 Bentuk Dan Pola Rekuitmen Politik 

  

Pola merupakan corak, model , sistem, cara kerja, bentuk struktur tetap dan 

terencana. Pola rekrutmen adalah konotasi berbagai praktek rekrutmen yang 

dilakukan oleh organisasi politik. Pada dasarnya setiap organisasi yang 

berbau politik harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial 

manapun, namun pada level praktis. Kerap kali sulit dihindari bahwa tiap 

kecenderungan tipe organisasi menstrukturkan perbedaan dalam menata 

konsep rekrutmen yang di anggap ideal bagi instansinya 

 

“adapun mekanisme rekrutmen politk yang dikemukakan oleh rush 

dan althoff adalah: proses rekrutmen politik memiliki dua sifat yaitu: 

(1) sifat tertutup; adalah sistem perekrutan administratif yang 

didasarkan atas  patronse.(2) sifat terbuka; adalah sistem yang 

didasrkan pada ujian-ujian terbuka” (I Ketut Putra Erawan; 17:2010). 

 

 

Sistem rekrutmen politik seperti dijelaskan oleh Rush dsn Althoff dibagi 

menjadi dua cara, pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan 

dan memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarkat untuk ikut dalam 

bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui 
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proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-

pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi 

syarat untuk mengisi jabatan politik, dapat mempunyai peluang yang sama 

dalam melakukan kompetisi. 

 

Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk 

menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya 

individu-individu tertentu yang dapat  menduduki jabatan politik.  Proses 

rekrutmen politik yang bersifat subyektif ini dikhususkan dalam tafsirannya, 

misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan satu dasar patronase 

(lindungan) dalam proses perekrutannya. Dalam arti faktor kedekatan 

seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pegaruh terutama ketika 

proses pemilihan pemimpin. 

  

Rekrutmen politik 2 (dua) aspek meliputi aspek: subyek politik dalam arti 

manusaia, dan obyektif politik berdasar penilaian tes tertentu. Rekrutmen 

politik dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan suatu organisasi 

politik baik secara terbuka maupun secara tertutup. Setiap sistem politik 

memiliki sistem-sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota 

kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat 

yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik begitu juga setiap 

instansi politik atau organisasi politik yang memiliki sistem yang berbeda 

dalam sistem rekrutmennya. 

 

Menurut  Miftah Thoha bahwa ada tiga  sistem yang  sering digunakan 

dalam proses rekrutmen yaitu: (tangkilisan,2008:190) 
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1. Sistem Patronik (patronage system) 

Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar 

pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, dimana 

dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, baik dalam 

bidang pemerintahan maupun politik dengan pertimbangan yang 

bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili dan juga karena asal 

daerah yang sama. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar 

perjuangan politik karena memiliki satu aliran politik, ideologi dan 

keyakinan yang sama tanpa memperhatikan keahlian dan 

keterampilan. 

2. Sistem Merita (merit system) 

Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha 

mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sitem 

ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan 

kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali 

sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian obyektif 

tersebut pada umumnya ukuran yang dipergunakan adalah ijazah 

pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan “spoil system”. 

3. Sistem Karir (career system) 

Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk 

menunjukkan  pengertian suatu  kemajuan  seseorang  yang  dicapai 

lewat usaha yang dilakukan secara dini dalam kehidupannya baik 

dunia kerja maupun politik. 

 

 

Sistem rekrutmen politik memiliki keseragaman politik  yang  tiada terbatas, 

namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui 

kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria 

universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik 

berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan melalui tes atau 

ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik 

adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, 

keluarga, almamater atau faktor status. 
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Berkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat 

berdasarkan sistem politik yang ada sehingga membawa pengaruh pada elit 

politik terpilih, membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh 

semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat. 

 

Oleh karena itu, seligman dalam kebijakan publik yang membumi 

memandang rekrutmen sebagai suatu proses yang terdiri dari: 

(tangkilisan,2008:190) 

 

1. penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada 

eligibilitas (pemenuhan syarat calon). 

2. pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif 

dan penguatan. 

3. seleksi, yakni pemilihan calon elit politik yang sebenarnya. 

 

 

Bentuk perekrutan politik yang paling tua adalah penyortiran atau penarikan 

undian. Cara ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi-

posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. Bentuk ini 

hampir sama dengan yang disebut rotasi yang bergilir. Selanjutnya terdapat 

dua cara khusus dalam system perekrutan politik yaitu: seleksi pemilihan 

melalui ujian khusus serta latihan. Bentuk perekrutan yang lain adalah 

perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekuasaan. Penggulingan 

rezim politik yang meliputi diantaranya revolusi, intervensi militer dari luar, 

pembunuhan atau kerusuhan rakyat serta coup detat.  

 

Salah satu bentuk lain lagi adalah Ko-opsi (co-option), yaitu pemilihan 

anggota-anggota baru atau pemilihan seorang ke dalam suatu badan oleh 

anggota-anggota yang telah ada. Penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut 

kesetiaan pada ideologi negara. Dalam perekrutan politik anggota kelompok 

yang direkrut  adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang 
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sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Pola-pola rekrutmen politik 

juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan 

perubahan dalam sebuah masyarakat politik. 

 

Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan peroses pergeseran ekonomi, 

infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik 

masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk mengukur perbedaan-perbedaan 

dalam hal pembangunan dan perubahan yang berlangsung dalam suatu 

masyarakat. Pembicaraan mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita 

memasuki sejumlah isu krusial yang bukan saja berfungsi menjelaskan 

tetapi sekaligus mengizinkan untuk melakukan sejumlah prediksi  isu-isu 

krusial tersebut menyangkut 

a. basis legitimasi elit politik  

b. rute yang ditempuh kearah kekuasaan  

c. keterwakilan elit politik   

d. hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik  

e. akibat-akibat bagi masa depan politik 

 

Salah satu contoh bentuk  Formulir lamaran dirancang sendiri oleh 

organisasi atau lemabaga dalam rangka menggali berbagai macam informasi 

dari para pelamar sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan tersebut.  
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Menurut Siagan (2006:126) secara umum formulir lamaran dapat 

menggali informasi tentang delapan hal, yaitu: 

1. Data pribadi, 

2. Status pelamar, 

3. Keahlian dan keterampilan, 

4. Riwayat pengalaman, 

5. Latar belakang kemiliteran, 

6. Piagam penghargaan, 

7. Kegemaran atau hobi, dan 

8. Referensi  

 

3. teknik Rekrutment 

 
Teknik-teknik rekrutmen baik disektor publik maupun swasta, dapat dilakukan 

melalui cara disentralisasikan atau didesentralisasikan, tergantung kepada 

keaadan (besarnya) organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang 

hendak direkrut (Gomes.2003:111)  

 

1. Teknik rekrutmen yang disentralisasikan 

Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya 

manusia itu bertanggung jawab untuk meminta dari para manager akan 

perkiraan-perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerja-pekerja baru 

yang dibutuhkan diwaktu akan datang. Instansi manajemen sumber daya 

manusia tingkat pusat akan mengeluarkan pengumuman perihal lowongan 

kerja yang tersedia untuk memenuhi peraturan perundangan Affimartive 

Action yang menghendaki perwakilan proporsional maka setiap 

pengumuman pekerjaan harus memasukkan informasi seperti: 

 

 jenis pekerja, klasifikasi, dan besarnya gaji 

 lokasi tugas (unit geografis dan organisasi) 

 gambaran dari kewajiban-kewajiban kerja. 

 Kualifikasi minimal 

 Tanggal mulai kerja 

 Prosedur-prosedur pelamaran, 

 Tanggal penutup bagi 

 Teknik rekrutmen yang didesentralisasikan 
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 Teknik rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi 

yang relatif kecil, kebutuhan-kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam 

mana setiap instansi memperkejakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen 

dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi khas professional, ilmiah, atau 

administratif bagi suatu instansi tertentu. Instansi-instansi secara sendiri-

sendiri biasanya lebih memilih rekrutmen yang didesentralisasikan 

karena mereka akan secara langsung mengendalikan proses 

rekrutmennya. 

 

4. Kendala Rekrutment 

 

Beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses 

rekrutmen antara lain: 

 

1. Kebijaksanaan Promosi Dari Dalam. Dengan kebijaksanaan ini 

lowongan-lowongan yang ada diisi oleh para pekerja yang sudah menjadi 

karyawan organisasi, tentunya para pencari tenaga tidak usah lagi 

mencari sumber-sumber tenaga diluar organisasi. Sehingga kemungkinan 

memperoleh tenega baru dengan pandangan baru, pendekatan baru, 

keahlian, dan keterampilan baru sangat terbatas. 

2. Kebijaksanaan tentang imbalan. Dengan kebijaksanaan ini para pencari 

tenaga kerja baru hanya dapat menawarkan tingkat penghasilan tertentu 

kepada para pelamar berdasarkan kebijaksanaan yang berlaku bagi 

organisasi. 

3. Kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Maksud dari kebijaksanaan 

ini ialah ketentuan tentang apakah para pegawai harus bekerja penuh bagi 

organisasi ataukah dimungkinkan bekerja separuh waktu. Dengan 
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kebijaksanaan seperti ini para pencari tenaga kerja hanya mencari 

pelamar yang bersedia bekerja secara purna waktu bagi organisasi yang 

akan memperkerjakannya. 

4. Rencana sumber daya manusia. Rencana ini memberi petunjuk tentang 

lowongan yang bagaimana sifatnya yang diisi dari dalam dan lowongan 

yang bagaimana akan diisi melalui rekrutmen dari luar. Dengan rencana 

demikian akan membatasi langkah dan tindakan para pencari tenaga 

kerja, mereka harus mematuhi apa yang telah ditetapkan. 

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

 

1. Tinjauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 KPU adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini 

tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU tentang 

Pemilu. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan 

sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara Pemilu. Misalnya 

Peraturan Tata Tertib KPU dan Kode Etik Pemilu. Selain hak dari 

kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga 

wajib: 

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara 

2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil 

3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi 

yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada 

masyarakat 

4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU 

5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi 

partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat 

perlakukan yang adil dan setara 
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6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan 

instansi terkait 

7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif 

dan efisien 

 

2. Tugas, Wewenang KPU 

 

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi: 

a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai 

dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

b. mengoordinasikan dan memantau tahapan; 

c.  melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu; 

d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota; 

e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif 

kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang 

sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang. 

 

3. Kewajiban KPU dalam Pemilu: 

 

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat 

waktu; 

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangancalon secara adil dan setara; 

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris 

KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta 

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 

g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani 

oleh ketua dan anggota KPU; 

h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada 

Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan 

sumpah/janji pejabat; dan 

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan 
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4. KPU Provinsi  

 

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu 

meliputi: 

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 

jadwal di provinsi; 

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan 

peraturan perundang- undangan;  

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 

penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan 

menyampaikannya kepada KPU; 

f.  menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan 

hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara 

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi 

yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil 

rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; 

h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU; 

i. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

mengumumkannya; 

j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah 

pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 

k. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik 

yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Panwaslu Provinsi; 

m. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif 

kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan 

pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu 

yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;  

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu; dan 
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p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU 

dan/atau undang-undang. 

 

Kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:  

 

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan 

setara; 

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan;  

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; 

f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris 

KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;  

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 

h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; 

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan  

j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. 

k. KPU membentuk Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap 

provinsi. 

 

5. Tim  Seleksi  

 

1. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) 

orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan 

masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai 

politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

2. Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas 1 (satu) orang anggota yang diajukan oleh gubernur, 2 (dua) orang 

anggota yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

dan 2 (dua) orang anggota yang diajukan oleh KPU. 

3. Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan 

paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. 

4. Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota 

KPU Provinsi. Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, 

seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. 

5. Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya 
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6. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  

 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu 

meliputi: 

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 

jadwal di kabupaten/kota; 

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; 

f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan 

membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;  

h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di 

kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil 

rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 

i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 

mengumumkannya; 

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah 

pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita 

acaranya;  

l. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik 

yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS; 

m. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 

n. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif 

kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang 

sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugasi. 
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kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu: 

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan 

setara; 

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan; 

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

f.  memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang 

inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan 

tembusannya kepada Bawaslu; 

h.  membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU 

Provinsi; dan 

j.  melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. 

 

7. Anggota KPU 

 

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga 

c. puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota 

KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon 

anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi 

anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 

d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 

Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;  

e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai 

penyelenggara Pemilu; 

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU 

Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota 

KPU Kabupaten/Kota; 
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g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di 

wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di 

wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU 

Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartutanda penduduk 

h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

menyeluruh dari rumah sakit; 

i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat 

pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan 

dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang 

bersangkutan; 

j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan 

fungsional dalam jabatan negeri; 

l. bersedia bekerja penuh waktu; dan 

m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik 

negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa 

keanggotaan. 

 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

i. Presiden membentuk Tim Seleksi calon anggotaKPU. 

ii. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden 

untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat.  

iii. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) 

orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan 

masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai 

politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

iv. Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan 

paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun. 

v. Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota 

KPU. 

vi. Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, 

seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.  

vii. Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya 

keanggotaan KPU. 
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8. Mekanisme Rekrutment Angota KPU 

8.1. Tim Seleksi 

a. Tim seleksi dibentuk 15 hari terhitung dari 5 bulan sebelum berakhirnya 

masa jabatan anggota KPU 

b. Tim seleksi terdiri dari 5 orang anggota yang terdiri dari akademisi, 

profesional dan masyarakat atau dengan kerjasama dengan perguruan 

tinggi setempat. 

c. Tim seleksi menyertakan sekurang-kurangnya 30% keanggotaan 

perempuan. 

d. KPU dan KPU Provinsi menetapka anggota tim seleksi melalui rapat 

pleno 

Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat. 

e. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau 

berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang 

yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota KPU, Tim Seleksi 

melakukan tahapan kegiatan: 

 

8.2. Anggota KPU 

 

1. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU sekurang-kurangnya 

pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan 

5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-

turut; 

2. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak pengumuman terakhir; 

3. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU dalam 

waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja; 

4. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU 

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja; 

5. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

pada huruf d; 

6. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi 

tertulis sekurang- kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian 

nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik 

nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan 

dan tanggapan masyarakat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kerja; 

7. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota KPU, termasuk 

mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat dalam waktu paling 

lambat 10 (sepuluh) hari kerja; dan 

8. menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama bakal calon anggota KPU 

kepada Presiden paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Tim 

Seleksi memutuskan nama bakal calon. 
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1. Presiden menetapkan 21 (dua puluh satu) nama calon atau 3 (tiga) kali 

jumlah anggota KPU untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

2. Penyampaian nama calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas 

administrasi tiap-tiap bakal calon anggota KPU paling lambat 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak Presiden menerima nama bakal calon anggota 

KPU dari Tim Seleksi. 

 

 

1. Proses pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan 

dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyusun urutan peringkat dari 

21 (dua puluh satu) nama calon anggota KPU berdasarkan hasil uji 

kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas dari 21 

(dua puluh satu) nama calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai anggota KPU terpilih. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama anggota KPU terpilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden dalam waktu 

paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak calon anggota KPU 

ditetapkan. 

Pasal 16 

1. Anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) 

disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. 

2. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya 7 (tujuh) nama yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

 

Beberapa perbandingan dan perbedaan model seleksi yang dilakukan oleh 

KPU menurut undang-undang  nomor 22 Tahun 2007 dan undang-undang 

nomor 2 tahun 2013 
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Tabel. 1 :  Perbandingan Undang-undang sebelum dan setelah revisi  

NO PENGATURAN LAMA BARU 

1 Syarat Menjadi 

Anggota KPU dan 

Banwaslu 

Tidak pernah menjadi 

anggota partai politik 

yang dinyatakan dalam 

surat pernyataan yang 

sah atau sekurang-

kurangnya dalam 

jangka waktu 5 (lima) 

tahun tidak lagi 

menjadi anggota partai 

politik yang dibuktikan 

dengan surat 

keterangan dari 

pengurus partai politik 

yang bersangkutan 

Mengundurkan diri dari 

keanggotaan partai politik, jabatan 

politik, jabatan dipemerintahan, 

dan BUMN/BUMD pada saat 

mendaftar sebagai calonTidak 

berada dalam satu ikatan 

perkawinan dengan sesama 

penyelenggara pemilu 

2 Pengangkatan 

Pemberhentian 

KPU 

Presiden membentuk 

Tim Seleksi yang 

berjumlah 5 orang 

Presiden membentuk Tim Seleksi 

yang berjumlah paling banyak 11 

orang 

Tim Seleksi berasal 

dari unsur akademisi, 

profesional, dan 

masyarakat yang 

memiliki integritas dan 

tidak menjadi anggota 

partai politik dalam 

kurun waktu 5 (lima) 

tahun terakhir 

Tim seleksi terdiri dari unsur 

pemerintah dan masyarakat 

Anggota Tim Seleksi 

berpendidikan paling 

rendah S-1 dan berusia 

paling rendah 35 (tiga 

puluh lima) tahun 

Anggota tim seleksi berpendidikan 

paling rendah S1 dan berusia 

paling rendah 40 tahun 

Tim seleksi 

menetapkan 21 nama 

calon anggota KPU 

untuk disampaikan 

kepada presiden 

Tim seleksi menetapkan 14 nama 

calon anggota KPU dalam rapat 

pleno untuk disampaikan kepada 

presiden 

Presdien menetapkan 

dan mengajukan 

kepada DPR sebanyak 

3 kali jumlah anggota 

KPU yaitu 21 orang 

Presdien menetapkan dan 

mengajukan kepada DPR 

sebanyak 2 kali jumlah anggota 

KPU yaitu 14 orang 

Prosedur ini tidak ada Dalam hal tidak ada calon anggota 

yang terpilih atau calon anggota 

KPU terpilih kurang dari 7 orang, 

DPR meminta Presiden untuk 
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mengajukan kembali bakal calon 

anggota KPU sejumlah 2 kali 

nama calon anggota KPU yagn 

dibutuhkan DPR dalam waktu 

paling lama 14 hari terhitung sejak 

surat penolakan dari DPR di 

terima Presiden 

  

3 Pengangkatan 

Pemberhentian 

KPU Provinsi 

Tim Seleksi berjumlah 

5 (lima) orang anggota 

yang berasal dari unsur 

akademisi, profesional, 

dan masyarakat yang 

memiliki integritas dan 

tidak menjadi anggota 

partai politik dalam 

kurun waktu  5 (lima) 

tahun terakhir 

Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) 

orang anggota yang berasal dari 

Unsur akademisi, profesional, dan 

masyarakat yang memiliki 

integritas atau melalui kerjasama 

dengan perguruan tinggi setempat 

Keanggotaan Tim  

Seleksi  terdiri atas  1 

(satu) orang anggota 

yang diajukan oleh 

gubernur, 2 (dua) orang 

anggota yang diajukan 

oleh DPRD Provinsi, 

dan 2 (dua) orang 

anggota yang diajukan 

oleh KPU. 

KPU menetapkan 5 orang anggota 

tim seleksi 

4 Pengangkatan 

Pemberhentian 

KPU 

Kabupaten/Kota 

Unsur akademisi, 

profesional, dan 

masyarakat yang 

memiliki integritas dan 

tidak menjadi anggota 

partai politik dalam 

kurun waktu  5 (lima) 

tahun terakhir 

Unsur akademisi, profesional, dan 

masyarakat yang memiliki 

integritas atau melalui kerjasama 

dengan perguruan tinggi setempat 

Keanggotaan Tim  

Seleksi  terdiri atas  1 

(satu) orang anggota 

yang diajukan oleh 

Bupati/Walikota, 2 

(dua) orang anggota 

yang diajukan oleh 

DPRD 

Kabupaten/Kota, dan 2 

(dua) orang anggota 

yang diajukan oleh 

KPU Provinsi menetapkan 5 orang 

anggota tim seleksi 
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KPU Provinsi 

5 Pengunduran Diri 

Anggota KPU, 

KPU Prov dan 

KPU Kab/Kota 

Tidak diatur Anggota KPU, KPU Provinsi dan 

KPU Kab/Kota yang 

mengundurkan diri dengan alasan 

yang tidak dapat diterima dan 

diberhentikan dengan tidak 

hormat  diwajibkan 

mengembalikan uang kehormatan 

sebanyak 2 kali lipat dari yang 

diterima 

6 Kesekretariatan 

KPU Provinsi 

Calon sekretaris KPU 

Provinsi diusulkan oleh 

KPU Provinsi kepada 

Gubernur sebanyak 3 

orang setelah 

berkonsultasi dengan 

Pemerintah Daerah 

Calon sekretaris KPU Provinsi 

diusulkan oleh KPU Provinsi 

kepada Sekretaris jenderal KPU 

sebanyak 3 orang setelah 

berkonsultasi dengan Pemerintah 

Daerah 

Sekretaris KPU 

Provinsi ditetapkan 

oleh Keputusan 

Gubernur 

Sekretaris KPU Provinsi 

ditetapkan oleh Keputusan 

Sekjend KPU 

7 Kesekretaritan 

KPU 

Kabupaten/Kota 

Calon sekretaris KPU 

Kab/Kota diusulkan 

oleh KPU Kab/Kota 

kepada 

Bupati/Walikota 

sebanyak 3 orang 

setelah berkonsultasi 

dengan Pemerintah 

Daerah, 

Calon sekretaris KPU Kab/Kota 

diusulkan oleh KPU Kab/Kota 

kepada Sekretaris jenderal KPU 

sebanyak 3 orang setelah 

berkonsultasi dengan Pemerintah 

Daerah, 

Sekretaris KPU 

Kab/Kota ditetapkan 

oleh Keputusan 

Bupati/Walikota 

Sekretaris KPU Kab/Kota 

ditetapkan oleh Keputusan 

Sekjend KPU 

8 Pengawas Pemilu Banwaslu bersifat 

tetap, Panwas Provinsi, 

Kabupaten dan 

Lapangan Bersifat ad 

hoc 

Banwaslu dan Banwaslu Provinsi 

bersifat tetap dan Panwaslu 

Kabupaten dan Lapangan bersifat 

ad hoc 

Panwaslu Lapangan 

disetiap desa berjumlah 

1 orang 

Panwaslu lapangan disetiap desa 

paling sedikit 1 orang dan paling 

banyak 5 orang, tergantung 

kondisi geografis dan sebaran TPS 

Syarat anggota 

Banwaslu, Banwaslu 

Provinsi dan Panwaslu 

Kab/Kota tidak pernah 

Syarat anggota Banwaslu, 

Banwaslu Provinsi dan Panwaslu 

Kab/Kota mengundurkan diri dari 

keanggotaan partai politik 
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menjadi anggota partai 

politik dalam 5 tahun 

terakhir 

9 Dewan 

Kehormatan 

Penyelenggara 

Pemilu (DKPP) 

Dewan Kehormatan 

(DK) 

Bernama Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

DK bersifat ad hoc DKPP bersifat tetap selama 5 

tahun 

Pembentukan dan 

penetapan DK oleh 

KPU 

Pembentukan DKPP ditetapkan 

dengan keputusan presiden 

DK berjumlah 5 orang 

yaitu 3 orang dari KPU 

dan 2 orang dari luar 

KPU 

DKPP terdiri dari unsur : 

–       KPU (1 orang) 

–       Banwaslu (1 orang), 

–       masing-masing parpol di 

DPR, 

–       Pemerintah (1 orang) 

–       Tokoh masyarakat (4/5 

orang) 

Tidak diatur DKPP menyusun dan menetapkan 

Kode Etik untuk penyelenggara 

pemilu dan pengawas pemilu 

Tidak diatur Putusan DKPP berupa sanksi atau 

rehabilitasi. Sanksi dapat berupa 

teguran tertulis, pemberhentian 

sementara atau pemberhentian 

tetap dan Putusan DKPP bersifat 

final dan mengikat 

Tidak diatur Sekretariat DKPP adalah 

sekretariat Banwaslu 

Tidak diatur DKPP membentuk Peraturan 

DKPP dan Keputusan DKPP 

10 Waktu 

Pembentukan 

KPU, KPU Prov 

dan KPU 

Kab/Kota 

Pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Banwaslu 

menurut UU ini dibentuk paling lambat 2 bulan setelah 

UU ini diundangkan 

KPU membentuk tim seleksi anggota KPU Provinsi paling 

lambat 2 bulan setelah pengucapan sumpah/janji anggota 

KPU yang baru 

KPU Provinsi membentuk tim seleksi anggota KPU 

Kab/Kota paling lambat 2 bulan setelah pengucapan 

sumpah/janji anggota KPU Provinsi yang baru 

11 Alur Waktu 

Pembentukan 

KPU, KPU 

Provinsi dan KPU 

Kab/Kota 

–       Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU dan 

Banwaslu dibentuk paling lambat 2 bulan setelah UU in di 

undangkan 

–       Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam 

jangka waktu paling lama 3 bulan setelah terbentuk 
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–       Presiden pengajukan 14 nama kepada DPR paling 

lambar 14 hari sejak diterimanya berkas calon anggota 

KPU 

–       Proses pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan 

dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak 

diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden 

–       Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih 

yang disampaikan oleh DPR paling lambat 5 hari kerja 

sejak diterimanya 7 nama anggota tersebut 

–       KPU membentuk tim seleksi anggota KPU Provinsi 

paling lambat 2 bulan setelah pengucapan sumpah/janji 

anggota KPU yang baru 

–       Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam 

jangka waktu paling lama 3 bulan setelah terbentuk 

–       KPU memilih dan menetapkan anggota KPU 

Provinsi paling lama 60 hari kerja terhitung sejak 

diterimanya berkas nama calon anggota KPU Provinsi dari 

tim seleksi 

–       KPU Provinsi membentuk tim seleksi anggota KPU 

Kab/Kota paling lambat 2 bulan setelah pengucapan 

sumpah/janji anggota KPU yang baru 

–       Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan dalam 

jangka waktu paling lama 2 bulan setelah terbentuk 

–       KPU Provinsi memilih dan menetapkan anggota 

KPU Kab/Kota paling lama 60 hari kerja terhitung sejak 

diterimanya berkas nama calon anggota KPU Kab/Kota 

dari tim seleksi 

–       KPU: 6 bulan 19 hari sejak UU diundangkan 

–       KPU Provinsi: 7 bulan setelah KPU tebentuk 

–       KPU Kab/Kota: 6 bulan setelah KPU Provinsi 

terbentuk 

Sumber: (weinarifin.net/2011/10/04/perbandingan-uu-penyelenggara-pemilu-lama-

dan-baru/  diunduh pukul 20:53:54, 25/11/2015) 

 

 

C. Jabatan Publik 

 

http://weinarifin.net/2011/10/04/perbandingan-uu-penyelenggara-pemilu-lama-dan-baru/
http://weinarifin.net/2011/10/04/perbandingan-uu-penyelenggara-pemilu-lama-dan-baru/
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Pejabat publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adalah 

pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang 

mengurusi kepentingan orang banyak. Dengan demikian, seseorang dapat 

dikatakan sebagai pejabat “Pejabat Publik” apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, 

Yaitu (i) bahwa dia adalah pegawai pemerintah; (ii) menjabaat sebagai 

pimpinan; dan (iii) bahwa tugasnya adalah mengurusi kepentingan orang 

banyak. 

 

Menurut Hans Kalsen bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi 

pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut pejabat tata 

usaha negara atau pejabat publik.Pandangan Hans Kalsen tersebut juga 

mensyaratkan 3(tiga) hal, yaitu adanya jabatan; (ii) adanya fungsi pembentukan 

norma hukum yang melekat pada jabatan tersebut; dan (iii) selain fungsi 

pembuatan norma hukum negara, juga melekat fungsi pelaksanaan norma 

hukum negara pada jabatan tersebut.  

 

Menurut UU No. 8/2008 pasal 1 angka 8 menyatakan pejabat publik adalah 

orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan 

tertentu pada badan publik. Dari Pendapat tersebut penulis dapat 

menyimpulkan bahwa anggota KPU adalah pejabat publik yang bertugas pada 

instansi pemerintah yang harus menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan 

norma dan hukum negara yang berlaku. 
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D. Kerangka Fikir 

 

Pemilihan Umum di indonesia dapat dilakukan dengan baik jika penyelenggara 

bersifat profesional dan berkompetensi dalam arti menguasai pekerjaan dalam 

penyelenggaraan pemilu serta mampu bersifat independent. KPU sebagai 

badan penyelenggara pemilu yang memiliki badan hukum yang kuat yang telah 

di atur oleh Undang-undang dasar 1945 pasal 22 E dan dan Undang-undang 

nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya 

dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2011  tentang penyelenggaran pemilu 

posisi KPU sebagai badan penyelenenggaraan pemilu yang bersifat nasional 

yang bertanggung jawab mengurusi seluruh pemilihan umum yang dilakukan 

di indonesia dari tingkat daerah sampai tingkat nasional mencakup seluruh 

wilayah Republik Indonesia. 

 

Jumlah keanggotaan KPU yang di atur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 

2007 berjumlah 11 orang , setelah di undang-undang nomor 23 tahun 2013 di 

terbitkan anggota KPU berkurang menjadi 5 orang dengan mempertimbangkan 

pososi perempuan dalam kursi kenaggotaan sebanyak 30% (tiga uluh persen) 

dalam masa keanggotaan sampai 5 tahun yang dipilih dalam beberapa tahapan 

meliputi penjaringan 10 nama calon anggota dari 20 nama calon anggota, 

masing-masing calon anggota akan melewati tes wawancara selama 1-2 jam 

dengan materi pokok antara lain meliputi menejemen pemilu, sistem politik 

dan pemahaman perundang-undangan selain itu juga ada beberapa pertanyaan 

yang biasanya diajukan berkaitan dengan pengaduan pengaduan yang ada di 

masyarakat. 
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Setelah hasil tes ini berakhir Tim seleksi  akan menyerahkan 10 nama calon 

anggota yang kemudian akan diserahkan kepada KPU Provinsi. Dari 10 nama 

calon anggota yang diserahkan oleh Tim seleksi kepada KPU Provinsi yang 

kemudian akan di pilih 5 nama calon anggota dan ditetapkan untuk dilantik  

menjadi anggota komisioner KPU daerah. Berdasarkan mekanisme rekrutmen 

politik yang dikemukakan diatas maka penulis menggunakan pendekatan yang 

dikemukakan oleh rush dan althoff dalam proses rekrutmen politik yang 

memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah sistem perekrutan 

administratif yang didasarkan atas  patronse.(2) sifat terbuka; adalah sistem 

yang didasarkan pada ujian-ujian terbuka” (I Ketut Putra Erawan; 17:2010).  

Proses seleksi tersebut lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel krangka fikir 

dibawah ini: 
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Gambar. 1 Bagian Kerangka Pikir  

 

 

 

 

  

Undang-undang No.11 tahun 2015 

Peraturan KPU No. 2 tahun 2013 

KPU Provinsi Tim seleksi KPU 

Pola rekrutmen (rush 

and Althoff) 

Indikator 

1. terbuka 
2. tertutup 

Anggota Terpilih 



 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana proses rekrutmen anggota 

KPUD Kabupaten Pesisir Barat sehingga tergolong kedalam penelitian 

deskriptif. Menurut Hasan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Materi 

Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena 

sosial (Hasan, 2004:13). 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan tentang kejadian  

serta hal-hal yang mempengaruhinya. Sukardi dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya mengemukakan 

bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan 

diselidiki (Sukardi, 2005: 157). 

 

 



44 

 

Singarimbun dan Effendi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Survey mengatakan tujuan dalam penelitian deskriptif, yaitu:  

1. Untuk mengetahui perkembangan tertentu atau frekuensi tertentu atau 

frekuensi terjadinya suatu fenomena tertentu.  

2. Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.  

( Singarimbun dan Effendi, 1999:4) 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Maleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara menyeluruh dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.(Maleong, 2000:6) 

 

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dikarenakan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor 

dalam buku Hadari Nawawi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 

menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-

orang yang prilakunya yang dapat diamati (Bogdandan Taylor dalam Hadari 

Nawawi,1994:49). Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti 

mencoba untuk menggambarkan bagaimana Proses Rekrutmen Anggota  
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KPUD Kabupaten Pesisir Barat Yang dilakukan oleh Tim seleksi dan KPU 

Provinsi Lampung.   

 

B. Fokus Penelitian  

 

Menurut Maleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif 

menjelaskan bahwa Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi 

penelitian kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang 

relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam 

penelitian (Maleong, 2000: 24). Fokus penelitian memberikan batasan dalam 

studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini 

peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan 

penelitian.  

 

Fokus dan batasan dalam pengumpulan data dapat di pandang manfaatannya 

sebagai reduksi data yang diantisipasi.  Ini merupakan bentuk pra analisis yang 

mengesampingkan varibel-variabel dan memperhatikan lainnya. Dengan 

adanya pemfokusan, akan menghindari pengumpulan data yang tidak relevan 

dan hadirnya data yang melimpah ruah. (Mathew B. Miles dan Huberman, 

1992:30). 

  

C. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi lampung dan Kabupaten Pesisir Barat 

Tepatnya di KPU Provinsi Lampung dan KPUD Kabupaten Pesisir Barat. 
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D. Sumber Data 

 

Beberapa sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu berupa data pengetahuan, pemahaman, pengalaman 

informan yang didapat melalui wawancara mendalam yang penulis lakukan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu terdiri dari literatur dan dokumen-dokumen lain baik 

berupa tulisan yang dimuat di surat kabar, media online, majalah yang sudah 

maupun yang belum dipublikasikan juga hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang mempunyai korelasi erat dengan kajian data penelitian ini. 

 

E. Penentuan Informan 

Dalam memilih sample awal  menurut Spradley dalam bukunya yang berjudul 

Metode Etnografi beliau menjelaskan agar lebih terbukti perolehan 

informasinya, Spradley mengajukan beberapa kriteria yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu : 

1.  Subjek yang telah lama dan insentif menyatu dengan kegiatan atau medan 

aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya 

ditandai dengan suatu kemampuan memberkan informasi diluar kepala 

tentang suatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terkait secara penuh atau aktif pada lingkungan yang menjadi 

sasaran perhatian peneliti. 
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3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk 

dimintai informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu, merekarelatif masih lugu dalam memberikan 

informas 

5.  Subjek yang sebelumnya tergolong asing dengan peneliti sehingga peneliti 

dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek 

yang semacam guru baginya. (James P. Spradley, 1997 :61) 

 

Dengan demikian berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan, peneliti 

menggunakan teknik snowball atau bola salju dalam penentuan informan. 

Teknik ini dipergunakan bukan saja untuk mendapatkan informasi data 

tapi juga untuk memperbaiki, mempertajam, dan memperjelas data atau 

informasi yang sudah terdahulu serta rinciannya. Kegiatan mengumpulkan 

data atau informasi hanya akan berhenti setelah mencapai taraf ketuntasan 

atau kejenuhan. Ketuntasan atau kejenuhan terjadi apabila tidak ada lagi 

sumber data yang dapat memberikan informasi dan mungkin tidak adalagi 

data atau informasi yang dapat dihimpun. 

Informan yang telah diperoleh dari penggunaan teknik snowball ini antara 

lain: 

Tabel.2 Nama Informan 

No Nama Jabatan 

1 Dr.Rudy Akademisi 

2 Siti Khoiriyah   Tim seleksi 

3 yuliyanto Anggota terpilih 

4 Nanang Trenggono Ketua KPU Provinsi 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik 

penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan 

yang telah ditentukan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah 

lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.  

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah dengan 

mengolah data tersebut. Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Editing 

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa 

kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin 

keabsahannya (validitas) data untuk kemudian dipersiapkan ketahap 

selanjutnya. 
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2. Intepretasi data 

Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau 

penjabaran dari data yang ada untuk dicari maknanya yang lebih luas 

dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, 

serta dari dokumentasi yang ada.  

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Matew Milles dan Huberman Dalam Bukunya yang berjudul Analisis 

Data Kualitatif terdapat tiga komponen analisis yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

 

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan 

cara sedemikianrupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian dilapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan 

reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. 

Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah 

penelitian lapangan.  
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2. Penyajian Data (Display Data)  

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada 

dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang 

disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di 

lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan 

berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.  

 

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)  

Dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari 

arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang 

berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, 

tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula 

belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan 

kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, 

penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan 

peneliti. ( Matew Milles dan Huberman, 1992:16) 



 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Lokasi Penelitian  

 

 

Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat, yang memiliki luas 

wilayah ±2.907,23 KM Persegi. Beribu Kota di Krui, dengan jumlah penduduk 

sebesar ±136.370 jiwa pada tahun 2011 dan 117 Desa/Kelurahan. Dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 22 

April 2013. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Barat memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

 UTARA, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Desa 

Way Beluah dan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan. 

 SELATAN, Samudera Hindia. 

 BARAT, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. 

 TIMUR Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa 

Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 
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1. Geografis 

 

Kabupaten  Pesisir Barat  merupakan  salah  satu  bagian  d a r i  wilayah  

Provinsi  Lampung yang  terletak di antara 4,40’0”- 60’0” Lintang Selatan 

dan 103’0” – 104,50’,0” Bujur Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat 

 

 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat (sumber: Ditjen Penataan Ruang 

Kementerian PU) Kabupaten Pesisir Barat berbatasan dengan wilayah 

beberapa kabupaten, yaitu: 

 Sebelah  utara dengan  Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten 

Tanggamus dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera 

Selatan; 

 Sebelah timur dengan Kabupaten Tanggamus; 

 Sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. 
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Jarak antar Kota Krui sebagai ibukota Kabupaten Pesisir Barat dengan 

kota-kota terdekat adalah sebagai berikut: 

 Biha (Provinsi Bengkulu  = ±   30 Km 

  Lemong, Kec. Lemong               = ± 110 Km 

 Pugung Tampak, Kec. Pesisir Utara  = ±   58 Km 

 Ngambur, Kec. Ngambur              = ±   45 Km 

 Way Heni, Kec. Bengkunat Belimbing = ± 120 Km 

 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah ± 2.907,23 Km atau sekitar 

8,39% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Lampung. Dari wilayah 

seluas ± 2.907,23 Km tersebut, keadaan tanah di Kabupaten Pesisir Barat 

terbagi atas 6 (enam) sistem, yaitu: sistem tanah alluvial (0 -100M dpl), 

sistem tanah marine (0-20M dpl), sistem tanah teras marine (0-20M 

dpl), sistem tanah vulkan (25-200M dpl), sistem tanah perbukitan dan 

sistem tanah pegunungan dan plato (25-1.350M dpl). 

2. Kondisi Iklim Kabupaten Pesisir Barat 

Kondisi Iklim Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh keadaan alamnya 

yangdilewati oleh jalur Pegunungan Bukit Barisan dan Keberadaan 

Samudera Hindia disebelah Barat. Menurut Oldeman dan Las Davis (1970), 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki dua tipe iklim, yakni: 

 Tipe iklim A, yang memiliki 8 Bulan basah, dimana meliputi bagian 

Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 
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 Tipe iklim B, dengan jumlah Bulan basah 7-9 Bulan, yang terdapat 

dibagian Timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Secara umum 

curah hujan di daerah ini berkisar antara 2500-3000 mm/tahun. 

Tingkat kelembaban berkisar antara 50-80%, yang dikendalikan oleh 

regim sirhu dari panas (isohypothermic) pada dataran pantai di bagian 

Barat sampai dingin (iosthermic) diwilayah perbukitan. 

3. Kondisi Topografi Kabupaten Pesisir Barat 

Kabupaten Pesisir Barat secara topografi dapat dibagi kedalam topografi 

dari permukaan laut, dimana mencakup seluruh Kecamatan wilayah Pesisir 

(Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan 

Pesisir Selatan) pada sepanjang pantai Barat wilayah ini. Topologi 

perbukitan, yang memiliki ketinggian antara 600-1000 meter diatas 

permukaan laut, yang meliputi TNBBS dan lain-lainnya terdamasuk dalam 

wilayah ini  

 

Secara administratif  wilayah Kabupaten Pesisir Barat  terdiri dari  11 

(sebelas) kecamatan yang terbagi menjadi 116 (seratus  enam belas) 

pekon/ desa dan 2 (dua) kelurahan. Dari  11 (sebelas) kecamatan yang 

ada, Kecamatan Bengkunat Belimbing  merupakan  kecamatan  yang 

mempunyai  wilayah  terluas  yaitu  sekitar ± 943,70  Km2.  Sedangkan  

Kecamatan  Krui  Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah 

terkecil yaitu sekitar ± 40,92 Km2. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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No Kecamatan Luas (Km2) Pekon (desa) Kelurahan 

1. Pesisir Selatan 409,19 15 - 
2. Bengkunat 215,03 9 - 
3. Bengkunat Belimbing 943,70 14 - 
4. Ngambur 327,17 9 - 
5. Pesisir Tengah 120,64 6 2 
6. Karya Penggawa 211,11 12 - 
7. Way Krui 40,92 10 - 
8. Krui Selatan 36,25 10 - 
9. Pesisir Utara 84,25 12 - 
10. Lemong 454,97 13 - 
11. Pulau Pisang 64,00 6 - 

 Jumla
h 

2907, 
23 

116 2 

 

Tabel.3 Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dataran yang 

tersebar di bagian barat dan bagian selatan serta membujur dari utara ke 

timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai dan 

perbukitan serta Pegunungan. Ketinggian  wilayah  di  Kabupaten  Pesisir 

barat  sebagian  besar  berada  pada  kisaran 25- 100 mdpl. Berdasarkan 

kemiringan wilayah, Kabupaten Pesisir Barat mempunyai topografi  yang 

terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: 

Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 mdpl) 

Daerah berbukit (600 sampai 1.000 mdpl); d an 

Daerh pegunungan (daerh ketinggian 1000-2000 mdpl) 

 

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 2 (dua) zona iklim karena 

dipengaruhi oleh rantai pegunungan bukit barisan, Zone A (jumlah bulan 

basah > 9 bulan) terdapat di bagian barat Kawasan Taman  Nasional  

Bukit  Barisan  Selatan  termasuk  Krui  dan  Bintuhan  dan  Zone  BL 

(jumlah  bulan  basah  7-9  bulan)  terdapat  di  bagian  timur  Kawasan  
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Taman  Nasio nal  Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan curah hujan dari 

Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Lampung Barat, curah 

hujan di Kabupaten Pesisir Barat berkisar antara 2.500 - 3.000 Milimeter 

pertahun. 

 

4. Pemerintahan 

 

3 .1 .  Administrasi Pemerintahan 

 

Sejak terbentuk pada Tahun 2012 (sesuai dengan Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten 

Pesisir Barat di Provinsi Lampung. 

 

tertanggal  16  Nopember  2012  dan   diundangkan  pada  tanggal  17  

November  2012), Kabupaten Pesisir Barat telah dipimpin oleh Penjabat 

Bupati (Hi. KHERLANI, SE., MM) yang penunjukannya ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

131.18-270 tanggal 19 April 2013 dan dilantik di Jakarta pada tanggal 22 

April 2013. Pada tanggal 24 April 2014, Hi. KHERLANI, SE., MM 

dilantik sebagai Penjabat Bupati untuk kali kedua, dan pada tanggal 22 

April 2014, Drs. Qudrotul Ikhwan, MM dilantik oleh Gubernur Lampung 

M. RIDHO FICARDO sebagai Penjabat Bupati Pesisir Barat untuk 

menggantikan Hi. KHERLANI, SE., MM bertempat di Komplek Kantor 

Gubernur Lampung. 
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Adapun uraian secara singkat struktur organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Pesisir Barat  sebagai  berikut: 

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, yang 

membawahi dinas -dinas daerah (Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kantor-kantor kecamatan, 

Pekon dan Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah serta Kantor 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dan lembaga 

teknis daerah (Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  

Pemerintahan  Pekon,  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah,  

Kantor  Kesatuan Polisi Pamong Praja serta Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik); 

b.  Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi 

dinas-dinas daerah (Dinas   Pertanian,   Perkebunan   dan   

Kehutanan,   Dinas   Peternakan,   Kelautan   dan Perikanan, Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan 

dan Energi) dan lembaga teknis daerah (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup); dan 

c. Asisten   Bidang   Administrasi   Umum,   yang   membawahi   

dinas-dinas   daerah   (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika) dan lembaga teknis daerah (Sekretariat Korps Pegawai 
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Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Usaha 

Milik Daerah). 

 

5. Demografi 

 

Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2015 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Barat tergambar pada tabel di bawah. Untuk rasio 

jenis kelamin proyeksi pada akhir tahun 2015 dari total jumlah penduduk 

sebesar 156.276 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 79,444 jiwa dan 

perempuan 76.839 jiwa yang berarti dari setiap 100 jiwa penduduk 

perempuan terdapat sekitar 111 jiwa penduduk laki-laki. Sedangkan 

jumlah rumah tangga pada akhir tahun 2014 sebesar 33.292 jiwa atau 

naik 2,77% (923 rumah tangga) dari tahun 2010 dan rata-rata jiwa per 

rumah tangga sekitar 3-4  jiwa. 

 

 

 

 

 

\ 
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Tabel.4 Peta Demografi Kabupaten Pesisir Barat 

kecamatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Penduduk 

(Orang) 

Penduduk (Orang) Penduduk 

(Orang) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

PESISIR 

SELATAN 

21.762 14,98 23.526 15,16 23.494 15,03 

PESISIR 

TENGAH 

18.358 12,64 18.588 11,98 18.425 11,79 

PESISIR 

UTARA 

8.202 5,65 8.719 5,62 8.781 5,62 

KARYA 

 

PENGGAWA 

14.292 9,84 15.386 9,91 15.374 9,84 

LEMONG 14.365 9,89 12.807 8,25 13.602 8,7 

BENGKUNAT 7.620 5,25 9.756 6,29 11.318 7,24 

NGAMBUR 17.953 12,36 20.357 13,12 19.184 12,28 

BENGKU

NAT 

BELIMBI

NG 

24.009 16,53 24.009 15,47 24.003 15,36 

WAY KRUI 8.328 5,73 9.469 6,1 9.546 6,11 

KRUI 

SELATAN 

8.531 5,87 10.657 6,87 10.584 6,77 

PULAU 

PISANG 

1.858 1,28 1.908 1,23 1.965 1,26 

Jumlah 145.278,0

0 

100,02 155.182,0

0 

100,00 156.276,0

0 

100,00 

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, 2014 (diolah).   
 

Apabila  dilihat  dari  jumlah  penduduk  per  kecamatan  dan  

kepadatan  penduduknya, Kecamatan Krui Selatan merupakan kecamatan 

yang paling padat dengan tingkat kepadatan  291,97 jiwa diikuti 

Kecamatan Way Krui 233,28 jiwa dan Kecamatan Pesisir Tengah 

berjumlah 152,73  jiwa.  Ketiga  kecamatan  tersebut  merupakan  

wilayah  yang  paling  padat  sebaran penduduknya. Kecamatan yang 

tingkat kepadatan penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan pulau 

Pisang dengan jumlah populasi 30,70/km2. Untuk Kepadatan Penduduk di 
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Kabupaten Pesisir Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2015 

 

Tabel.5 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Pesisir Barat 

 

Kecamatan 

luas Penduduk (Orang) Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

 

Km2 

 

% 

 

Jumlah 

 

% Pesisir Selatan 409,17 14,07 23.494 15,03 57,42 

Bengkunat 215,03 7,4 11.318 7,24 52,63 

Bengkunat 

Belimbing 

943,7 32,46 24.003 15,36 25,43 
Ngambur 327,17 11,25 19.184 12,28 58,64 

Pesisir Tengah 120,64 4,15 18.425 11,79 152,73 

Karya Penggawa 211,11 7,26 15.374 9,84 72,82 
Way Krui 40,92 1,41 9.546 6,11 233,28 

Krui Selatan 36,25 1,25 10.584 6,77 291,97 
Pesisir Utara 84,27 2,9 8.781 5,62 104,20 
Lemong 454,97 15,65 13.602 8,7 29,90 
Pulau Pisang 64,00 2,2 1.965 1,26 30,70 

Jumla

h 

2.907,23 100,0 156.276 100,0  

Sumber : diolah dari Disdukcapil Kab. Pesisir Barat 2014 

 

B. Sejarah KPUD Kabupaten Pesisir Barat 

 

KPU Kabupaten Pesisir Barat merupakan peserta pelaksana pemilihan umum 

termuda di Provinsi Lampung terhitung KPU Kabupaten Pesisir Barat baru di 

bentuk pada hari selasa tanggal 17 november 2015 atau dua puluh satu  (21) 

hari sebelum pelaksanaan PEMILU serentak 8 kabupaten/kota yang diadakan 

pada 09 Desember 2015 di Provinsi lampung. Pelantikan ini didasarkan pada 

surat putusan KPU Provinsi Lampung No. 08/Kpts/KPU-Prov.08/2015 tentang 

Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat Masa Bakti 2015—2019 

dengan Lima komisioner baru yakni Tulus Basuki (ketua), Jefri, Yulyanto, 

Yurlisman, dan Marlini kelima anggota ini dipercaya untuk melaksanakan 

PEMILU di Kabupaten Pesisir Barat. 
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Visi dan Misi 

 

Visi Kabupaten Pesisir Barat 

 Menuju Kota Modern Berbasisi Lingkungan 

 

Misi Kabupaten Pesisir Barat 

 Meningkatkan pemanfaatan potensiPerikanan dan 

 Meningkatkan pengelolaan Pariwisata dan Budaya Daerah. 

 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan sektor Pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan. 

 Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi 

dan komunikasi. 

 Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau. 

 Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. 

 Meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan 

lingkungan. 

C. Profil KPUD Kabupaten Pesisir Barat 

 

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

terdiri dari : 

 

1. Tulus Basuki, S.Pd (Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

2. Yurlisman, S.Ag (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

3. Yulyanto, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

4. Jefri (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat) 
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5. Marlini, S.Hi., M.A (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

 

Pembina PPID berwenang : 

 

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan 

KPU Kabupaten Pesisir Barat 

2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang 

dikecualikan di lingkungan KPU Kab. Pesisir Barat 

3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten 

Pesisir Barat 

 

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari : 

 

1. Yulyanto, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

2. Jefri (Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat)  

3. Drs. JON EDWAR, M.Pd (Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

4. Herdy Wilismar, SH (Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten 

Pesisir Barat) 

5. Merah Gunawan, SH (Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten 

Pesisir Barat) 

6. Sujarwo Saidi, S.IP (Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pesisir Barat) 

7. Donny Zulkarnaen, S.Pd.I (Kasubag Umum KPU Kabupaten Pesisir 

Barat) 

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan 

pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka 
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pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir 

Barat 

 

3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah 

Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat (Drs. JON EDWAR, M.Pd) 

Atasan PPID berwenang : 

 

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU 

Kabupaten Pesisir Barat 

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir 

Barat 

3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses 

informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat 

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik 

di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan 

peraturan perundangan. 

 

4. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi adalah Kepala Sub 

Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pesisir Barat (Herdy 

Wilismar, S.H) 

 

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir 

Barat 
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2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan 

Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat  

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh 

unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat. 

4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam 

kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik. 

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik 

bersama dengan Biro Hukum KPU Kabupaten Pesisir Barat. 

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi 

dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan 

Pembina PPID. 

7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada 

Atasan PPID. 

 

5. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari : 

 

1. Apriadi Hendra Utama, SH 

2. Sulistyo Pamungkas, SE 

3. David Satria Jaya, S.AN 

4. Syaiful Ula, S.IP 

5. Ratina  

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang membantu tugas 

dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di 

lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat 
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6. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi adalah 

pejabat yang ditetapkan pada masing-masing bagian di Sekretariat 

KPU Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas: 

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik. 

2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi. 

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan 

dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum 

Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat 

 



 

 

 

 

 

 

VI. PENUTUP 
 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB V maka dapat di tarik kesimpulan 

penelitian  mengenai proses rekrutmen anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat 

yang dilakukan oleh Tim seleksi dan KPU Provinsi Lampung sebagaimana 

tugas dan fungsinya dalam melakukan rekrutmen anggota KPUD Kabupaten 

Pesisir Barat dan regenerasi pejabat publik tahun 2015 telah melakukan tugas 

dengan melaksanakan proses rekrutmen. 

 

Pada Proses rekrutmen anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat di ikuti oleh 55 

peserta berdasarkan seleksi administrasi Tim seleksi meloloskan 47 nama, 

dalam seleksi tertulis, seleksi kesehatan, test psikologi dan assemen psikologi 

Tim seleksi meloloskan 20 nama serta pada seleksi wawancara dan uji publik 

anggota Tim seleksi meloloskan 10 nama. 

 

Pada seleksi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung penilaian dilakukan 

terhadap 10 nama calon angota KPUD Kabupaten Pesisir Barat untuk 

penetapan 5 nama calon anggota terpilih dalam proses ini terdapat proses 

seleksi pembuatan makalah, seleksi wawancara, uji kelayakan dan pleno. 
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pada proses rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat terdapat 2 

prosedur rekrutmen yaitu (1) prosedur rekrutmen terbuka yang dilakukan Tim 

seleksi dalam mengadakan seleksi yang dilihat dari aspek: rekrutmen dilakuka 

terbuka bagi setiap warga Kabupaten Pesisir Barat yang telah memenuhi syarat 

administrasi, setiap peserta seleksi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, 

terdapat kompetisi terbuka, serta penilaian berdasarkan poin dan penilaian 

objektif rasional seperti pada proses pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi 

tertulis, proses seleksi tertulis tertulis, seleksi kesehatan, tes psikologi, dan 

assement psikologi dan seleksi pembuatan makalah.  prosedur rekrutmen. (2) 

Prosedur rekrutmen tertutup yang dilakukan pada proses seleksi wawancara 

dan uji publik, seleksi wawancara makalah, uji kelayakan, dan pleno penetapan 

anggota terpilih. Hal ini dilihat dari aspek penilaian yang diberikan 

berdasarkan pertimbangan, terdapat otoritas elit dalam penentuan penilaian. 

 

Terdapat Bebebrapa Kendala yang dialami oleh Tim seleksi maupun KPU 

Provinsi Lampung dalam proses rekrutman KPUD Kabupaten Pesisir Barat 

antara lain kendala anggara yang menyebabkn keterlambatan pembentukan 

Tim seleksi, rendahnya partisipasi pelamar yang mendaftar untuk menjadi 

anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat dan kendala lokasi atau jarak yang di 

alami oleh Tim seleksi 

 

B. Saran  

   

Pada kesempatan ini dapat disampaikan saran penulis terhadap KPU Provinsi 

Lampung untuk kedepannya dapat mempublis standart dan kriteria atau 
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memberikan kisi-kisi dalam menetapakan anggota terpilih sehingga tercipta 

tranparansi dalam proses rekrutmen terutama dalam transparansi nilai.  

Perlunya pemanafaatan teknologi inforatika dan media cetak dalam upaya 

menunjang transparansi nilai dalam setiap seleksi yang dilakukan sehingga 

publik dapat mendapatkan informasi dan data yang di butuhkan terkait proses 

dan hasil seleksi  

 

Perlunya peningkatan sosialisasi sadar pemilu atau yang semacamnya guna 

memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat lampung dan 

masyarakat Kabupaten Pesisir Barat pada khususnya demi terciptanya 

masyarakat yang melek politik dan pemilu sehingga kedepanya akan banyak 

pilihan atau choice dalam proses rekrutmen politik. sehingga masyarakat 

nantinya tidak minder dalam mengikuti proses seleksi seperti proses rekrumen 

KPU atau KPUD atau rekrutmen politik sejenisnya. 

 

Untuk para anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat terpilih dapat menjaga 

netralitas dan diharap mampu melakukan peningkatan sumberdaya manusia di 

Kabupaten Pesisir Barat dalam bidang politik dan kepemiluan dengan 

sosialisasi atau pelatihan-pelatihan dasar tentang politik dan pemilu sehingga 

kedepanya masyarakat Kabupatn Pesisir Barat mempunyai  kompetensi yang 

cukup dalam bidang tersebut. 
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