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ABSTRAK 
 

IMPLEMENTASI ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 
SERENTAK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 
 
 

Oleh 
 

ADE PUTRA 
 
 
 

Pemilihan kepala daerah serentak merupakan salah satu kebijakan pemerintah 
untuk  mewujudkan demokrasi yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip 
efisiensi dan efektivitas anggaran yang merupakan karakteristik dari good 
governance. Dalam perspektif manajemen keuangan pemilu, terdapat beberapa 
prinsip-prinsip dari manajemen pengelolaan keuangan pemilu yang terdiri dari 
transparansi, akuntabilitas dan value for money (VFM). Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis bagaimana implementasi anggaran pemililihan kepala daerah 
serentak pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi 2015. 
 
Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data 
berupa hasil wawancara dengan informan, dokumen kepustakaan dan hasil 
penelitian ilmiah. Informan dipilih dengan sengaja (purposive). Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data dengan (1) teknik reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan 
kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukan (1) KPU Provinsi Jambi transparan dalam 
perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemilihan, 
namun kurang transparan dalam penyediaan informasi terkait laporan keuangan 
kepada publik (2) KPU Provinsi Jambi akuntabel dalam pengelolaan anggaran 
pemilihan dengan mempedomani peraturan yang berlaku (3) KPU Provinsi Jambi 
telah menerapkan prinsip penghematan pada proses penganggaran dengan 
pendanaan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan 
kepala daerah secara bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 
Jambi 2015. Realisasi anggaran mencapai 80,03% dari alokasi 101 milyar rupiah. 
KPU Provinsi Jambi cukup efisien dan efektif dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi 2015. 
 
Kata Kunci : Anggaran,  Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Gubernur Jambi 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

IMPLEMENTATION OF ELECTORAL BUDGETING IN THE 
SIMULTANEOUS  ELECTION OF GOVERNOR AND  

VICE GOVERNOR OF JAMBI PROVINCE 2015 
 
 

By 
 

ADE PUTRA 
 
 
 

The district simultaneous election is one of the government's policies to realize a 
better democracy by manifest the principles of efficiency and budget effectiveness 
that are characteristic of good governance. In the perspective of electoral financial 
management, there are several principles of election financial management 
management consisting of transparency, accountability and value for money 
(VFM). This research aimed to analyze budget implementation of  the 
simultaneous election of governor and vice governor election of Jambi Province 
2015.  
 
Type of research is descriptive with qualitative approach. Sources of data in the 
form of interviews with informants, literature documents and scientific research 
results. The informant was chosen deliberately. Data collected through in depth 
interviews and literature study. Data analysis techniques with (1) data reduction 
techniques, (2) display data and (3) conclusion drawing.  
 
The result of the research showed that (1) KPU of Jambi Province was transparent 
in budget planning and procurement of goods and services needed for election, 
but less transparent in the provision of information related financial statements to 
the public (2) KPU of Jambi Province was accountable in managing the election 
budget by guiding the prevailing regulations (3) KPU of Jambi Province has 
applied the economics principle in the budgeting process by sharing funds with 
electoral commission in the district conducting the election of district heads 
simultaneously of governor and vice governor election of Jambi Province 2015. 
Budget realiazation reached 80.03% of the allocation of IDR 101 Billion. KPU of 
Jambi Province was quite efficient and effective in conducting the governor 
election and vice governor of Jambi Province 2015 
 
Keywords: Budget, Election, Governor Election of Jambi Province 
 









  

 
 

 
 
 

RIWAYAT HIDUP 
 
 
 

Penulis dilahirkan di Kota Jambi pada 22 Juli 1987, sebagai 

anak ke enam dari enam bersaudara, dari Bapak Kholil dan Ibu 

Nurhayati. Penulis memiliki seorang istri bernama Ananda Putri 

Pertiwi, A.Md.Kep dan dua orang putri bernama Azzahra 

Ghasanni Putri dan Adzkiya Lafatunnisa.  

 
Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 152 Kota Jambi dari kelas I 

hinggal kelas III di tahun 1994-1997, selanjutnya dari kelas III hingga selesai di 

Sekolah Dasar Negeri 26 Kota Jambi dari tahun 1997-2000, kemudian penulis 

melanjutkan studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Jambi pada tahun 

2000-2003, dan dilanjutkan  di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Jambi pada 

tahun 2003-2006. Pada tahun 2006 penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Jambi melalui jalur SPMB pada tahun 2006-

2010, kemudian pada akhir tahun 2010 penulis diterima bekerja sebagai Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan 

ditempatkan pada satuan kerja Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh.  



 

Penulis bekerja di Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh sebagai staf keuangan, umum 

dan logistik dari tahun 2010 hingga 2015 dengan jabatan fungsional sebagai 

penyusun laporan keuangan. Selama bertugas di Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh, 

penulis telah mengikuti dan lulus diklat teknis substantif spesialisasi (DTSS) 

bendahara pengeluaran pada tahun 2014 yang diselenggarakan di Pekanbaru, Provinsi 

Riau dan di awal tahun 2015 penulis juga mengikuti dan lulus diklat sertifikasi 

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU 

Provinsi Jambi bekerjasama dengan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa 

pemerintah (LKPP). 

 
Pada bulan Agustus 2015, penulis berkesempatan melanjutkan studi pada jenjang 

yang lebih tinggi pada program pascasarjana setelah dinyatakan memenuhi syarat 

sebagai penerima beasiswa melalui hasil seleksi beasiswa pendidikan tinggi 

konsentrasi tata kelola pemilu yang diselenggarakan atas kerjasama Komisi 

Pemilihan Umum dengan Universitas Lampung. Penulis ditetapkan sebagai penerima 

beasiswa dan ditugaskan untuk mengikuti perkuliahan dengan status tugas belajar 

pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Iilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung.  



  
  
  
  
  

MMOOTTTTOO  
  
  

  ““SSeessuunngggguuhhnnyyaa  sseessuuddaahh  aaddaa  kkeessuulliittaann  iittuu  aaddaa  kkeemmuuddaahhaann,,  mmaakkaa  aappaabbiillaa  kkaammuu    

tteellaahh  sseelleessaaii  ((ddaarrii  ssuuaattuu  uurruussaann))  ,,  kkeerrjjaakkaannllaahh  ddeennggaann  ssuunngggguuhh--  ssuunngggguuhh  ((uurruussaann    

yyaanngg  llaaiinn))  ddaann  iinnggaatt  kkeeppaaddaa  TTuuhhaannmmuullaahh  hheennddaakknnyyaa  kkaammuu  bbeerrhhaarraapp,,……””    

((QQSS..  AAll  IInnssyyiirroohh  ::  66--  88))  

  

  

““BBaarraanngg  ssiiaappaa  yyaanngg  mmeenneemmppuuhh  ppeerrjjaallaannaann  uunnttuukk  mmeennccaarrii  iillmmuu  mmaakkaa  AAllllaahh  

mmeemmuuddaahhkkaann  bbaaggiinnyyaa  jjaallaann  mmeennuujjuu  ssuurrggaa,,  ddaann  sseessuunngggguuhhnnyyaa  ppaarraa  mmaallaaiikkaatt  

mmeelleettaakkkkaann  ssaayyaappnnyyaa  bbaaggii  ppeennuunnttuutt  iillmmuu  yyaanngg  rriiddhhoo  tteerrhhaaddaapp  aappaa  yyaanngg  iiaa  

kkeerrjjaakkaann,,  ddaann  sseessuunngggguuhhnnyyaa  oorraanngg  yyaanngg  aalliimm  ddiimmiinnttaakkaann  aammppuunnaann  oolleehh  oorraanngg--

oorraanngg  yyaanngg  aaddaa  ddii  llaannggiitt  ddaann  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  aaddaa  ddii  bbuummii  hhiinnggggaa  iikkaann--iikkaann  

yyaanngg  aaddaa  ddii  aaiirr,,  ddaann  kkeeuuttaammaaaann  yyaanngg  aalliimm  aattaass  oorraanngg  yyaanngg  aahhllii  iibbaaddaahh  sseeppeerrttii  

kkeeuuttaammaaaann  bbuullaann  aattaass  sseelluurruuhh  bbiinnttaanngg,,  ddaann  sseessuunngggguuhhnnyyaa  uullaammaa’’  aaddaallaahh  ppeewwaarriiss  

ppaarraa  NNaabbii,,  ddaann  sseessuunngggguuhhnnyyaa  ppaarraa  NNaabbii  ttiiddaakk  mmeewwaarriisskkaann  ddiinnaarr  ddaann  ttiiddaakk  

mmeewwaarriisskkaann  ddiirrhhaamm,,  mmeellaaiinnkkaann  mmeewwaarriisskkaann  iillmmuu,,  mmaakkaa  bbaarraanngg  ssiiaappaa  yyaanngg  

mmeennggaammbbiillnnyyaa  mmaakkaa  hheennddaakkllaahh  iiaa  mmeennggaammbbiill  ddeennggaann  bbaaggiiaann  yyaanngg  sseemmppuurrnnaa””  

((HH..RR  AAbbuu  DDaauudd  ddaann  TTiirrmmiiddzzii))  

  

  

““KKeessuukksseessaann  ddaann  kkeebbaahhaaggiiaaaann  ttiiddaakkllaahh  kkiittaa  ddaappaattkkaann  ddeennggaann  bbaannyyaakknnyyaa  hhaarrttaa  

yyaanngg  kkiittaa  mmiilliikkii,,  nnaammuunn  ddeennggaann  kkeetteennaannggaann  hhaattii  ddaann  bbeessaarrnnyyaa  ssyyuukkuurr  kkiittaa  

kkeeppaaddaa  AAllllaahh  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  rraahhmmaatt  ddaann  kkaarruunniiaa--NNyyaa  kkeeppaaddaa  kkiittaa””  

((AAddee  PPuuttrraa))    



  
  
  
  
  
  

PPEERRSSEEMMBBAAHHAANN  
  
  

KKuu  ppeerrsseemmbbaahhkkaann  kkaarryyaa  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa  iinnii  uunnttuukk::    
  

KKeedduuaa  oorraannggttuuaakkuu  tteerrcciinnttaa  BBaappaakk  KKhhoolliill  ddaann  IIbbuu  NNuurrhhaayyaattii  yyaanngg  sseennaannttiiaassaa  

ddeennggaann  ttuulluuss  iikkhhllaass  mmeennddiiddiikk  ddaann  mmeemmbbiimmbbiinnggkkuu,,  mmeemmbbeerriikkaannkkuu  lliimmppaahhaann  kkaassiihh  

ssaayyaanngg,,  sseerrttaa    mmeemmaannjjaattkkaann  ddooaa  ddaallaamm  sseettiiaapp  ssuujjuuddnnyyaa  ddeemmii  kkeebbeerrhhaassiillaannkkuu..  

  
KKeedduuaa  mmeerrttuuaakkuu  tteerrcciinnttaa  BBaappaakk  HH..  NNaassrrooeell  YYaassiieerr  ddaann  HHjj..  NNiirrmmaallaa  DDaauullaayy,,  

MM..KK..MM..  yyaanngg  sseennaannttiiaassaa  mmeennddooaa’’aakkaann,,  mmeemmbbeerriikkaann  lliimmppaahhaann  kkaassiihh  ssaayyaanngg  ddaann  

mmoottiivvaassii  kkeeppaaddaakkuu  aaggaarr  sseennaannttiiaassaa  tteerruuss  bbeellaajjaarr  ddeemmii  mmaassaa  ddeeppaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk..  

    
IIssttrriikkuu  tteerrcciinnttaa  AAnnaannddaa  PPuuttrrii  PPeerrttiiwwii,,  AAmmdd..KKeepp  yyaanngg  sseellaalluu  mmeennddaammppiinnggiikkuu,,  

mmeennddoo’’aakkaannkkuu  ddaallaamm  sseettiiaapp  sshhoollaattmmuu,,  mmeemmbbeerriikkaann  dduukkuunnggaann  ddaann  sseemmaannggaatt  

kkeeppaaddaakkuu  ddiiddaallaamm  mmeennuunnttuutt  iillmmuu  ddaann  sseennaannttiiaassaa  mmeennjjaaddii  ppeennaassiihhaatt  sseettiiaakkuu  

  
KKeedduuaa  PPuuttrriikkuu  tteerrcciinnttaa  AAzzzzaahhrraa  GGhhaassaannnnii  PPuuttrrii  ddaann  AAddzzkkiiyyaa  LLaaffaattuunnnniissaa    

yyaanngg  mmeennjjaaddii  ppeerrmmaaiissuurrii  kkeecciillkkuu  ddaann  mmeennjjaaddii  ssuummbbeerr  iinnssppiirraassiikkuu  sseerrttaa  

mmeemmbbeerriikkaann  sseemmaannggaatt  ddaann  kkeecceerriiaaaann  ddii  sseellaa  hhaarrii--hhaarriikkuu..  

  
SSeelluurruuhh  kkeelluuaarrggaakkuu  yyaanngg  tteerrcciinnttaa  yyaanngg  sseellaalluu  mmeennddooaakkaann  ddaann  mmeennddoorroonnggkkuu  aaggaarr  

mmeennjjaaddii  pprriibbaaddii  yyaanngg  ssuukksseess  ddaann  mmeennjjaaddii  kkeebbaannggggaaaann  kkeelluuaarrggaa  

  
  SSeelluurruuhh  ddoosseenn  ppeennggaajjaarr,,  ppeemmbbiimmbbiinngg  ddaann  ppeenngguujjii  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmbbeerriikkaann  iillmmuu  

ddaann  mmoottiivvaassii  kkeeppaaddaa  ppeennuulliiss  uunnttuukk  sseennaannttiiaassaa  tteerruuss  bbeellaajjaarr  ddaann  mmeenniimmbbaa  iillmmuu    

  
AAllmmaammaatteerr  TTeerrcciinnttaa  UUnniivveerrssiittaass  LLaammppuunngg      
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BAB I.  PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang  
 

Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi 

kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah. Dengan 

semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya 

untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya 

yang dimilikinya. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, 

termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan 

dilaksanakan pemerintah.  

Implementasi otonomi daerah pertama kali diatur dengan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah 

berwenang melakukan apa saja yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintah kecuali yang berhubungan dengan kebijaksanaan politik luar 

negeri, pertahanan dan keamanan negara, moneter, sistem peradilan, dan 

agama. Penguatan otonomi daerah kembali diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, dimana Pemerintah Daerah berhak mengatur tentang pembentukan 

daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, 

penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, kerjasama dan 
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penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan 

pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. 

Implikasi pelaksanaan otonomi daerah adalah penguatan demokrasi lokal 

melalui pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung 

merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya 

dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah. Melalui pemilihan kepala 

daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di 

daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang 

mereka kehendaki. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan 

salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui 

pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang 

cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.  

Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama 

ini telah berjalan cukup lama. Rakyat disuatu daerah dapat memilih sendiri 

pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut 

diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi 

pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan 

sebagaimana mestinya yang diharapkan rakyat. Pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota yang selanjutnya disebut pemilihan menurut pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota  untuk 

memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis. 



3 
 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah memerlukan dukungan anggaran dari 

pemerintah. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran agar 

pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan. Biaya pilkada saat ini dinilai 

cukup besar. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di 

Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah 

yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata 

mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan 

(http://nasional.kompas.com diakses 15 November 2015). 

 
Dalam rangka untuk meminimalisasi biaya penyelenggaraan kepala daerah, 

maka pemerintah menetapkan penyelenggaraan pemilihan secara serentak, 

dimana pemilihan gubernur/wakil gubernur dilaksanakan secara bersamaan 

dengan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Pemilihan 

serentak ini akan berdampak pada penghematan anggaran untuk 

penyelenggaraan kepala daerah secara keseluruhan (Hollyson, 2015: 118). 

 
Pengelolaan anggaran pilkada sebagai anggaran publik harus dilakukan 

dengan prinsip efisien dan efektif yang merupakan karakteristik dari good 

governance menurut UNDP. The International IDEA (2006:219) 

mengemukakan 4 (empat) prinsip dalam pengelolaan keuangan pemilu yakni: 

transparansi, efisiensi dan efektivitas serta integritas. Menurut Mardiasmo 

(2002: 25), setidaknya terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh lembaga 

publik dalam pengelolaan anggaran yaitu penciptaan transparansi, 

akuntabilitas publik, dan value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). 
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Penyelenggaraan pilkada serentak 2015 dinilai belum efisien dari sisi 

pendanaan. Anggaran pilkada yang semula sekitar Rp 5 triliun membengkak 

sekitar 40 persen menjadi Rp 6,89 triliun. Direktur Eksekutif Perludem Titi 

Anggraini berpendapat rencana pemerintah mengefisienkan anggaran pilkada 

serentak belum terlaksana dengan baik. Efisiensi itu belum bisa dilakukan 

sekarang karena kita masih dalam tahap prakondisi pilkada serentak 

(http://www.harnas.co di akses 15 November 2015). 

 
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah berpendapat pembengkakan 

anggaran pilkada serentak tahun ini wajar karena dipicu pembiayaan empat 

materi kampanye oleh KPU Daerah (KPUD) dari dana APBD. Aturan 

pembiayaan kampanye dari APBD itu mengacu Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Pilkada (http://www.harnas.co di akses 15 November 

2015). 

Pilkada serentak periode pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang 

lalu dengan peserta terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Dari 9 

Provinsi tersebut, Provinsi Jambi termasuk dari salah satu Provinsi yang 

melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 

(http:// m.tempo.co/read/news di akses 15 November 2015). 

 
Pada pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015, KPU Provinsi Jambi 

menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. KPU Provinsi 

Jambi mengelola dana hibah dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 

101.000.000.000. Pada tahun 2010 KPU Provinsi Jambi memperoleh alokasi 
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anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp 49.987.996.333 

dari APBD Provinsi Jambi.  

(Sumber: Laporan Anggaran Pilkada KPU Provinsi Jambi) 

 
Dari sisi anggaran, terjadi peningkatan pada pelaksanaan pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur Provinsi Jambi di tahun 2015 bila dibandingkan dengan 

anggaran yang dialokasikan di tahun 2010. Secara persentase dapat dilihat 

kenaikan hingga 102% atau lebih kurang menjadi dua kali lipat bila 

dibandingkan dengan alokasi anggaran yang dialokasikan di tahun 2015. 

Kenaikan anggaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemborosan atau 

inefisiensi anggaran. Dari sisi struktur dan komponen anggaran, terdapat 

penambahan komponen untuk penganggaran kebutuhan bahan kampanye dan 

alat peraga kampanye (APK) pada pilkada serentak 2015 yang dibiayai dari 

anggaran daerah yang sebelumnya dibiayai oleh masing-masing pasangan 

calon. Perbedaan terhadap besaran standar honorarium penyelenggara dan 

pengadaan barang dan jasa yang dipertimbangkan dengan faktor inflasi dan 

kelayakan besaran honorarium yang dipertimbangkan dengan beban kerja 

penyelenggara pemilu pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 

tahun 2015 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

 
Dari data anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi 

tahun 2015 dapat dilihat bahwa untuk kebutuhan alat peraga kampanye (APK) 

dan pengadaan bahan kampanye dialokasikan sebesar 7,84 % dari alokasi 

anggaran Pemilihan. Rincian anggaran pada pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah di tahun 2010 dan 2015 dapat terlihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1: Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 
No Anggaran Tahun 2010 Tahun 2015 
1 Honorarium, 

pengadaan barang 
dan jasa, sosialisasi, 
perjalanan dinas, 
pencalonan dan 
advokasi Hukum 

Rp 49.987.996.333 Rp 93.103.030.400 

2 Pengadaan spanduk 
kampanye damai, alat 
peraga kampanye dan 
pengadaan dan 
penyebaran bahan 
kampanye 

- Rp 7.917.669.600 

Jumlah Rp 49.987.996.333 Rp 101.000.000.000 
Sumber: Laporan Anggaran Pilkada KPU Provinsi Jambi 

 
Realisasi anggaran pemilihan kepala daerah di tahun 2010 dan tahun 2015  

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2: Realisasi Anggaran Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi 
No Tahun Pagu Anggaran Realisasi Persentase 
1 2010 Rp 49.987.996.333  Rp 93.103.030.400 92,71 % 
2 2015 Rp 101.000.000.000 Rp 80.837.948.729 80,03 % 

Sumber: Laporan Anggaran Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi Jambi 

 
Dengan melihat data realisasi anggaran penyelenggaraan pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur Jambi tahun 2010 dan 2015 terjadi penurunan realisasi, 

dimana pada tahun 2010 KPU Provinsi Jambi merealisasikan 92,71% dari 

alokasi anggaran yang diterima dari APBD Provinsi Jambi, sementara pada 

tahun 2015 hanya mencapai 80,03% dari alokasi anggaran pemilihan. 

Penurunan realisasi anggaran tersebut mungkin saja disebabkan oleh 

ketidaktepatan dalam proses perencanaan anggaran atau kurang maksimalnya 

pelaksanaan program dari rencana kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan 

pada saat penyusunan program dan anggaran. 
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Berdasarkan informasi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menganalisis bagaimana implementasi anggaran pada pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Provinsi Jambi. Penulis ingin 

mengetahui apakah KPU Provinsi Jambi sebagai lembaga publik pada 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, khususnya pada 

penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2015 

telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan keuangan pemilu 

yang transparan, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif. Dengan melakukan 

suatu penelitian, diharapkan dapat diperoleh informasi terkait implementasi 

anggaran pemilihan kepala daerah serentak pada pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur di Provinsi Jambi tahun 2015 yang dilihat dari penerapan 

prinsip-prinsip manajemen keuangan pemilu dalam pengelolaan dan 

pertanggungjawaban anggaran pemilihan. 

 
 

B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana implementasi anggaran pemilihan kepala daerah serentak 

pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jambi tahun 2015”? 

 
 

C.  Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana implementasi anggaran pada pemilihan kepala daerah serentak di 

Provinsi Jambi tahun 2015  
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D. Manfaat Penelitian 

 
a. Manfaat teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis 

dalam pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya dalam pengelolaan 

anggaran hibah pemilihan kepala daerah. 

 
b. Manfaat praksis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

sumbangan pemikiran yang berguna bagi KPU khusunya KPU Provinsi 

Jambi sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar dapat melaksanakan 

kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efisien dan 

efektif. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  
 

 
 

A. Konsep Demokrasi dan Desentralisasi  
 
1. Demokrasi 

 
Secara etimologis ”demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari 

bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk setempat 

dan ”cratein” atau ”cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi 

secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah 

keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan dan 

kekuasaan berada di tangan rakyat (Azra, 2000:110). 

 
Menurut Nashir (1999:37), demokrasi merupakan faham dan sistem politik 

yang didasarkan pada doktrin ”power of the people”, yakni kekuasaan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan 

tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau 

sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik 

daripada sistem politik lainnya yang terdapat dihampir setiap bangsa dan 

negara. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan 

bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan 

kekuasaan ditangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun 

pemerintahan. 
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2. Desentralisasi 

Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu ”de” 

berarti lepas dan ”centrum” berarti pusat. Oleh karena itu, dari pengertian 

asal katanya, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat (Salam, 

2002:74).  

 
Mawhod dalam Sunarno (2006:13) mengartikan desentralisasi adalah 

pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang 

berkuasa dipusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing 

memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara. 

 
Menurut Koswara dalam Huda (2009:15) desentralisasi pada dasarnya 

mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan 

pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggungjawab 

pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintah 

daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut 

beralih dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. 

 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi 

adalah penyerahan kekuasaan (wewenang, hak dan kewajiban dan 

tanggungjawab) sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah sehingga daerah tersebut dapat melakukan pengambilan 

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-

masalah pengelolaan pembangunan. 
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Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk membangun prakarsa 

dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi merupakan dasar 

memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan 

kesejahteraan umum. Secara politik, desentralisasi merupakan langkah 

menuju demokratisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat 

dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan 

pemerintahan semakin nyata.  

 
Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, maka daerah diberi suatu otonomi, 

yaitu hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan yang telah diserahkan. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang 

desentralisasi. Adanya otonomi daerah adalah akibat dari adanya 

desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan 

dari pemerintah pusat ke daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai 

urusan rumah tangga sendiri. 

 
Implikasi dari desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia adalah 

pemilihan kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Ketentuan 

mengenai pemerintah daerah pertama kali diatur dalam Undang-Undang 

22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir kali diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait dengan 

mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 

 
B. Pemilihan Kepala Daerah 

 
Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum 

diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” namun setelah era 

reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini 

menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak 

lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai 

konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan 

cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat.  

 
Dengan adanya pilkada secara langsung merupakan salah satu langkah maju 

dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Tip O’Neill, dalam suatu 

kesempatan, menyatakan bahwa ‘all Politics is local’ yang dapat dimaknai 

sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang, dengan 

mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai- nilai demokrasi berakar 

dengan baik terlebih dahulu.  
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Demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila 

tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal 

lebih dulu terbentuk. Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia 

secara ideal dan aktual diawali dengan pilkada secara langsung yang 

asumsinya adalah sebagai upaya penguatan demokrasi di ranah lokal dalam 

membangun pondasi demokrasi di Indonesia (Agustino, 2009: 17). 

 
1. Pilkada Langsung 

 
Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan kepala daerah secara 

langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 

memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala 

daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukan orientasinya 

yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat diatas berbagai 

kekuatan elite politik. Elite yang selama ini dinilai terlampau mendominasi 

dan bahkan terkesan menhegemoni (Nadir, 2009:1). 

 
Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas 

pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut 

dengan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung 

mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, 

melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide pilkada 

langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung Pilkada langsung 

memang kompatibel dengan sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia, 

dimana rakyat diberikan wewenang luas untuk memilih secara langsung 

siapa calon kepala daerah yang mereka kehendaki (Nadir, 2009:15-17). 



14 
 

2. Pilkada Serentak 

Menurut Supriyanto (2013:27) pemilu serentak (concurrent election) 

adalah penggabungan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu 

tahapan penyelenggaraan khususnya tahap pemungutan suara. Tujuannya 

bukan semata efisiensi anggaran, melainkan untuk menciptakan 

pemerintahan kongruen atau menghindari pemerintahan terbelah (divided 

government) yang berwujud jumlah kursi mayoritas parlemen bukan 

dimiliki partai atau koalisi partai yang mengusung presiden terpilih. 

 
Pada level daerah pemilihan serentak diselenggarakan pada pemilihan 

kepala daerah serentak. Pemilihan kepala daerah serentak ini 

diselenggarakan setelah UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di sah kan. Pemilihan 

kepala daerah secara serentak ini diharapkan akan mampu meningkatkan 

efisiensi terhadap penggunaan anggaran negara. Pelaksanaan anggaran 

yang mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan 

bagian dari upaya mewujudkan good governance. 

 
 
C. Konsep Good Governance 
 

World Bank dalam Mardiasmo (2002:24) mendefinisikan good governance 

sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi 
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secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

 
Konsep good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan 

negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service (pemerintah 

atau kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance 

(kepemerintahan yang baik), wujud dari good governance adalah komitmen 

semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Sedarmanti, 2012:2).  

 
UNDP memberikan beberapa karakterisitik pelaksanaan good governance 

sebagai berikut: 

a. Partisipasi (participation) 

b. Kepastian hukum (rule of law) 

c. Transparansi (transparency) 

d. Tanggung jawab (responsiveness) 

e. Berorientasi pada kesepakatan (consensus orientation) 

f. Keadilan (equity) 

g. Efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness) 

h. Akuntabilitas (accountability) 

i. Visi strategik (strategic vision) 

 
Menurut Mardiasmo (2002:29), prinsip manajemen keuangan yang diperlukan 

untuk mengontrol kebijakan keuangan publik meliputi: 

a. Akuntabilitas 

b. Value for money (VFM) 

c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity) 
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d. Transparansi, dan 

e. Pengendalian 
 
 

D. Konsep Keuangan Publik dan Keuangan Pemilu 
 
Menurut McKinney (1986:2) pengelolaan keuangan publik adalah: "efficient 

raising of resources and wise and accountable use of funds to the highest 

quality end product possible.” Jadi pengelolaan keuangan publik adalah 

peningkatan efisiensi dan penggunaan sumber dana secara bijaksana dan 

bertanggung jawab akan menjadikan hasil akhir berkualitas tinggi.  

 
Pengertian lain dapat juga mengacu kepada pendapat Coe (1989: 12) bahwa 

pengelolaan keuangan publik yaitu pengelolaan dana publik yang dilakukan 

secara benar dan dievaluasi dengan efisien dan efektif. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pengelolaan keuangan publik adalah semua aktivitas yang 

dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengurus 

semua urusan negara, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas 

keuangan pemerintah, yang berawal dari manajemen penerimaan, pengeluaran 

sampai kebijakan pendapatan pengeluaran.   

 
Guthrie, Humphrey, & Olson (2005:2) mengatakan bahwa pengelolaan 

keuangan publik baru atau sering juga disebut New Public Financial 

Management (NPFM) merupakan  bagian dari reformasi manajemen publik di 

bawah payung doktrin New Public Management (NPM). Reformasi dalam 

konteks ini berarti perubahan yang menguntungkan. Japan Bank of 

International Cooperation (JBIC) melihat reformasi manajemen keuangan 

publik sebagai proses perbaikan terus menerus baik dilakukan secara 
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inkremental maupun radikal yang melibatkan perubahan kelembagaan 

(peraturan dan prosedur) dan organisasi. Terinspirasi dari reformasi NPM ini 

banyak negara khususnya negara-negara anggota OECD telah melakukan 

perubahan yang mendasar dalam manajemen keuangan publik mereka. 

 
Keuangan pemilu adalah bagian dari keuangan publik karena uang yang 

dikelola untuk biaya penyelenggaraan pemilu pada umumnya adalah uang 

publik. Keuangan pemilu adalah anggaran atau biaya pemilu yang dikeluarkan 

oleh suatu negara untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga lain untuk mengatur dan 

melakukan proses pemilihan umum. Dengan demikian pengelolaan keuangan 

pemilu adalah pengelolaan keuangan publik adalah peningkatan efisiensi dan 

efektifitas penggunaan sumber dana publik untuk penyelenggaraan pemilu 

baik oleh lembaga penyelenggara pemilu maupun oleh lembaga terkait secara 

bijaksana dan bertanggung jawab untuk mengasilkan pemilu yang berkualitas. 

(Zetra, 2015:12) 

 
 
E. Konsep Anggaran  

1. Pengertian Anggaran 
 

Menurut Mulyadi (2001:488), anggaran adalah suatu rencana kerja yang 

dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar 

ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.  

 
Deddi dan Ayuningtyas (2010: 70) mengatakan bahwa anggaran sektor 

publik adalah rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau 
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aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam 

pelayanan. Oleh karena itu organisasi sektor publik tentunya berkeinginan 

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.  

 
2. Fungsi Anggaran 

Fungsi utama anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:63-66), 

yaitu:  

a. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool). Anggaran sektor 

publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan 

oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan hasil apa yang 

diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

b. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and 

communication tool). Anggaran publik merupakan alat koordinasi 

antar bagian dalam pemerintahan, sehingga mampu mendeteksi 

terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan 

organisasi.  

c. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool). Anggaran 

memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran 

pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah 

tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.  

d. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool). Anggaran dapat 

digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar 

bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam pencapaian target 

dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  



19 
 

e. Anggaran merupakan alat politik (political fiscal). Anggaran 

digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan 

keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran 

merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan 

kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 

keluarga.  

f. Anggaran merupakan alat kebijakan fiskal (fiscal tool). Anggaran 

sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menyetabilkan ekonomi 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena melalui anggaran 

tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga 

dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. 

g. Anggaran merupakan alat penilaian kinerja (performance measurement 

tool). Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder 

(eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif 

akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran. Sebagai alat penilai kinerja manajemen, 

anggaran berfungsi sebagai alat pengendali perencanaan.  

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere) 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan 

DPRD. Masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan 

harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok 

masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran 

pemerintah untuk kepentingan mereka.  
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3. Manfaat Anggaran 

 
Manfaat proses penganggaran menurut Garrison dan Noreen (2000:343) 

sebagai berikut:  

a. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen 

melalui organisasi.  

b. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan 

masa depan.  

c. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada 

berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif 

mungkin. 

d. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya masalah potensial 

sebelum terjadinya.  

e. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara 

mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian.  

f. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku bagi 

benchmark untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya. 

 
4. Karakteristik Anggaran Sektor Publik 

Menurut Bastian (2001:81), anggaran mempunyai karakteristik: 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan. 

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau 

beberapa tahun. 
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c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan. 

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

e. Sekali disusun anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

 
 

5. Siklus Anggaran 
 
Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010:72), pembuatan anggaran adalah 

suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik pembuatan 

anggaran umumnya melewati lima tahapan, yaitu: 

1. Persiapan (preparation) 

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran 

yang akan dipakai. Kemudian setiap unit di pemerintahan mengajukan 

anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian 

anggaran. Setelah di review dan diadakan dengan pendapat semua unit, 

anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan. 

2. Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment) 

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif (terutama komite anggaran) 

akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-

pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. 

Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing) 

sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya. 
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3. Administrasi (administration) 

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik 

pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan 

belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan 

ini dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pendapatan dan 

belanja yang terjadi. 

4. Pelaporan (reporting) 

Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu 

tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses dilaksanakan. 

5. Pemeriksaan (post-audit) 

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) 

oleh sebuah lembga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan 

menjadi masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses 

penyusunan pada periode berikutnya. 

 
F. Konsep Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 

1. Konsep Perencanaan Pemilu 

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa 

pengertian menurut Nawawi (2003:52) sebagai berikut:  

a. Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, 

langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan.  
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b. Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan 

tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan 

dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya.  

c. Penetapan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol 

dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan 

yang telah ditetapkan.  

d. Kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan 

keputusan,  yang berisi langkah – langkah penyelesaian suatu masalah 

atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan 

tertentu. 

 
Perencanaan strategis (renstra) pemilu adalah suatu rencana jangka 

panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana 

pelaksanaan pemilu akan diarahkan. Renstra ini merupakan alat 

manajemen bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk menentukan 

bagaimana kebijakan, program dan keputusan diambil, perencanaan dan 

strategi operasional disusun, prioritas ditentukan, sumber daya publik 

dialokasikan serta standar pelayanan untuk stakeholder ditetapkan dalam 

berbagai kemungkinan perubahan lingkungan untuk mencapai tujuan 

jangka panjang yaitu mewujudkan pemilu dan demokrasi yang berkualitas. 

 
Renstra pemilu yang efektif perlu menetapkan visi yang terbuka, 

demokratis dan akuntabel, sejalan dengan mandat yang diterima lembaga 

penyelenggara pemilu dan dilaksanakan dalam kerangka konstitusi dan 

undang-undang pemilu. Penyusunan renstra pemilu perlu 
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mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

lembaga penyelenggara pemilu, seperti perubahan lingkungan politik, 

sosial budaya, ekonomi, teknologi, hukum, peningkatan penggunaan 

teknologi komunikasi dan informasi, kemungkinan konflik, partisipasi 

stakeholder atau apatisme masyarakat pemilih, dan hubungan lembaga 

penyelenggara pemilu dan pemerintah. 

 
 

2. Konsep Penganggaran Pemilu 

 
Menurut Zetra (2015:18), penganggaran pemilu dapat juga diartikan 

sebagai penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan kegiatan 

dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan kondisi keuangan 

semua lembaga penyelenggara pemilu, termasuk komisi pemilu, lembaga 

pengawas pemilu dan agensi lain yang terkait dengan penyelenggaraan 

pemilu seperti kepolisian dan pengadilan. Anggaran pemilu berisi estimasi 

mengenai apa yang akan dilakukan masing-masing lembaga 

penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

dalam satuan finansial. 

 
Anggaran pemilu merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata 

kelola pemilu yang baik, sehingga berkontribusi terhadap legitimasi 

demokrasi elektoral yang kompetitif dan terpilihnya pemimpin yang 

berkualitas. Jika salah dalam mengelola anggaran pemilu maka dapat 

dipastikan tata kekola pemilu tidak baik (bad electoral governance) dan 

legitimasi hasil pemilu juga rendah. Untuk itu pengelolaan anggaran 



25 
 

pemilu harus efektif, efisien dan mampu merefleksikan prioritas kebutuhan 

penyelenggaraan pemilu oleh lembaga penyelenggara, pengawas dan 

agensi penyelenggara pemilu lainnya secara transparan dan akuntabel.   

 
Menurut Shim dalam Zetra (2015:18-19), tujuan anggaran pemilu adalah: 

a. Menentukan standar dan target kinerja penyelenggara pemilu. 

b. Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemilu. 

c. Sebagai benchmark untuk evaluasi pelaksanaan pemilu. 

d. Mengindikasikan jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap program 

dan kegiatan pemilu. 

e. Menunjukkan biaya awal dan biaya operasi minimum penyelenggaraan 

pemilu. 

 
Penganggaran pemilu yang didasarkan kepada renstra lembaga 

penyelenggara pemilu akan lebih lebih akuntabel dalam penggunaan dana 

publik serta lebih fokus dalam pemberian pelayanan yang prima. Untuk itu 

semua divisi dalam lembaga penyelenggaraan pemilu perlu memiliki 

rencana kerja individu yang disesuaikan dengan tujuan strategis, yang 

menggambarkan outcome yang dibutuhkan, berisi tujuan kinerja 

berdasarkan target output yang terukur dan menentukan indikator yang 

dapat diverifikasi apakah target tersebut tercapai atau tidak. Setiap rencana 

kerja harus bertujuan untuk mencapai objektif tertentu yang memberikan 

kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis lembaga penyelenggara 

pemilu secara keseluruhan, dan memiliki struktur anggaran yang spesifik. 

Menghubungkan anggaran dengan rencana strategis akan memudahkan 
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dalam menentukan seberapa efektifkah dana yang telah dikeluarkan untuk 

mencapai masing-masing tujuan, dan untuk menentukan item mana dan 

sejauh mana permintaan dana dapat dikurangi, atau perlu ditambah. 

 
Menurut Zetra (2015:19), fungsi anggaran pemilu adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai alat perencanaan pemilu yang digunakan oleh lembaga 

penyelenggara pemilu pengawas dan lembaga terkait lainnya untuk 

mencapai pemilu yang berkualitas. 

b. Sebagai alat pengendalian yang digunakan oleh lembaga 

penyelenggara pemilu untuk menghindari adanya overspending, 

underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran 

pemilu. 

c. Sebagai instrumen manajemen keuangan pemilu bagi penyelenggara 

pemilu yang dapat menentukan kredibilitas penyelenggara pemilu. 

d. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi lembaga penyelenggara 

pemilu mulai dari tingkat pusat, daerah sampai pada tingkat pelaksana, 

karena dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran dibutuhkan 

koordinasi dan komunikasi dari semua unit terkait. 

e. Sebagai alat penilaian prestasi kerja lembaga penyelenggara pemilu, 

pengawas dan agensi terkait yang sangat efektif, karena bisa dilihat 

dari tercapai atau tidaknya suatu anggaran pemilu tersebut akan 

mencerminkan kinerja semua lembaga terkait. 

f. Sebagai alat motivasi bagi lembaga penyelenggara pemilu, pengawas 

dan agensi terkait agar bekerja ekonomis, efektif dan efisien agar 

tercapai tujuan penyelenggaraan pemilu. 
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G. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pemilu 

 
Keuangan pemilu adalah bagian dari keuangan publik karena uang yang 

dikelola untuk biaya penyelenggaraan pemilu pada umumnya adalah uang 

publik. Keuangan pemilu adalah anggaran atau biaya pemilu yang dikeluarkan 

oleh suatu negara untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga lain untuk mengatur dan 

melakukan proses pemilihan umum. Dengan demikian pengelolaan keuangan 

pemilu adalah pengelolaan keuangan publik adalah peningkatan efisiensi dan 

efektifitas penggunaan sumber dana publik untuk penyelenggaraan pemilu 

baik oleh lembaga penyelenggara pemilu maupun oleh lembaga terkait secara 

bijaksana dan bertanggung jawab untuk mengasilkan pemilu yang berkualitas 

(Zetra, 2015:12). 

 
Menurut Mardiasmo (2002:29), terdapat 5 (lima) prinsip manajemen keuangan 

yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan publik, yaitu: 

a. Akuntabilitas 

b. Value for Money (VFM) 

c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity) 

d. Transparansi  

e. Pengendalian 

 
Menurut Mardiasmo (2002:25), setidaknya terdapat tiga hal yang dapat 

diperankan oleh lembaga publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas 

publik, dan value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). 
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The International IDEA (2006:219) mengemukakan 4 (empat) prinsip dalam 

pengelolaan keuangan pemilu, yaitu: 

a. Transparansi 

b. Efisiensi  

c. Efektivitas 

d. Integritas 

 
Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pemilu adalah bagian dari prinsip 

pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan pemilu yang baik adalah 

salah satu upaya dalam mewujudkan salah satu dari karakteristik good 

governance yang  perlu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Dalam 

penelitian ini, penulis ingin mengetahui implementasi anggaran pemilihan 

kepala daerah serentak pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi 

Jambi 2015 dengan melihat penerapan prinsip-prinsip dalam manajemen 

keuangan pemilu yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas serta value for 

money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). 

 
1. Prinsip Transparansi 

 
a. Pengertian Transparansi 

Menurut Hafiz (2011) menyatakan bahwa tranparansi adalah 

keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan 

dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-undangan. 
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Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 

tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-

hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah 

informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat 

dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan 

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan 

dibuat berdasarkan preferensi publik 

 
Transparansi keuangan menimbulkan kesadaran publik dan 

stakeholder tentang struktur dan program lembaga penyelenggara 

pemilu, kebijakan dan tantangan keuangan, dan dapat meningkatkan 

kepercayaan stakeholder terhadap kemampuan lembaga penyelenggara 

pemilu. Transparansi keuangan juga mempromosikan tata kelola 

pemilu yang baik dan berfungsi sebagai pencegah terjadinya korupsi 

dan penipuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Ketika ada 

dugaan praktek-praktek buruk atau tidak jujur, lembaga penyelenggara 

pemilu dapat lebih melindungi kredibilitas dengan ketat mengekspos 

praktek-praktek tersebut, bukannya berusaha menyembunyikannya. 

 
Transparansi dalam penyusunan, pembenaran dan persetujuan 

anggaran pemilu akan membangun kepercayaan publik terhadap 

manajemen lembaga penyelenggara pemilu. Pengawasan publik yang 
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ketat dan akuntabilitas legislatif memberikan lembaga penyelenggara 

pemilu kesempatan untuk secara terbuka menunjukkan komitmennya 

terhadap integritas keuangan. Ini adalah praktik yang baik untuk 

lembaga penyelenggara pemilu yang transparan dalam praktek 

pengadaan, terutama pada saat metode jalur cepat harus digunakan 

untuk memenuhi tenggat waktu pemilu. Dorongan masyarakat 

diperlukan untuk pengungkapan audit keuangan dan laporan tentang 

pemberian kontrak pengadaan, penjaga terhadap ketidakteraturan 

keuangan dan korupsi dalam kontrak dalam lembaga penyelenggara 

pemilu. Cara yang paling mendasar yang dapat dilakukan lembaga 

penyelenggara pemilu dapat mendorong transparansi keuangan adalah 

dengan menerbitkan laporan kinerja tahunan, termasuk laporan 

keuangan yang telah diaudit, dan mengirimkannya ke lembaga 

legislatif dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk partai politik 

dan masyarakat umum. 

 
b. Indikator Transparansi 

 
Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab 

b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang 

dilanggar atau permintaan uang suap 

c. Kemudahan akses informasi 

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media 

massa dan lembaga non pemerintah 
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2. Prinsip Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 
 

Menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggung jawaban tersebut. 

 
Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap 

proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat 

dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan 

organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada 

masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang 

komplek yang lebih sulit mewujudkannya dari memberantas korupsi. 

Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk 

lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) 

bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi) 

(Turner dan Hulme, 1997). 

 
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh 

pimpinan lembaga yang memberikan wewenang dan akuntabilitas 

merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu 

organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara 
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terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan 

mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri 

dari terapan good governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran 

administrasi publik menuju clean government atau pemerintahan yang 

bersih.  

 
b. Dimensi Akuntabilitas 

 
Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga 

publik (Elwood:1993) antara lain: 

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probability 

and legality) yaitu akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk 

berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan yang 

berlaku. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law 

enforcment), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya 

praktik organisasi yang sehat. 

b. Akuntabilitas proses (process accountability) yaitu terkait prosedur 

yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik 

dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses 

termanifestasikan melalui pemberian layanan publik yang cepat, 

responsif dan murah biaya 

c. Akuntabilitas program (program accountability) yaitu berkaitan 

dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai 

atau tidak, dan apakah telah organisasi telah mempertimbangkan 



33 
 

alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya 

yang minimal 

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) yaitu terkait dengan 

pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan 

yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus 

mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa 

kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan 

(stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh 

manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut. 

 
c. Indikator Akuntabilitas  

 
 
Dari dimensi akuntabilitas yang tersebut sebelumnya diatas, dapat 

diturunkan menjadi indikator akuntabilitas, yakni sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran; 

a. Kepatuhan terhadap hukum 

b. Penghindaran korupsi dan kolusi 

2. Akuntabilitas proses; 

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur 

b. Adanya pelayanan publik yang responsif 

c. Adanya pelayanan publik yang cermat 

d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah 

3. Akuntabilitas program; 

a. Adanya program yang memberikan hasil yang optimal 

b. Mempertanggunjawabkan pelaksanaan program 
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4. Akuntabilitas kebijakan: mempertanggungjawabkan kegiatan yang 

telah dilakukan 

 
d. Sifat Akuntabilitas 

 
Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association 

menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat 

dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap: 

a. Sumber daya finansial 

b. Kepatuhan terhadap peraturan hukum dan kebijaksanaan 

administrasi 

c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan 

d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam 

pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas 

 
Dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan 

dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih 

banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke 

tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. 

Tahap-tahap tersebut adalah: 

a. Probability and legality accountability. Hal ini menyangkut 

pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran 

yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perudang-

undangan yang berlaku (compliance). 
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b. Process accountability. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, 

atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan 

(planning, allocating, and managing). 

c. Performance accountability. Pada level ini dilihat apakah kegiatan 

yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy). 

d. Program accountability. Di sini akan disoroti penetapan dan 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcome and 

effectiveness). 

e. Policy accountability. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan 

berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak. 

 
3. Prinsip Ekonomi 

 
Menurut Mardiasmo (2002:231), ekonomi adalah pemerolehan input 

dengan kualitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomi merupakan 

perbandingan input dengan input value. 

 
Menurut Mahsun (2013:181), ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu 

hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomi 

adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Pengertian 

ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup 

juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada 

pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat 

menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.  
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Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkuan 

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. 

Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika 

administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan 

dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif.  

 
4. Prinsip Efisiensi 

a. Pengertian Efisiensi 

Pengertian efisiensi menurut Halim (2001:72) adalah perbandingan 

antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan 

dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran).  

 
Deddi dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa efisiensi 

adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah 

kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu 

organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu 

menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau 

dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya 

(spending well).   

 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi berkaitan 

dengan hubungan besarnya masukan atau sumber daya yang digunakan 

dalam menghasilkan keluaran atau pencapaian tujuan atau program 

dalam suatu organisasi. 
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Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain: 

a. Efisiensi pada sektor swasta (private sector efficiency). Efisiensi 

pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input output 

yaitu rasio dari output dan input. 

b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin atau 

dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika 

pelaksanaan kegiatan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya 

yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang 

diinginkan. 

c. Efisiensi penyelenggaraan pemerintah dapat dicapai dengan 

memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi 

pemerintah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara 

efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran 

(output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya 

(input) minimal diperoleh hasil (ouput) yang diinginkan.  

 
Faktor penentu efisiensi menurut Sukirno (2008) adalah: 

a. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. 

b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-

jabatan baik itu struktural maupun fungsional. 

c. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan 

kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat 

kerja serta dana keuangan. 
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d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik dari 

pimpinan maupun masyarakat. 

e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan 

keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna 

dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.  

 
Penggunaan sumber-sumber daya bisa dikatakan efisien apabila:  

a. Seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan.  

b. Corak penggunaannya adalah sudah sedemikian rupa sehingga 

tidak terdapat lagi corak penggunaan lain yang akan memberikan 

tambahan kemakmuran bagi masyarakat/individu (Sukirno, 2008).  

 
b. Pengukuran Efisiensi 

1. Pendekatan Teknis 

Efisiensi teknis merupakan suatu ukuran yang membandingkan 

antara keluaran (output) dan masukan (input), atau jumlah yang 

dihasilkan dari sejumlah input yang digunakan.  

2. Pendekatan Biaya 

Efisiensi dengan pendekatan biaya adalah mengukur sejauh mana 

biaya yang dikeluarkan oleh suatu unit ekonomi atau perusahaan 

untuk mendapatkan hasil (keluaran) tertentu yang diharapkan, 

sehingga dapat dibuat perbandingan diantara kedua variabel 

tersebut (Suseno, 2008). 
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5. Prinsip Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), efektivitas adalah 

 pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 

yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti 

makin tinggi efektivitasnya.  

 
Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 

7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua 

tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif 

dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang 

dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang 

dinyatakan dengan hasil yang dicapai. 

 
Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005:109) dalam bukunya 

Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas sebagai 

berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau 
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sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaannya”  

 
Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat 

sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas 

umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan 

operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat 

pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. 

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh 

mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang 

diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat 

dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. 

 
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan 

melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk 

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan 

terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini 

efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari 

sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Sumber daya 

meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan 

model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan 

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. 
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b. Pengukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang 

dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah 

diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang 

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau 

sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.  

 
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:77), yaitu: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah 

dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa 

strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan 

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan 

agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah 

ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-

tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 
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d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat 

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator 

efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. 

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin 

disediakan oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas 

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 

pengendalian.  

 
Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran 

efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan 

faktor eksternal organisasi antara lain:  

a. Produktivitas organisasi atau output 

b. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi 
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c. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-

hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi. 

 
Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 

(lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 

a. Produktivitas  

b. Kemampuan adaptasi kerja  

c. Kepuasan kerja  

d. Kemampuan berlaba  

e. Pencarian sumber daya  

 
Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang berbeda 

bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui : 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan  

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap 

d. Perencanaan yang matang 

e. Penyusunan program yang tepat 

f. Tersedianya sarana dan prasarana 

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

 
Argris dalam Tangkilisan (2005:68) yang mengatakan efektivitas 

organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada 

pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. 
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H. Penelitian Terdahulu 
 

 
Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Tesis Eko Santoso dengan judul “Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

 
Hasil analisis efisiensi pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa 

perhitungan dari formulasi tingkat efisiensi secara keseluruhan rata-rata 

adalah sebesar 97,53%. Hasil analisis efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah menunjukkan bahwa perhitungan dari formulasi tingkat efektivitas 

pengelolaan di Kabupaten Ngawi rata-rata sebesar 94,03%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di 

Kabupaten Ngawi dapat dikatakan efisien dan efektif berdasarkan hasil 

penelitian tersebut. 

 
b. Jurnal Ahmad Arwani dengan judul ”Implementasi Prinsip Transparansi 

dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 (Studi di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan)”. Metode yang 

digunakan  adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi 

dilakukan dengan cara penyampaian informasi tentang pengelolaan APBD 

yang semua datanya di upload di website resmi BPKAD. Selain itu, dalam 
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penyusunan APBD juga melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

dengan cara Musrembang. Implementasi prinsip akuntabilitas dilakukan 

dengan cara penyusunan laporan keuangan yang berbasis akuntansi yang 

harus dikonsolidasikan penyampaiannya setiap 3 (tiga) bulan sekali serta 

monitoring terhadap SKPD dalam penyusunan laporan keuangan dan 

menerapkan sanksi bagi SKPD yang telat dalam proses pengumpulan 

laporan keuangan. 

 
c. Jurnal Ariel Sharon Sumenge dengan judul “Analisis Efektivitas dan 

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Minahasa Selatan”. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif.  

 
Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan tingkat efisiensi anggaran 

belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa selatan yang bervariasi. 

Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan 

efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena 

realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target 

anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang 

dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah 

dianggarkan sudah efektif. BAPPEDA Minahasa Selatan menilai ketika 

kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Pelaksanaan 

anggaran Belanja BAPPEDA Tahun 2008 – 2012, secara keseluruhan 



46 
 

sudah diolah secara efisien.  Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 

sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan 

efisien.   

  
Penelitian yang dilakukan oleh Eko Santoso dan Ariel Sharon Sumenge 

berfokus pada analisis efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, 

sementara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arwani berfokus pada 

implementasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis 

ingin melakukan penelitian dengan pendekatan yang sama yaitu deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui implementasi 

anggaran pemilihan kepala daerah serentak pada pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur di Provinsi Jambi tahun 2015.  

 
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis 

tidak hanya melakukan analisis pada pendekatan efisiensi dan efektivitas 

anggaran saja dan tidak juga berfokus pada penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran saja, akan tetapi penulis ingin 

mencoba menggabungkan metode tersebut di dalam suatu penelitian dengan 

melakukan analisis terhadap implementasi anggaran di KPU Provinsi Jambi 

yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang 

terdiri dari aspek transparansi, akuntabilitas dan value for money (ekonomi, 

efisiensi dan efektivitas). Hal ini dikarenakan bahwa beberapa prinsip-prinsip 

tersebut adalah bagian dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengelolaan 

keuangan publik khususnya dalam manajemen pengelolaan keuangan pemilu. 
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I. Kerangka Pikir Penelitian 
 
 

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah terkait penetapan pilkada 

serentak oleh Pemerintah mulai tahun 2015. Hal yang mendasari pelaksanaan 

pilkada serentak tersebut salah satunya mempertimbangkan faktor efisiensi 

anggaran. Dengan demikian, Pemerintah berupaya memujudkan salah satu 

kebijakan untuk mendorong terwujudnya good governance. Akan tetapi 

pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015 dinilai dalam tataran 

pelaksanaan masih menghadapi permasalahan efisiensi anggaran. 

 
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 yang dinilai belum efisien dari sisi 

pendanaan yang membebani anggaran daerah sebesar Rp 6,89 triliun. 

Pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015 ternyata lebih besar daripada 

anggaran pilkada yang dilaksanakan secara parsial. Untuk mengetahui 

bagaimana implementasi anggaran pilkada serentak tersebut diperlukan suatu 

penelitian. Salah satu alat analisis dalam mengukur efisiensi anggaran adalah 

dengan analisis anggaran dan performance audit (value for money). Analisis 

anggaran dilakukan dengan cara membandingkan anggaran yang dialokasikan 

pada pemilihan kepala daerah serentak dengan realisasinya. Adapun value for 

money melihat penerapan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari 

pengelolaan anggaran tersebut. Berdasarkan data tersebut, penulis tertarik 

untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi anggaran pada 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 yang salah satunya 

diselenggarakan di Provinsi Jambi yakni pada penyelenggaran pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan secara serentak. 
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J. Bagan Kerangka Pikir  
 

Secara grafis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dengan 

model sebagai berikut : 

 
 

 

 

  

   
 

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian 

yang dimaksudkan untuk eksplorasi mengenai suatu fenomena/kenyataan 

sosial. Menurut Nazir (2003:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  

 

Penelitian deskriptif terbagi atas beberapa jenis yaitu metode survey, metode 

deskriptif, penelitian tindakan (action research), penelitian perpustakaan dan 

dokumenter. Atas dasar tersebut pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian  berupa studi 

kasus, yaitu suatu pendekatan yang penelaahannya diarahkan kepada satu 

kasus secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2006) menyatakan cara terbaik 

yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami 

fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, keterbatasan geografis 
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dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu dipertimbangkan dalam 

penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang akan diambil dalam penelitian ini 

ditentukan dengan sengaja (purposive) tanpa mempertimbangkan teori 

substantif hanya dengan mempelajari dan mendalami fokus serta rumusan 

masalah penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan geografis dan praktis 

sampai pada tahap kemampuan peneliti. 

 

Penelitian ini dilakukan di KPU Provinsi Jambi. Penentuan lokasi penelitian 

dengan pertimbangan KPU Provinsi Jambi di Tahun 2015 adalah salah satu 

Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 

serentak dengan beberapa pemilihan bupati dan walikota di 4 (empat) 

kabupaten dan 1 (satu) kota dalam wilayah Provinsi Jambi.  

 

 

C. Fokus Penelitian 

 

Moleong (2006:63) menyatakan 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. 

 

Menurut Sugiyono (2006:233), batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. 

Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak dengan volume 

data yang diperoleh di lapangan. Melalui fokus penelitian, suatu informasi di 

lapangan dapat dipilah sesuai dengan konteks permasalahan. 
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Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah mengetahui 

bagaimana implementasi anggaran pemilihan kepala daerah serentak 2015 di 

Provinsi Jambi dengan melihat penerapan prinsip-prinsip manajemen 

keuangan pemilu menurut Mardiasmo dan IDEA yang terdiri dari 

transparansi, akuntabilitas dan value for money (ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas). 

1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam pengelolaan keuangan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2015 dengan 

menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Krina (2003) yang terdiri 

dari beberapa indikator, yaitu: 

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab. 

b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang 

dilanggar atau permintaan uang suap. 

c. Kemudahan akses informasi. 

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa 

dan lembaga non pemerintah. 

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2015 dengan 

menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Elwood (1993) yang 

terdiri dari: 

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probability and 

legality) yaitu akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku 

jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan yang berlaku.  
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b. Akuntabilitas proses (process accountability) yaitu terkait prosedur 

yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam 

hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen, dan prosedur administrasi.  

c. Akuntabilitas program (program accountability) yaitu berkaitan 

dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai 

atau tidak. 

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) yaitu terkait dengan 

pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang 

diambil.  

3. Melakukan analisis value for money (VFM) yang terdiri dari aspek 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2015 

 

 

D. Unit Analisis 

 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi akan 

menggunakan unit analisis dan informan sebagai obyek maupun sumber data. 

Unit analisis pada penelitian ini adalah orang yang berhubungan langsung 

dengan pengelolan anggaran di KPU Provinsi Jambi yang diantaranya: 

a. Satu orang Anggota KPU Divisi Keuangan 

b. Satu orang Sekretaris KPU Provinsi Jambi 

c. Satu oran Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Provinsi Jambi 

d. Satu orang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi 

e. Satu orang Staf Sekretariat Provinsi Jambi 
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E. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

 

1. Data Primer 

 

Menurut Hasan (2002:82), data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh 

melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan catatan di 

lapangan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan yang  dipilih 

dalam penelitian adalah informan yang mengetahui pelaksanaan anggaran 

pemilihan kepala daerah serentak 2015, khususnya dalam penyelenggaraan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 2015. 

2. Data Sekunder 

Hasan (2002:82) mengemukakan data sekunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan 

penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

mendukung pelaksanaan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

Jambi 2015 yang dapat berupa laporan keuangan, laporan realisasi 

anggaran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Suharsimi dalam Hasan (2002) menyatakan bahwa instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian 
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kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian selama penelitian 

berlangsung adalah peneliti itu sendiri (human instrument), dengan 

menggunakan alat panca indera peneliti melakukan pengamatan dan 

pencatatan yang terjadi di tempat penelitian. 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data yang diperlukan untuk 

mendukung argumen-argumen dan asumsi-asumsi dalam membuktikan 

kebenaran penelitian. Oleh karena itu, data harus mempunyai standar 

penelitian. Apabila data tidak ada standar maka banyak masalah yang 

terumuskan dalam penelitian tidak akan menemui jawaban yang valid dan 

memuaskan. Oleh karena itu data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk 

digunakan.  

 

Validitas dari data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari 

pengambil datanya sendiri valid. Oleh karena itu, untuk menjada validitas, 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (field 

research), yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis terjun 

langsung ke lokasi penelitian secara langsung kepada obyek yang diteliti. 

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

 

Menurut Hasan (2002), wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 
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responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Hal ini 

dianggap penting bagi sebuah penelitian karena dengan wawancara 

peneliti dapat memperoleh data. Keterangan ataupun penjelasan dari orang 

yang berkompeten dengan masalah yang diteliti terkait dengan 

pengelolaan anggaran pilkada di KPU Provinsi Jambi. Disamping itu juga 

teknik wawancara berguna dalam mengungkapkan informasi yang belum 

terdokumentasi serta untuk mencocokkan hasil pengumpulan data dari 

responden lain maupun dari teknik pengumpulan data lainnya 

 

2. Studi Dokumentasi 

 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan, 2002). 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Kegiatan dalam studi dokumentasi 

dalam penelitian berkaitan dengan proses menghasilkan/mengumpulkan 

data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen 

yang ada secara tertulis. Dokumen-dokumen dalam penelitian 

dimaksudkan oleh peneliti sebagai sumber data lain untuk menguji 

kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian, sehingga penggunaan teknik 

pengumpulan data dokumentasi tidak boleh terabaikan oleh peneliti 

walaupun data yang dimaksudkan disini tidak lebih sebagai pendukung 

data primer. Sebagaimana yang dikatakan Moleong (2001) studi 

dokumentasi dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk memperoleh 

data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. 
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H. Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang dikumpulkan peneliti tentunya tidak akan bermanfaaat bila tidak 

dianalisis. Oleh karena itu, dalam rangka pemecahan masalah penelitian data 

tersebut perlu dianalisis sedemikian rupa hingga bermanfaat dalam penelitian 

ini. Menurut Nasir (2003), analisis data adalah mengelompokkan, membuat 

suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk 

dibaca. Dengan demikian kegiatan analisis data selalu berkaitan dengan 

pengolahan data sehingga kecermatan analisis sangat bergantung pada kualits 

teknik pengolahan data dan keduanya tidak dapat terpisahkan. 

 

Menurut Milles dan Huberman (1992)  terdapat tiga komponen analisis, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

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

catatan yang tertulis di lapangan. Laporan atau data di lapangan 

dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terinci. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat  

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti. 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 di dapat dari penyajian-

penyajian data tersebut. 



57 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses 

penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat, dan proposisi yang kemudian dituangkan ke dalam kesimpulan 

tentatif. 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong 

(2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan  apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.   

 

Drury dalam Moleong (2006:248) menyatakan bahwa tahap analisis data 

kualitatif melalui proses yaitu pertama mencatat hasil catatan lapangan, kedua 

mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan 

membuat indeks, dan ketiga mencari makna data, menemukan pola dan 

hubungan anatar data serta membuat temuan-temuan umum. 

Miles dan Huberman (1992: 16-19) menyatakan bahwa analisis data terdiri 

dari tiga alur kegiatan yaitu : 

1. Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
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catatan tertulis di lapangan.  Reduksi data merupakan analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak 

perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.   

 

2. Penyajian Data  

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Penyajian data 

yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam 

bentuk teks naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara 

berurutan.  Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam 

dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang 

disajikan dalam bentuk deskriptif. 

 

3. Verifikasi dan Kesimpulan 

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai 

dengan masalah dan tujuan penelitian.  Pada tahap ini peneliti mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. 

Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan. 

 

 

J. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.  
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Dalam Moleong (2006: 324) ada beberapa teknik untuk memperoleh tingkat 

keabsahan data yang meliputi: 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Penetapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan 

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat 

dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang 

diteliti.  

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa 

kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain: 

a. Triangulasi 

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam Moleong (2006) 

mengatakan bahwa triangulasi data berarti menggunakan data dari 

sumber, metode, penyidik, dan teori. Peneliti akan menggunakan 

teknik keabsahan data triangulasi karena triangulasi adalah cara terbaik 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang 

ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang 

berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata 

lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya 

dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber. 
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b. Kecukupan Referensial 

 

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau 

rekaman-rekaman yang dapat dipergunakan sebagai referensi dan 

patokan untuk menguji sewaktu dilakukan analisis dan penafsiran data. 

 

2. Keteralihan Data  

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan, sehingga hasil penelitian 

dapat diterapkan atau digunakan dalan situasi lain. Oleh karena itu agar 

orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada 

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

dalam membuat laporan harus memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, 

dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat mengerti terhadap 

hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

 

3. Ketergantungan Data (Dependability) 

Ketergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam 

penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan 

data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Kalau proses 

penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut 

tidak dependable. 
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4. Kepastian Data  

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji ketergantungan. 

Sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada 

tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep 

objektivitas, sehingga dengan hasil penelitian yang disepakati oleh banyak 

orang maka hasil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. 
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 BAB IV. GAMBARAN UMUM  
 
 
 
A. Gambaran Umum Provinsi Jambi 
 

1. Letak Wilayah dan Topografi 
  
Menurut Badan Pusat Statistik (2015) Provinsi Jambi secara geofrafis 

terletak antara 0o45’-2o45’ lintang selatan dan antara 101o10’-104o55’ 

bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan 

Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi 

Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera 

Barat dan Bengkulu. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 km2 dengan luas 

daratan 50.160,05 km2 dan luas perairan 3.274,95 km2 yang rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Luas wilayah kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi 

No Kabupaten/Kota Luas (Km2) Persentase (%) 
1 Kabupaten Kerinci 3.355,27 6,69 
2 Kabupaten Merangin 7.679 15,31 
3 Kabupaten Sarolangun 6.184 12,33 
4 Kabupaten Batanghari 5.804 11,57 
5 Kabupaten Muaro Jambi 5.326 10,62 
6 Kabupaten Tanjab Timur 5.445 10,86 
7 Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 9,27 
8 Kabupaten Tebo 6.641 12,88 
9 Kabupaten Bungo 4.659 9,29 
10 Kota Jambi 205,43 0,41 
11 Kota Sungai Penuh 391,5 0,78 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 
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Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 138 

kecamatan, 1.388 desa dan 163 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan 

kota dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 4. Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan di Provinsi Jambi 

No Kabupaten/Kota Jumlah 
Kecamatan 

Jumlah Desa Jumlah 
Kelurahan 

1 Kabupaten Kerinci 16 285 2 
2 Kabupaten Merangin 24 205 10 
3 Kabupaten 

Sarolangun 
10 149 9 

4 Kabupaten 
Batanghari 

8 100 13 

5 Kabupaten Muaro 
Jambi 

11 150 5 

6 Kabupaten Tanjab 
Timur 

11 73 20 

7 Kabupaten Tanjab 
Barat 

13 114 20 

8 Kabupaten Tebo 12 107 5 
9 Kabupaten Bungo 17 141 12 

10 Kota Jambi 8 - 62 
11 Kota Sungai Penuh 8 64 4 

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 

 
Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi 

ketinggian (Bappeda, 2010): 

a. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur 

sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. 

b. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada 

wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di 
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Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan 

Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari. 

c. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah 

pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh 

serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten 

Sarolangun dan Kabupaten Merangin. 

 
Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari 

ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 

meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di 

bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang 

berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang 

merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. 

 
 

2. Klimatologi 
 
Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal 

dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman 

hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. 

Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas 

dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka 

air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh 

sektor pembangunan. Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan 

sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis 

(Bappeda, 2010). 
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3. Demografi Penduduk Provinsi Jambi 
 

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), jumlah penduduk Provinsi Jambi 

tahun 2014 berjumlah 3.344.421 jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 

3.317.034 jiwa. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 

0,83%. Kepadatan penduduk tahun 2014 menurut kabupaten/kota adalah 

sebagai berikut:  

 
             Tabel 5.Kepadatan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Jambi 

No Kabupaten/Kota Kepadatan (Orang/ Km2) 
1 Kabupaten Kerinci 72 
2 Kabupaten Merangin 47 
3 Kabupaten Sarolangun 44 
4 Kabupaten Batanghari 44 
5 Kabupaten Muaro Jambi 73 
6 Kabupaten Tanjab Timur 39 
7 Kabupaten Tanjab Barat 66 
8 Kabupaten Tebo 50 
9 Kabupaten Bungo 72 

10 Kota Jambi 2.765 
11 Kota Sungai Penuh 220 

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 

 
4. Potensi Wilayah 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional 

adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

Iingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.  
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Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan 

dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk 

dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi : 

a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera 

Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan) 

b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) 

c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) 

d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) 

 

B. Gambaran Umum KPU Provinsi Jambi 

1. Gambaran Lokasi dan Keanggotaan  KPU Provinsi Jambi 

KPU Provinsi Jambi berlokasi di Jl. A. Thalib No. 35 Kecamatan 

Telanaipura Jambi Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan 

KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota, keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang 

Ketua merangkap anggota dan anggota yang berjumlah 5 (lima) orang.  

 
Dalam surat edaran KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan 

dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota disebutkan pembagian divisi sebagai berikut: 

a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik yang mempunyai tugas terkait 

dengan kebijakan: 

1. Administrasi perkantoran; 

2. Kearsipan; 
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3. Protokol dan Persidangan; 

4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 

5. Kerumahtanggaan kantor; 

6. Keamanan; 

7. Pelaksanaa, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 

8. Logistik; 

9. Pengadaan barang dan jasa. 

 
b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: 

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 

2. Pencalonan; 

3. Pemungutan, penfhitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan 

hasil pemilu; 

4. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD. 

 
c. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait pengambilan 

kebijakan: 

1. Penyusunan Program dan Anggaran; 

2. Pemutakhiran data pemilih; 

3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 

4. Pengelolaan jariangan IT; 

5. Scan Hasil Pemilu; 

6. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu. 
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d. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait pengambilan kebijakan: 

1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 

2. Verifikasi Partai Politik; 

3. Verifikasi DPD; 

4. Pelaporan Dana Kampanye; 

5. Telaah Hukum; 

6. Advokasi Hukum; 

7. Sengketa Pemilu; 

8. Dokumentasi Hukum; 

9. Pengawasan/Pengendalian Internal. 

 
e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait 

pengambilan kebijakan: 

1. Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian; 

2. Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 

3. Diklat dan Pengembangan SDM; 

4. Pengembangan budaya kerja organisasi; 

5. Penegakan disiplin organisasi; 

6. Kampanye; 

7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 

8. Partaisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
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2. Visi dan Misi KPU Provinsi Jambi 
 

KPU Provinsi Jambi memiliki visi untuk mewujudkan Komisi Pemilihan 

Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, 

profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya 

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Adapun misi KPU Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: 

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum; 

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 

bersih, efisien dan efektif; 

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara 

adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia 

yang demokratis dan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik 
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rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum 

yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, adil, 

akuntabel, edukatif dan beradab 

f. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan 

Pemilihan Umum untuk peningkatan kualitas Pemilihan Umum 

berikutnya. 

 

3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  Struktur Organisasi KPU Provinsi Jambi  
 
Sumber : KPU Provinsi Jambi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jambi  
 
Sumber : KPU Provinsi Jambi 
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Dalam struktur organisasi di atas dapat dilihat hirarki dalam kesatuan 

kelembagaan KPU Provinsi Jambi dengan membagi tugas dan pekerjaan 

pada masing-masing divisi dan subbagian. Sekretaris memfasilitasi dengan 

memberi dukungan teknis dan administratif guna kelancaran pekerjaan 

yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Jambi. Dalam menjalankan 

tugasnya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) kepala bagian sesuai dengan 

bidang pekerjaannya masing-masing. Kepala Bagian  pada Sekretariat 

KPU  Palembang dibantu oleh 1 (satu) kepala sub bagian dan beberapa 

staf pelaksana. Struktur organisasi tersebut dibuat berdasarkan PKPU 

Nomor 5 dan 6 tahun 2008 dan surat edaran KPU nomor 

420/KPU/VIII/2016. 

 
 

4. Uraian Tugas KPU Provinsi Jambi 

Tugas, wewenang dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagai berikut: 

a. Merencanakan program dan anggaran  

b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur   
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c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU 

d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   

e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 

memperhatikan pedoman dari KPU   

f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota  dalam 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur  

g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

terakhir:  

1. Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan 

perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah  

2.  Pemilihan umum presiden dan wakil Presiden 

3.  Pemilihan serta menetapkannya sebagai daftar pemilih 

 
h. Menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah memenuhi 

persyaratan   

i.  Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi 
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penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota  dalam wilayah Provinsi 

yang bersangkutan  

j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

emilihan dan Bawaslu Provinsi   

k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi  untuk mengesahkan hasil 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan mengumumkannya  

l. Mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih 

dan membuat berita acaranya  

m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU 

dan Menteri 

n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas 

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan   

o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

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

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan   

p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang 

KPU Provinsi  kepada masyarakat  

q.  Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU 
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r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai 

dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan 

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur  

t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur kepada DPRD Provinsi 

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU 

dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 
Kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur: 

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur dengan tepat waktu   

b. Memperlakukan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara 

adil dan setara   

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur kepada masyarakat   

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan   

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU 

dan Menteri   
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f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan   

g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU dan Menteri 

dengan tembusan kepada Bawaslu   

h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi  sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;   

i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur di tingkat Provinsi;   

j. Melaksanakan Keputusan DKPP 

k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Sekretaris KPU Provinsi bertanggungjawab kepada ketua KPU Provinsi. 

Adapun tugas sekretariat KPU Provinsi dalam pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur adalah sebagai berikut: 

a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur 

b. Memberikan dukungan teknis administratif 

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

d. Membantu pendistribusian pelengkapan penyelenggaraan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur 
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e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

Provinsi 

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur 

g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

 
Kewenangan sekretariat KPU Provinsi yaitu: 

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan norma, estándar, 

prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi 

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur sesuai peraturan perundang-undangan 

c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan  

 
Sedangkan kewajiban sekretariat KPU Provinsi yaitu: 

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 

b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu 

c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi 

Selain itu, sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab dalam hal 

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan 

 
Sekretariat KPU Provinsi Jambi dipimpin oleh Sekretaris yang 

membawahi tiga bagian yaitu: 
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1. Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan 

organisasi dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, 

bagian program, data, organisasi dan sumber daya manusia 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan program dan data 

b. Penataan organisasi dan sumber daya manusia 

Bagian ini terdiri atas sub bagian: 

a. Sub bagian program dan data yang mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, 

monitoring dan evaluasi program. 

b. Sub bagian organisasi dan sdm yang mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan 

sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan 

latihan, organisasi dan tata laksana. 

 
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai tugas 

menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, 

pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan 

tugasnya, bagian keuangan, umum dan logistik mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan dan pengelolaan keuangan 

b. Pelaksanaan urusan umum dan logistik 

Bagian ini terdiri atas sub bagian: 



78 
 

 
 

a. Sub bagian keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan penyusunan anggara, verifikasi, akuntansi dan 

pelaporan keuangan serta perbendaharaan. 

b. Sub bagian umum dan logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan 

urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga dan 

pengadaan logistik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil 

presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 

 
3. Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 

(Hupmas) yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan 

hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugasnya, bagian hukum, teknis dan hupmas 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, 

sosialisasi hukum, verifikasi faktual serta administrasi keuangan 

dana kampanye peserta pemilu dan pemilihan, penyelesaian 

sengketa dan bantuan hukum 

b. Penyiapan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, pemungutan 

dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu dan penggantian 

antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah 

pemilihan, pencalonan dan penetapan calon terpilih hasil pemilu 

legislatif dan pemilihan kepala daerah. 

Bagian ini terdiri atas sub bagian: 

a. Sub bagian hukum yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi 

hukum, verifikasi faktual, administrasi keuangan dana kampanye 



79 
 

 
 

peserta pemilu dan pemilihan, penyelesaian sengketa dan bantuan 

hukum 

b. Sub bagian teknis dan hupmas yang mempunyai tugas melakukan 

pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan 

dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penggantian antar 

waktu anggota DPRD Provinsi pasca pemilu, penetapan daerah 

pemilihan, pencalonan, penetapan calon terpilih anggota DPRD 

Provinsi dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih dan 

fasilitasi pemantau pemilu. 

 
Komisi Pemilihan Umum juga menetapkan Peraturan KPU Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal 

KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 

Masing-masing divisi atau bagian mempunyai karakteristik tugas dan 

wewenang yang berbeda dalam kesatuan kelembagaan yang bekerjasama 

dan saling berkaitan.  

 
Pada pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur di tahun 2015, KPU Provinsi Jambi memiliki 5 (lima) 

orang komisioner KPU dan dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Jambi 

yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai yang terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap. 

Jumlah  Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dan 6 orang lainnya 

berstatus pegawai tidak tetap dengan komposisi sebagai berikut: 
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        Tabel 6. Komposisi anggota dan sekretariat KPU Provinsi Jambi 

No. Divisi/Bagian/Subbagian Jumlah 
1 Anggota Komisioner 5 orang 
2 Sekretaris 1 orang 
3 Bagian Program, Data dan SDM 

-Kabag 
-Kasubbag 
-Staf 

 
1 orang 
2 orang 
5 orang 

4 Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas 
-Kabag 
-Kasubbag 
-Staf 

 
1 orang 
2 orang 
7 orang 

5 Bagian Umum. Keuangan dan Logistik 
-Kabag 
-Kasubbag 
-Staf 

 
1 orang 
2 orang 

16 orang 
Total 43 orang 

Sumber: Data Kepegawaian KPU Provinsi Jambi Tahun 2015   

 
Adapun kualifikasi pendidikan Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi 

Jambi dapat dikualifikasikan dalam tabel berikut: 

   Tabel 7. Kualifikasi pendidikan KPU dan sekretariat KPU Provinsi Jambi 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 
1 Strata 2 (S2) 4 
2 Strata 1 (S1) 30 
3 Diploma III (D III) 4 
4 Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 

Jumlah 43 
         Sumber: Data Kepegawaian KPU Provinsi Jambi Tahun 2015   

 
Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2015, 

KPU Provinsi Jambi memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota untuk 

melakukan seleksi badan penyelenggara adhock di tingkat kecamatan yaitu 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 5 (lima) orang, tingkat 

kelurahan/desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tiga) 

orang.  



 
 
 
 
 
 

VI.  SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
A.  Simpulan 
 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan dalam Implementasi 

Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 yang difokuskan pada aspek 

manajemen keuangan pemilu dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Penerapan prinsip transparansi dilakukan proses perencanaan anggaran 

dengan manajemen terbuka dan pada pengadaan barang dan jasa 

kebutuhan pemilihan yang melalui proses lelang yang dilaksanakan 

dengan transparan dan diumumkan secara resmi pada laman KPU Provinsi 

Jambi LPSE. KPU Provinsi Jambi kurang transparan dalam pengelolaan 

anggaran kepada publik, dimana informasi terkait laporan 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran hanya dapat diberikan kepada 

pihak-pihak tertentu saja yang memiliki akses dan kewenangan.  

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Penerapan dilakukan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

anggaran dan kegiatan yang mempedomani peraturan perundang-

undangan yang berlaku terkait pengelolaan dana hibah pemilihan gubernur 
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dan wakil gubernur Jambi tahun 2015. KPU Provinsi Jambi juga telah 

membuat pola pertanggungjawaban agar mempermudah pejabat pengelola 

keuangan dalam mengadministrasikan surat pertanggungjawaban secara 

tertib dan akuntabel.  

 
3. Value for Money 

a. Ekonomi 

KPU Provinsi Jambi telah menerapkan prinsip penghematan melalui 

pendanaan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota. Alokasi untuk KPU 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan walikota 

secara serentak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur hanya 

dialokasikan anggaran pemutakhiran daftar pemilih, alat kelengkapan 

TPS dan honorarium KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. 

b. Efisiensi 

Penerapan prinsip efisiensi telah dilakukan pada beberapa pelaksanaan 

kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil 

gubenur Jambi 2015 diantaranya dalam pelaksanaan sosialisasi, 

perjalanan dinas, pengadaan logistik, pengadaan bahan kampanye dan 

pencalonan gubernur dan wakil gubernur. 

c. Efektivitas 

Efektivitas pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 

tahun 2015 telah dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam tahapan penyelenggaraan dengan mempedomani Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 dengan realisasi 

anggaran 80,03% dengan kategori capaian yang cukup efektif.  
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B.  Saran 
 
 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. KPU Provinsi Jambi perlu memberikan informasi terkait pengelolaan 

keuangan yang lebih transparan dan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak 

atau stakeholder tertentu saja yang memiliki akses terhadap 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran, namun juga dapat diakses oleh 

publik dikarenakan anggaran tersebut adalah anggaran publik yang 

dialokasikan melalui APBD Provinsi Jambi. 

2. KPU Provinsi Jambi perlu melakukan koordinasi terkait pembentukan 

mekanisme pengaduan dan pengawasan di lingkungan internal KPU Provinsi.  

3. Realisasi Anggaran di KPU Provinsi Jambi hanya mencapai 46% dari yang 

dialokasikan sehingga perlu pencermatan kembali agar anggaran yang kurang 

maksimal penyerapannya di tahun 2015 dapat diminimalisir dan pada 

perencanaan anggaran untuk pemilihan selanjutnya lebih tepat sasaran. 

4. KPU RI perlu menyusun indeks biaya kemahalan di setiap daerah agar ada 

standarisasi yang membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam 

menyusun program dan anggaran pemilihan kepala daerah. Dengan adanya 

indeks tersebut diharapkan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat dirasionalisasi dengan jumlah 

pemilih yang terdaftar dan memperhatikan indeks biaya kemahalan pada 

masing-masing wilayah yang dipertimbangkan dengan kondisi geografis yang 

berbeda pada setiap provinsi di Indonesia. 
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