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ABSTRAK

POLA PENETAPAN TIM SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) KABUPATEN/KOTA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA

KPU KABUPATEN TULANG BAWANG DAN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2014

Oleh

SEPTRIANINGSIH

Undang Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu hanya
menetapkan syarat bahwa anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. Persyaratan yang sangat minim
mengingat kinerja dan kewenangan yang nantinya dimiliki oleh seorang anggota
timsel sangat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pola penetapan
timsel rekrutmen anggota KPU Kabupaten Lampung Barat dan Tulang Bawang 2)
standar kualifikasi dan kompetensi yang digunakan KPU Provinsi Lampung
dalam menetapkan timsel, 3) apakah kredibilitas menjadi faktor penentu dalam
penetapan timsel. 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, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1. Proses penetapan timsel anggota
KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat dilaksanakan melalui tiga
kegiatan yaitu pengumuman pendaftaran timsel rekrutmen anggota KPU
Kabupaten/kota, seleksi administrasi, dan rapat pleno penetapan timsel
rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota sedangkan pola penetapannya adalah
tidak sepenuhnya merit system dimana penetapannya berdasarkan pada
keahlian dan kompetensi namun bukan keahlian dan kompetensi dalam hal
kepemiluan. 2. Standar kualifikasi dan kompetensi yang digunakan dalam
menetapkan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat
antara lain keahlian, pengalaman, umur, pendidikan, temperamen, karakter,
keterampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sifat/ciri, dan motif. 3.
Kredibilitas menjadi faktor penentu dalam penetapan timsel anggota KPU
Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat karena unsur pembentuknya yaitu
kompetensi dan pengalaman menjadi standar kualifikasi dalam proses penetapan
timsel.

Kata kunci : Penetapan, tim seleksi, Komisi Pemilihan Umum



ABSTRACT

DETERMINATION PATTERN OF SELECTION TEAM FOR THE
MEMBERS OF ELECTORAL COMMISSION (KPU) IN RECRUITMENT
OF THE MEMBER OF LOCAL ELECTORAL COMMISSION (KPU) AT

TULANG BAWANG AND WEST LAMPUNG IN 2014

By

SEPTRIANINGSIH

The constitution number 15 of 2011 about  the election organization board only
stipulates that the member of selection team only required S-1 education with
minimum aged 30 (thirty) years old. This requirements are very minimum
considering the performance and the authority which will be owned by the
selection team are very spacious. The purpose of this research is to know : 1) the
determination pattern of selection team in recruitment of the member of local
electoral commission (KPU) at Tulang Bawang and West Lampung, 2)
qualification and competency standard used by Lampung Provincial Election
Commission in determining selection team, 3) whether credibility is the
determining factor in determining the selection team. This type of research is
descriptive with qualitative approach. Sources of data are result of interviews with
informants, documents, literature and the results of scientific research. Informants
chosen deliberately (purposive). Data collected through in-depth interviews and
literature study. Data analysis techniques with data reduction techniques, display
data and inference. The results of research showed 1. the process of determining
selection team for recruitment the members of Local Electoral Comission (KPU)
at Tulang Bawang and West Lampung is conducted through three activities, whics
is the announcement registration of team selection for recruitment the members of
Local Electoral Commission (KPU), administrative selection and the plenum
determination of selection team for recruitment the member of Local Electoral
Commission (KPU) and the Determination pattern of that selection is not
completely merit system where is adopted base on the expertise and competence
of the candidate but the expertise and competence not in terms of election. 2.
Standard qualifications and competences that used to determine the selection team
for recruitment the member of Local Electoral Commission (KPU) at Tulang
Bawang and West Lampung are expertise, experience, age, education,
temperament, character, skills, knowledge, social roles, self-image, nature/traits,
and motives. 3. Credibility become the define factor in determining the selection
team  for the member of Local Electoral Commission at Tulang Bawang and West
Lampung because of its framer elements which is competence and experience,



that becoming qualification standards for determination process of the selection
team.

Keywords: determination, selection team, local commission election (KPU)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu berdasarkan Undang

Undang (UU) No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, setiap penyelenggara Pemilu harus

memiliki kredibilitas yang terpercaya di hadapan rakyat. Penyelenggara

Pemilu hendaknya berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian

hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Dalam ketentuan umum UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilu disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

dengan KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Oleh

karena itu, KPU adalah lembaga tunggal Penyelenggara Pemilu yang

memiliki kewenangan sangat luas. Dengan demikian, harapan yang sangat

tinggi bagi terselenggaranya Pemilu yang sukses dan berkualitas akan tertuju

pada KPU dari tingkat pusat sampai dengan KPU Kabupaten/Kota. Harapan
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ini tidaklah berlebihan karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa KPU

memiliki tugas yang sangat sentral terhadap penyelenggaraan pemilu.

Eksistensi institusi penyelenggara Pemilu menjadi salah satu aspek penting

yang cukup mempengaruhi dinamika Pemilu. Dalam UU Nomor 32 tahun

2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), KPU daerah

ditunjuk sebagai institusi tunggal dalam hal penyelenggara pemilu. Pun

halnya dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu yang juga

menempatkan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. Artinya, kualitas proses

pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu ditentukan oleh kualitas institusi dan

kinerja KPU.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 yang memberikan

salah satu watak penting bagi organisasi penyelenggara pemilu, yaitu

mandiri, menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Lahirnya UU Nomor 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang kemudian diganti dengan

UU Nomor 15 Tahun 2011 menjadi salah satu penopang dan entry poin

terselenggaranya pemilu yang semakin berkualitas (Nazriyah, 2011:109). Hal

itu dapat dipahami karena harapan tampilnya sosok penyelenggara pemilu

yang benar-benar netral sekaligus kapabel dan profesional memiliki landasan

yuridis yang kuat dalam UU tersendiri. Namun demikian, tidak berarti

eksistensi dan kinerja para aparatur penyelenggara pemilu ini terbebas dari

masalah. Aneka permasalahan tampak ke permukaan, tidak saja yang terkait

dengan integritas dan netralitas, tetapi juga terkait dengan kapabilitas teknis

sebagai aparatur penyelenggara pemilu.
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Salah satu bagian penting dari tahapan pemilu terkait organisasi

penyelenggara pemilu adalah rekrutmen anggota KPU di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara

pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan

sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmennya. Oleh karena itu, salah satu

elemen yang mesti dicermati dengan serius dalam mengevaluasi

penyelenggaraan pemilu adalah rekrutmen anggota KPU kab/kota. Tahapan

seleksi sebagai bagian dari rekrutmen aparatur penyelenggara pemilu menarik

perhatian banyak kalangan karena salah satunya terkait dengan dugaan

rendahnya tingkat integritas anggota KPU di beberapa daerah selama ini.

Salah satu indikatornya adalah semakin bertambahnya perangkat

penyelenggara pemilu di berbagai daerah yang diberhentikan oleh Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tabel di bawah ini menujukkan jumlah penyelenggara pemilu yang terlibat

kasus pelanggaran kode etik, putusan yang diberikan DKPP serta modus

pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Tabel 1. Jumlah Penyelenggara Pemilu Yang Mendapatkan Sanksi
DKPP Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014

No Jenis Jumlah %

1 Direhabilitasi 533 anggota 47,09

2 Peringatan tertulis 367 anggota 32,42

3 Pemberhentian sementara 10 anggota 0,88

4 Pemberhentian tetap 222 anggota 19,61

Jumlah 1132 anggota 100

Sumber : jujuradil.blogspot.co.id
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Tabel 2. Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Yang
Pernah Diproses DKPP Per Juni 2015

No Jenis Jajaran
KPU

% Jajaran
Bawaslu

% Total

1 Netralitas 22 75,9 7 24,1 29
2 Profesionalitas 36 75 12 25 48
3 Penetapan Paslon 72 100 - 0 72
4 Penetapan Paslon Terpilih 9 100 - 0 9
5 Penanganan DPT 6 100 - 0 6

6
Penyalahgunaan
Jabatan/Wewenang

2 50 2 50 4

7
Mengabaikan Putusan
Pengadilan

5 100 - 0 5

8 Melalaikan Tugas 4 100 - 0 4
9 Menerima Suap - 0 2 100 2

10
Seleksi anggota
Penyelenggara Pemilu

14 37,8 23 62,2 37

11 Konflik dengan Sekretariat 1 50 1 50 2
Total 171 76,9 46 23,1 217

Sumber: jujuradil.blogspot.co.id

Data tersebut menunjukkan sebanyak 217 orang penyelenggara pemilu yang

bertugas melaksanakan Pileg telah mencederai sejumlah asas pokok yang

merupakan pedoman dalam seleksi calon anggota penyelenggara pemilu,

yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan

efektivitas.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, kelima anggota KPU

periode 2009-2014 diberhentikan oleh DKPP dikarenakan terbukti melakukan

pelanggaran kode etik. Ketua dan anggota KPU tersebut adalah M. Rozy,

Hariyanto, Diki Roni, Budi Jaya, dan Umiyati. Selain mereka, DKPP juga

merekomendasikan kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) KPU untuk memberi

sanksi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang Amri Alpis karena
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terlibat dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut.

Pemberian sanksi dilakukan setelah Frans Agung Mula Putra, salah satu bakal

pasangan-calon yang didiskualifikasi dalam pencalonan Pilkada Tulang

Bawang Tahun 2012, melalui kuasa hukumnya Siti Nur Intihani dan Achmad

Djazuli mengadu kepada DKPP.

Dalam keputusan DKPP teradu telah terbukti tidak melaksanakan proses

pendaftaran, verifikasi, dan penetapan para pasangan calon (paslon) secara

cermat, adil, dan setara sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kecurigaan

yang mengganggu citra Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang

Bawang Tahun 2012. Selain itu teradu juga terbukti tidak melaksanakan

kegiatan penyelenggaraan pemilu secara profesional, tidak cermat, dan lalai

dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf b, huruf

c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k Peraturan KPU (PKPU)

Nomor 31 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Penyelenggaraan Pemilu

berpedoman pada azas jujur, adil, tertib penyelenggara pemilu, keterbukaan,

proporsional, profesional dan akuntabilitas (http://nasional.inilah.com).

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Lima komisioner

KPU Lampung Barat divonis hukuman penjara 6 bulan, denda masing-

masing Rp 500.000, dan masa percobaan selama 10 bulan. Majelis hakim

Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan kelimanya bersalah telah

melakukan penggelembungan suara pada Pileg 9 April 2014 lalu. Lima

komisioner itu yakni Lukman Zain, Heri Ruslan, Faizun Rahman, Ahmad

Malik dan Puspawati. Mereka terbukti bertanggung jawab atas
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penggelembungan perolehan suara yang merugikan salah satu calon anggota

legislatif (caleg) tertentu. Kasus ini tidak sampai diproses oleh DKPP karena

sebelum KPU Provinsi Lampung melaporkan ke DKPP, kelima komisioner

KPU Lampung Barat telah mengundurkan diri terlebih dahulu

(http://www.rumahpemilu.org).

Tuntutan dan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada

yang berkualitas dari hari ke hari semakin nyaring disuarakan. Oleh karena

itu, tampilnya sosok penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas

akan berakibat kepada meningkatnya kredibilitas publik kepada institusi

penyelenggara pemilu beserta seluruh hasilnya. Dengan kata lain, untuk

semakin berbobotnya kadar demokrasi, maka salah satu penopang utamanya

adalah kredibilitas KPU kabupaten/kota sebagai subordinat dari KPU RI dan

KPU Provinsi. Sosok anggota KPU yang berkualitas dan berkapabilitas

tentunya akan dihasilkan melalui proses rekrutmen yang berkualitas pula.

Dalam hal ini kinerja tim seleksi selanjutnya disebut timsel sebagai ujung

tombak dalam proses rekrutmen anggota KPU kab/kota sangat menentukan

dihasilkannya anggota KPU kab/kota seperti yang diharapkan masyarakat.

Dalam amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu,

timsel rekrutmen Anggota KPU kab/kota dibentuk oleh KPU Provinsi untuk

menyeleksi calon anggota KPU kabupaten/kota pada setiap kabupaten/kota.

Timsel tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi,

profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerjasama

dengan perguruan tinggi setempat. Penetapan timsel anggota KPU kab/kota

merupakan kewenangan mutlak KPU Provinsi.



7

Dalam UU tersebut hanya disyaratkan bahwa anggota timsel berpendidikan

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

seharusnya anggota timsel dipilih dari kalangan yang memiliki pengetahuan

di bidang ilmu tertentu yang nantinya dapat berguna dalam pelaksanaan

kegiatan tahapan Pemilu seperti Sosial Politik, Hukum, Ekonomi/Akuntansi,

Teknologi Informasi (TI) dan Moralitas. Jika anggota timsel memenuhi

kriteria tersebut, nantinya mereka dapat menyeleksi calon anggota KPU dari

bidang keahlian tersebut, sehingga dapat dihasilkan anggota KPU yang

berlatar belakang bidang ilmu yang sesuai dan keahliannya dapat digunakan

dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu.

Minimnya persyaratan yang diamanatkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebut

membuat banyak hal terjadi dalam proses penetapan timsel anggota KPU

kab/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Tatang

Sudrajat terkait penetapan timsel rekrutmen Anggota KPU kab/kota di Jawa

Barat ditemukan beberapa fakta antara lain :

1. Tidak semua timsel anggota KPU di 26 kab/kota di Jawa Barat secara

kualitatif memenuhi harapan sebagaimana diperintahkan PKPU Nomor 02

Tahun 2013. Tidak sedikit anggota timsel yang bergelar akademik doktor

bahkan berjabatan akademik profesor tetapi secara kualitatif tidak

memiliki kompetensi, wawasan, pengalaman kepemiluan sebagaimana

disyaratkan oleh ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 02 Tahun 2013.

Diantaranya karena mereka berlatarbelakang keilmuan yang jauh dari

permasalahan-permasalahan kepemiluan atau sama sekali tidak punya

perhatian dan pengalaman terhadap penyelenggaraan pemilu/pilkada
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khususnya dan terhadap masalah-masalah kenegaraan, pemerintahan dan

politik pada umumnya. Sehingga dapat terlihat bahwa faktor kredibilitas

dari calon anggota timsel sering kali diabaikan oleh KPU Provinsi yang

memiliki kewenangan dalam menetapkan timsel.

2. Suatu kealpaan ketika pertimbangan-pertimbangan kesamaan latar

belakang organisasi diluar ke-KPU-an antara calon anggota timsel tertentu

dengan para anggota KPU Provinsi Jawa Barat, menjadi faktor penentu

ditetapkannya seseorang sebagai anggota timsel di suatu kab/kota.

Berdasarkan data timsel yang ada, tampak jelas masih dominan

pertimbangan jaringan pertemanan yang mengabaikan aspek kapabilitas,

kompentensi dan wawasan sebagai calon timsel.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan fenomena penetapan

timsel anggota KPU kab/kota antara lain :

1. Penelitian Tatang Sudrajat, Dosen STIA LAN, STIA BAGASASI dan

Universitas Widyatama Bandung yang berjudul Evaluasi Kebijakan

Rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota Dalam Penyelenggaran Pemilu Tahun

2014 Di Jawa  Barat dan dimuat dalam jurnal Ilmu Administrasi Volume

XI, Nomor 1 April 2014.

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan rekrutmen anggota KPU kab/kota

yang memfokuskan pada proses rekrutmen dan seleksi anggota KPU

kab/kota. Penelitian ini mengungkapkan beberapa fakta terkait proses

penetapan dan kinerja timsel anggota KPU kab/kota di provinsi Jawa Barat

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut Jones yaitu is an
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activity designed to judge the merits of government programs or

processes. It varies in the specification of criteria, the techniques of

measurement, the methods of analysis, and the forms of recommendation

(Jones, 1984: 199). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa telah

terbit berbagai kebijakan berbentuk UU dan PKPU yang menjadi landasan

regulatif dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota KPU kab/kota.

Dalam implementasinya, berbagai kebijakan tersebut pada beberapa

tahapan seleksi tidak berlangsung sebagaimana yang telah digariskan.

Perbedaan mendasar penelitian Tatang Sudrajat dengan penelitian ini

terletak pada objek penelitiannya, dimana Tatang meneliti proses seleksi

dan rekrutmen anggota KPU kab/kota dilihat dari sisi kebijakan sedangkan

objek penelitian ini adalah proses penetapan timsel rekrutmen anggota

KPU kab/kota dilihat dari sisi pola penetapannya.

2. Penelitian Rosa Muhamamad dan kawan kawan (dkk) dalam Jurnal

Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 90 – 100 yang berjudul Penguatan

Kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat Dalam Meningkatkan Kualitas

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) rekrutmen anggota KPU

Provinsi Papua Barat sudah sesuai syarat menurut perundangan yang

berlaku dan hambatan yang timbul dalam rekrutmen keanggotaan KPU

Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil yang diperoleh tidak menemukan

hambatan yang berarti, fenomena yang ditemukan adalah pro kontra yang

sering terjadi terkait dugaan intervensi dan transaksi tertentu dalam proses
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pembentukan timsel. Disamping itu, persyaratan pembentukan timsel dan

calon anggota KPU perlu dibentuk tim yang independen untuk menyeleksi

timsel dan calon anggota KPU dengan memperhatikan indeks prestasi (IP)

akademik serta akreditasi pendidikan tersebut. (2) faktor–faktor yang

sering ditemukan dan mempengaruhi kualitas pilkada adalah kondisi

geografis, juga ditemukan terbatasnya sarana dan prasarana (perkantoran

dan transportasi), kurang tersedianya jaringan listrik dan internet,

kurangnya jaringan komunikasi pada Kab. Tambrauw, Maybrat, Teluk

Bintuni, Raja Ampat,Wondama, dan Kaimana.

Perbedaan mendasar penelitian Rosa Muhammad dkk dengan penelitian

ini terletak pada objek penelitiannya, dimana Rosa meneliti pelaksanaan

rekrutmen keanggotaan KPU dan faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua Barat. Sedangkan objek penelitian

ini adalah proses penetapan timsel rekrutmen anggota KPU kab/kota

dilihat dari sisi pola penetapannya.

3. Tulisan R. Nazriyah dalam Jurnal Hukum Edisi Khusus Volum 18,

Oktober 2011: 107 – 126 yang berjudul Kemandirian Penyelenggara

Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.

81/PUU-IX/2011). Penelitian ini bersifat normatif yang berbentuk

penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan  pendekatan UU, dan

pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
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Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, menurut MK Pasal 11 huruf i dan

Pasal 85 huruf i UU 15 Tahun 2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri

dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”

bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak

dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah

mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar

sebagai calon”. Dalam penelitiannya Nazriyah juga membahas pentingnya

independensi dan netralitas anggota KPU serta perlunya perbaikan sistem

dan proses seleksi anggota KPU.

Perbedaan penelitian R. Nazriyah dengan penelitian ini terletak pada

metode penelitian, tipe penelitian dan objek penelitian. Secara keseluruhan

kedua penelitian ini memang sangat berbeda tetapi beberapa bahasan

dalam penelitian R. Nazriyah dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini.

Banyaknya isu yang berkembang dimasyarakat tentang adanya dominasi dua

kekuatan organisasi masyarakat (ormas) besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU)

dan Muhammadiyah menjadi bukti hasil penelitian Tatang tersebut. Tidak

hanya di Jawa Barat, komposisi anggota KPU provinsi Lampung periode

2014-2019 bahkan menjadi bukti tersendiri. Hal ini terlihat dari tiga

komisioner yang berlatar belakang NU yakni Sholihin (wakil ketua Pimpinan

Wilayah NU Lampung), M. Tio Aliansyah (bendahara PW NU Lampung),

dan Ahmad Fauzan (mantan pengurus Ansor Lampung dan kader kultural

NU). Sementara itu kalangan Muhammadiyah diwakili Handi Mulyaningsih

yang merupakan mantan ketua PW Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah



12

Lampung dan Nanang Trenggono mewakili kalangan akademisi.

(https://bukancinta.wordpress.com)

Para anggota KPU ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah

personalnya, lingkungan sosial pergaulannya dan afiliasinya dengan kekuatan

sosial-politik tertentu, akan sangat sulit untuk menegakan independensi dan

imparsialitas. Para anggota KPU memiliki karakter sosial yang telah

embedded (melekat) dengan struktur sosial yang ada di masyarakat. Dengan

demikian, independensi yang distandarkan terutama dalam buku-buku teks,

seolah hanya menjadi “ideal-type” di atas kertas, ketimbang realitas di

lapangan. Oleh karena itu sejumlah kalangan senantiasa mempertanyakan

independensi setiap anggota KPU yang memiliki latar belakang

keorganisasian ini. Bahkan objektifitas dalam penetapan anggota timsel

rekrutmen anggota KPU kab/kota senantiasa menjadi sorotan.

Menyadari akan begitu strategisnya fungsi dari lembaga timsel, terutama

dalam membangun demokrasi di Indonesia, dan mengingat jika KPU hasil

produknya benar-benar independen, mandiri, jujur dan adil maka ada harapan

proses demokrasi juga akan berlangsung dengan baik. Tapi manakala oknum-

oknum yang terpilih itu, duduk di lembaga ini dengan tanpa memiliki

intelektualitas serta integritas moral yang layak maka tentunya akan

membuka peluang lebih besar untuk terjadinya penyalahgunaan lembaga

tersebut untuk kepentingan tertentu. Hal ini akan sangat berbahaya, karena

dapat merusak tataran demokrasi kita. Maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang pola penetapan timsel rekrutmen Anggota KPU kab/kota

yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung. Dalam hal ini penulis
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memfokuskan pada penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang

Bawang dan Lampung Barat di mana kelima anggota KPU kabupaten

tersebut melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Menurut Sedarmayanti (2016:137) seleksi adalah proses mencocokkan antara

pekerjaan dan calon pemegang jabatan, baik yang direkrut dari dalam maupun

dari luar organisasi. Competency based selection (kompetensi berbasis

seleksi) berpegang pada hipotesis bahwa semakin cocok kompetensi yang

dimiliki seseorang dengan kompetensi yang disyaratkan suatu jabatan, maka

semakin baik kinerja dan kepuasan kerja yang dialami orang tersebut.

Kompetensi memberikan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

melaksanakan pengeloalaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang mampu

membantu organisasi mendapatkan, menempatkan, mempertahankan dan

mengembangkan SDM yang handal bagi organisasi. Berdasarkan penjelasan

tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki seseorang menjadi

hal yang sangat penting bagi kualitas kinerjanya. Oleh karena itu penulis

ingin melihat apakah penetapan timsel KPU Kabupaten Lampung Barat dan

Tulang Bawang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung berdasarkan

standar kualifikasi dan kompetensi tertentu sehingga dapat menghasilkan

timsel yang berkompeten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:
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1. Bagaimanakah pola penetapan timsel rekrutmen anggota KPU Kabupaten

Tulang Bawang dan Lampung Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi

Lampung?

2. Apa saja standar kualifikasi dan kompetensi yang digunakan KPU

Provinsi Lampung untuk menetapkan timsel rekrutmen anggota KPU

Tulang Bawang dan Lampung Barat?

3. Apakah kredibilitas menjadi faktor penentu dalam penetapan timsel

anggota KPU Tulang Bawang dan Lampung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ialah

pernyataan mengenai apa yang ingin hendak kita capai (Suharsimi Arikunto,

1993:26). Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehingga

menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar antara lain:

1. Untuk mengetahui pola penetapan timsel rekrutmen anggota KPU Tulang

Bawang dan Lampung Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung.

2. Untuk mengetahui standar kualifikasi dan kompetensi yang digunakan

KPU Provinsi Lampung dalam menetapkan timsel rekrutmen anggota

KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat.

3. Untuk mengetahui apakah kredibilitas menjadi faktor penentu dalam

penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung

Barat.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi pembanding dalam pembahasan dan pengkajian

ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya konsentrasi

tata kelola pemilu dalam hal organisasi dan birokrasi penyelenggara

pemilu khususnya tentang pola penetapan timsel rekrutmen anggota KPU

kab/kota.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan tentang pola penetapan

timsel rekrutmen anggota KPU kab/kota dan bagi pemerintah khususnya

institusi KPU sebagai bahan masukan untuk memperbaiki pola penetapan

timsel  rekrutmen anggota KPU kab/kota kedepannya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Seleksi

1. Pengertian Seleksi

Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber

daya manusia (MSDM) yaitu pengadaan (procurement), sedangkan

pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, penyeleksian,

penempatan, dan produksi. Menurut Teguh (2011:81) seleksi adalah proses

yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pelamar

yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. Sedangkan

menurut Sunyoto (2012:87) seleksi adalah proses pemilihan dari

sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi

kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada

pada saat ini yang dilakukan organisasi. Nawawi (2005:163) menjelaskan

bahwa seleksi adalah proses menetapkan keputusan dalam menerima atau

tidak, setelah mempertimbangkan setiap pelamar untuk suatu pekerjaan

tertentu.

Seleksi merupakan hal yang sangat penting karena berbagai keahlian yang

dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya melalui proses

seleksi. Seleksi secara sederhana diartikan sebagai suatu proses pemilihan
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beberapa orang dari sekumpulan orang-orang dengan kualifikasi tertentu

yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan jabatanya. Berdasarkan

penjelasan mengenai pengertian seleksi, penulis berpendapat bahwa

seleksi merupakan kegiatan memilih dan menetapkan individu dari

kumpulan-kumpulan individu yang memenuhi persayaratan untuk diterima

karena telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

2. Siapa Yang Menyeleksi (Selectrorate)

Tujuan seleksi adalah mencari seseorang yang memenuhi kriteria atau

syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga orang yang

menyeleksi menjadi sangatlah penting. Menurut Rahat dan Hazan dalam

Pamungkas (2011:92), penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi

kandidat, lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak

orang, sampai pada pemilih. Rahat dan Hazan juga menjelaskan bahwa

penyeleksi dapat diklasifikasikan kedalam dua tingkatan, yaitu:

a. Berdasarkan tingkat inklusifitas

Penyeleksi dikatakan sangat inklusif apabila penyeleksinya adalah pemilih

yang memiliki hak memilih

b. Berdasarkan tingkat Ekslusifitas

Penyeleksi dikatakan sangat ekslusif apabila penyeleksian ditentukan oleh

ketua atau pimpinan.

Sedangkan menurut Wirawan (2015:16) Seleksi harus dilaksanakan secara

objektif dan profesional, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme yang

bersifat subjektif. Untuk itu proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi yang
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beranggotakan para profesional MSDM, psikolog dan dokter ahli

kesehatan. Berdasarkan penjelasan mengenai siapa yang menyeleksi

(selectrorate), penulis berpendapat bahwa penyeleksi adalah orang atau

sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam hal ini kompetensi

untuk memilih orang-orang yang tepat guna menduduki suatu jabatan

tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi.

3. Kriteria Seleksi

Perusahaan tentu akan mengharapkan para pelamar yang datang memiliki

prestasi yang memuaskan dalam pekerjaannya. Kriteria seleksi menurut

Simamora (2004:38) pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa

kategori yaitu:

1. Pendidikan

2. Pengalaman kerja

3. Kondisi fisik

4. Kepribadian

4. Kualifikasi Yang Mendasari Dalam Proses Seleksi

Menurut Martoyo (2006:43) ada beberapa kualifikasi yang mendasari atau

menjadi dasar dalam proses seleksi, yaitu:

a. Keahlian, merupakan salah satu kualifikasi yang utama yang menjadi

dasar dalam proses seleksi, kecuali bagi jabatan yang tidak memerlukan

keahlian sebagaimana dimaksud.
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b. Pengalaman, dalam proses pelamaran suatu pekerjaan, pengalaman

cukup penting artinya dalam proses seleksi. Karena suatu organisasi

akan lebih cenderung memilih pelamar yang berpengalaman dari pada

yang tidak berpengalaman, karena mereka yang berpengalaman

dipandang lebih mampu dalam pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang

nantinya akan diberikan.

c. Umur, perhatian dalam proses seleksi juga bertujuan pada masalah

“umur” pelamar. Usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterima

atau tidaknya seorang pelamar.

d. Jenis Kelamin, sebagai dasar seleksi, jenis kelamin memang sering pula

diperhatikan, terlebih-lebih untuk jabatan tertentu.

e. Pendidikan, kualifikasi pelamar merupakan cermin dari hasil

pendidikan dan latihan sebelumnya.

f. Keadaan Fisik, kondisi fisik seorang pelamar kerja, turut memegang

peranan penting dalam proses seleksi.

g. Tampang, dalam jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu

kualifikasi yang menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam

melaksanakan tugasnya.

h. Bakat, bakat (attitude) seorang pelamar turut pula memegang kunci

sukses dalam proses seleksi.

i. Temperamen, merupakan pembawaaan seseorang yang tidak dapat

dipengaruhi oleh pendidikan, yang berhubungan langsung dengan

emosi seseorang.
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j. Karakter, karakter berbeda dengan temperamen, meskipun ada

hubungan yang erat antara keduanya. Temperamen adalah faktor

endogen sedangkan karakter adalah faktor eksogen. Suatu karakter

seseorang dapat diubah melalui pendidikan, sedangkan temperamen

tidak dapat diubah.

Meskipun semua kualifikasi itu penting, namun tetapi harus dicatat, bahwa

tidak seluruh kualifikasi tersebut harus dimiliki seseorang pelamar atau

calon pegawai. Kualifikasi itu memang amat tergantung pada “job

description” dari jabatan tertentu, berarti pula tergantung pada jabatan

yang lowong dan perlu diisi.

4. Teknis Seleksi

Sebelum perusahaan memutuskan karakteristik yang akan di seleksi, maka

perusahaan sebaiknya memiliki kriteria sukses yang ditetapkan

sebelumnya untuk menentukan cara untuk memprediksi pelamar mana

yang mencapai tingkat yang diharapkan. Adapun beberapa teknik seleksi

menurut Simamora (2004:38) antara lain:

1. Interview

2. Tes psikologi

3. Tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan

4. Pusat pelatihan

5. Biodata

6. Referensi

7. Grafologi (ilmu yang berkenaan dengan tulisan tangan)
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Sedangkan langkah-langkah dalam seleksi yaitu:

1. Seleksi surat-surat lamaran

2. Pengisian blanko lamaran

3. Pemeriksaan referensi

4. Wawancara pendahuluan

5. Tes penerimaan

6. Tes psikologi

7. Tes kesehatan

8. Wawancara akhir atasan langsung

9. Memutuskan diterima atau ditolak

Adapun cara seleksi yang digunakan oleh perusahaan maupun organisasi

dalam penerimaan karyawan baru dewasa ini dikenal dengan dua cara

yaitu:

1. Non ilmiah yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan atas

kriteria yang standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata suatu pekerjaan

ataupun jabatan. Akan tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan

pengalaman saja. Seleksi dalam hal ini dilakukan tidak berpedoman

pada uraian spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Unsur-

unsur yang diseleksi biasanya meliputi hal-hal seperti :

a. Surat lamaran bermaterai atau tidak

b. Ijazah sekolah dan daftar nilainya

c. Surat keterangan kerja dan pengalaman

d. Referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya
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e. Wawancara langsung dengan yang bersangkutan

f. Penampilan dan keadaan fisik pelamar

g. Keturunan dari pelamar

h. Tulisan tangan pelamar

2. Ilmiah yaitu metode seleksi yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan

dan kebutuhan nyata yang akan diisi, serta berpedoman pada kriteria

dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah mengacu dalam hal-hal

antara lain :

a. Metode kerja yang sistematis

b. Berorientasi pada kebutuhan riil karyawan

c. Berorientasi kepada prestasi kerja

d. Berpedoman pada undang-undang perburuhan

e. Berdasarkan kepada analisa jabatan dan ilmu sosial lainnya

Dari metode seleksi yang dikembangkan oleh para ahli beberapa

diantaranya teknik yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam

fase kritis dari proses perekrutan dan seleksi guna mendapat orang yang

tepat untuk jabatan yang tepat pada saat yang tepat merupakan bagian

penting dari pekerjaan manajer. Kecuali keputusan untuk mengangkat

seorang individu untuk suatu jabatan adalah “baik”, peluang untuk

pengangkatan yang berhasil sangat terbatas.

Suatu keputusan seleksi yang baik mengakibatkan orang yang diangkat

menunjukan tingkat kinerja yang memuaskan dalam waktu dan biaya yang

dapat diterima. Jebakan yang umum terhadap kesalahan dalam tahapan

penyeleksian disebabkan oleh sebagian besar kesalahan manajer pada
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umumnya hanya memberikan perhatian yang sedikit terhadap sifat penting

suatu keputusan.

Menurut Kasmir (2015:101) untuk menghindari atau meminimalkan

terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan sebelum melakukan proses seleksi, antara lain:

1. Menyiapkan tenaga SDM

Artinya menyediakan tenaga kerja yang akan melakukan proses seleksi.

Dalam hal ini SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai ketua tim maupun

anggota, baik dari segi jumlah, kemampuan, keahlian, pengalaman

maupun pendidikannya. Di samping itu, juga harus memiliki loyalitas,

etika dan moral yang baik. Hal ini perlu disiapkan agar jangan sampai

terjadi proses seleksi ada yang lebih mementingkan kepentingan pribadi

daripada kepentingan organisasi.

2. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan

Artinya menyiapkan peralatan tes yang akan digunakan. Peralatan ini

penting agar tes yang dilakukan memenuhi harapan yang diinginkan.

3. Menyiapkan waktu

Artinya masing-masing tes memiliki waktu tertentu mulai dari tes umum,

psikotes, wawancara atau tes praktik.

4. Menyiapkan tahapan seleksi

Artinya ada tahapan dan prosedur seleksi yang harus dilalui mulai dari

calon pelamar, mengikuti tes pertama sampai diterima.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa

memilih timsel ataupun orang yang akan melakukan proses seleksi
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merupakan sebuah tahapan yang sangat penting. Karena timsel tersebut

merupakan salah satu penentu keberhasilan proses seleksi. Selain itu timsel

haruslah memenuhi kompetensi  tertentu yang ditentukan oleh organisasi

agar menjamin proses seleksi berjalan objektif.

5. Hambatan Pelaksanaan Seleksi

Apabila perencanaan seleksi telah direncanakan dengan seksama, namun

dalam implementasinya tetap saja diperoleh beberapa hambatan. Hal itu

menurut Badriyah dalam Sinambela (2016:142) disebabkan karena yang

diseleksi adalah manusia yang memiliki pikiran, dinamika dan harga diri.

Beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan seleksi

menurut Sinambela (2016:142) antara lain:

a. Tolok ukur. Maksudnya adalah kesulitan yang dihadapi dalam

menetukan standar yang tepat digunakan dalam mengukur berbagai

kualifikasi yang ditentukan.

b. Penyeleksi. Maksudnya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang

profesional, jujur, dan objektif melaksanakan tugasnya.

c. Persepsi tentang seleksi. Tidak semua pihak mempersepsikan hakikat

seleksi yang sama. Dalam hal ini terdapat kesenjangan persepsi antara

organisasi dengan penyeleksi yang ditugaskan  sehingga penerapan

perinsip-prinsip seleksi tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar.

d. Hasil seleksi versus pembiayaan. Hasil seleksi yang objektif, tentunya

membutuhkan pembiayaan yang besar. Terkadang organisasi
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mengharapkan hasil yang objektif namun tidak menyiapkan

pembiayaan yang cukup.

e. Kejujuran pelamar. Pada umumnya pelamar akan memberikan jawaban

tentang yang baik-baik saja akan dirinya. Dalam kondisi seperti ini,

tentu saja dibutuhkan seleksi yang memerlukan wawancara mendalam

dan tes psikologi yang agak susah dimanipulasi oleh pelamar.

B. Tinjauan Tentang Kredibilitas

Istilah kredibilitas berasal dari bahasa Inggris credibility yang menurut kamus

Oxford bermakna “the quality of being believable or trustworthy” (kualitas

pribadi yang dapat dipercaya). Suatu kepribadian baru dapat dipercaya atau

memiliki kredibilitas apabila ia secara konstan dan konsisten selalu menjaga

ucapannya selaras dengan perilaku kesehariannya (http ://www.fatihsyuhud.

net/2012/08/apa-itu-kredibilitas/#1).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredibilitas bisa diartikan

sebagai perihal dapat dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan.

Kredibilitas memang sering dikaitkan dengan sesuatu yang menyangkut nama

baik, reputasi, kehormatan, dan keberadaan sebuah lembaga atau sosok yang

menonjol di komunitasnya. Hal tersebut juga akan dipandang sebagai nilai

jual yang memiliki efek positif dan selalu menjadi nilai lebih bagi

pemiliknya. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, kredibilitas biasanya

terkait dengan profesi yang diemban seseorang. Dalam hal ini, kredibilitas

akan merujuk pada nama baik, reputasi, dan juga sepak terjang seseorang di
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dalam profesi yang dilakukannya selama ini. Hal tersebut nantinya menjadi

tolok ukur atas kemampuan orang yang bersangkutan.

Tubbs dan Moss (2000:98) menyatakan bahwa kredibilitas berarti kesediaan

kita untuk mempercayai sesuai yang dikatakan dan dilakukan seseorang.

Kredibilitas lebih menyangkut “head” (otak) yaitu kemampuan olah pikir

yang mencakup antara lain intelegensia, keterampilan, kompetensi (hard

skill). Sedangkan integritas lebih menyangkut “heart” (hati) yaitu

kemampuan olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan,

komitmen dan sebagainya.

Kredibilitas terbangun melalui dua unsur yang sangat penting yaitu

kapabilitas (kompetensi) dan pengalaman. Akan sulit rasanya jika seorang

pemimpin tidak memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang yang ia

pimpin. Sementara itu integritas dibangun melalui tiga unsur penting yaitu

nilai-nilai yang dianut oleh si pemimpin (values), konsistensi, dan komitmen.

Nilai-nilai merupakan pegangan dari si pemimpin dalam bertindak.

Kredibilitas adalah alasan yang masuk akal untuk bisa dipercayai. Seseorang

yang memiliki kredibilitas berarti dapat dipercayai, dalam arti kita bisa

mempercayai karakter dan kemampuannya. Dalam hal ini kredibilitas akan

merujuk pada nama baik, reputasi dan juga sepak terjang seseorang di dalam

profesi yang digelutinya selama ini, yang mana hal tersebut akan digunakan

sebagai tolak ukur atas kemampuan orang tersebut dalam menggeluti profesi

yang digelutinya.

James M. Kouzes dan Barry Z. Posner membahas perihal kepercayaan dan

hubungan. Studi yang mereka lakukan menunjukkan bahwa orang akan
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mampu mengambil keputusan dengan lebih baik bila bekerja bersama

pemimpin yang dipercaya. Mereka saling terbuka dalam mengungkapkan

perasaan, jujur mengenai masalah dalam kelompok, dan memiliki tekad untuk

mencari solusi. Mereka juga menunjukkan adanya pengaruh timbal-balik

yang baik, kepuasan kerja yang lebih, motivasi tinggi untuk menyikapi setiap

keputusan, dan kedekatan antar anggota tim. Lebih dari 66% orang yang

berada dalam kelompok dengan tingkat kepercayaan rendah mengatakan

bahwa mereka akan sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk mencari

jabatan yang lain. (http://lead.sabda.org/10/may/2007/kepemimpinan_

kredibilitas)

Kredibilitas menjadi sangat penting ketika seseorang ingin mengetahuai

sejauh mana rekam jejak dan kemampuan yang dimiliki orang lain. Dalam

penelitian ini kredibilitas diperlukan agar seorang yang terpilih menjadi

timsel benar-benar mampu mewujudkan harapan banyak kalangan, yaitu

menghasilkan anggota KPU kab/kota yang berintegritas dan kapabel.

Kredibilitas yang dimiliki seseorang seharusnya menjadi dasar pertimbangan

dalam penetapan timsel disamping kualifikasi dan kompetensi lain yang

dimilikinya.

C. Tinjauan Tentang Kompetensi

1. Pengertian Kompetensi

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya

kecakapan, kemampuan dan wewenang (scale, 1975 dalam Sutrisno,

2009:202). Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai
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dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf

mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik.

Adapun McAshan (1981) dalam Sutrisno (2009:203) mengemukakan

kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga

ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik

dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan itu, Finch dan Crunkilton dalam

Sutrisno (2009:204), mengartikan kompetensi sebagai penguasaan

terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan

untuk menunjang keberhasilan.

Sedarmayanti (2016:150) menyimpulkan bahwa kompetensi adalah segala

hal pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lain yang

menyebabkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu malaksanakan

peran dan tanggungjawabnya dan memberikan kontribusi bagi pemenuhan

kebutuhan organisasi perusahaan sesuai tingkat jabatan yang dipegangnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan

yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh

sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan

di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditentukan.

Gordon (1988) dalam Sutrisno (2009:204), menjelaskan beberapa aspek

yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.

Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi
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belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai

dengan kebutuhan yang ada diperusahaan.

2. Pemahaman (underdtanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif

yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam

melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik

tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.

3. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk

melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang

dianggap lebih efektif dan efisien.

4. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar

perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran,

keterbukaan, demokratis dan lain-lain)

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka)

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya,

reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan

sebagainya.

6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan

suatu perbuatan. Misalnya, melakukan suatu aktivitas kerja.

2. Karakteristik Kompetensi

Karakteristik kompetensi menurut Spencer and Spencer (1993) dalam

Sutrisno (2009:206), terdapat lima aspek, yaitu:
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1. Motives, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir

sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, orang memiliki motivasi

berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang

memberi tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk

mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan feedback untuk

memperbaiki dirinya.

2. Traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau

bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya,

percaya diri, kontrol diri, stress, atau ketabahan.

3. Self concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.

Misalnya, seseorang yang yang dinilai untuk menjadi pemimpin

seyogyanya memiliki perilaku kepemimpinan.

4. Knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang

tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor tes

pengetahuan seringkali gagal untuk memprediksi kinerja SDM karena

skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti

apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan.

5. Skills, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik

secara fisik maupun mental.

Komponen kompetensi seperti motif, karakter pribadi, dan konsep diri

dapat meramalkan suatu perilaku tertentu yang pada akhirnya akan muncul

sebagai prestasi kerja. Kompetensi juga selalu melibatkan intensi

(kesengajaan) yang mendorong sejumlah motif atau karakter pribadi untuk

melakukan suatu aksi menuju terbentuknya suatu hasil.
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Sedangkan menurut Mc. Clelland dalam Sedarmayanti (2016:150) bentuk-

bentuk kompetensi antara lain:

1. Keterampilan, yaitu keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan

baik. Contoh: kemampuan mengemudi

2. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam

bidang tertentu. Contoh: menguasai ilmu manajemen keuangan

3. Peran sosial, yaitu citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang

lain. Contoh: menjadi seorang pengikut atau oposan

4. Citra diri, yaitu persepsi individu tentang dirinya. Contoh:

melihat/mempromosikan dirinya sebagai pemimpin

5. Sifat/ciri, yaitu karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku

seseorang. Contoh: seorang pendengar yang baik

6. Motif, yaitu pemikiran/niat dasar konstan yang mendorong individu

bertindak/berperilaku. Contoh: ingin dihargai, dorongan mempengaruhi

orang lain.

Keterampilan dan pengetahuan memiliki peranan penting dalam

keberhasilan seseorang, tetapi empat kompetensi lainnya memainkan peran

yang jauh lebih besar. Hal ini sangat terasa pada pekerjaan yang lebih

strategis dan berada dalam hierarki lebih atas dalam organisasi (Mc.

Clelland dalam Sedarmayanti: 2016:151)

3. Manfaat Penggunaan Kompetensi

Saat ini konsep kompetensi sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek

dari MSDM walaupun yang paling banyak adalah pada bidang pelatihan
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dan pengembangan, rekrutmen dan seleksi, dan sistem renumerasi. Ruky

(2003) dalam Sutrisno (2009:208), mengemukakan konsep kompetensi

semakin populer dan banyak digunakan dengan alasan, yaitu:

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai

Dalam hal ini konsep kompetensi akan menjawab dua pertanyaan

mendasar, keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang

dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh

langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu

dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam bidang

SDM.

2. Alat seleksi karyawan

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu

organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan

terhadap perilaku yang efektif yang diharapkan dari karyawan, kita dapat

mengarahkan pada sasaran yang selektif serta mengurangi biaya rekrutmen

yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku

dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara

seleksi pada perilaku yang dicari.

3. Memaksimalkan produktivitas

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” mengharuskan kita

untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk

menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk

dimobilisasikan secara vertikal maupun horizontal.



33

4. Dasar untuk pengembangan sistem renumerasi

Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem

renumerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan

renumerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak

mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan.

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan

Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat

cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat.

Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan

apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah

ini.

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi

Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk

mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi

fokus dalam unjuk kerja karyawan.

D. Tinjauan Tentang Integritas

Menurut KBBI arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan

yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; (nomina). Sedangkan menurut

Poerwadarminta, dalam Rosyidi (2015:32) integritas berarti kebulatan,

keutuhan, atau kejujuran. Setidaknya  ada  tiga  makna  yang  berkaitan

dengan  integritas.  Pertama, integritas sebagai “unity”, digunakan untuk

menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpaduan. Makna ini biasanya
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dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Tentu yang dimaksud bukan hanya

kesatuan secara fisik namun juga kesatuan idea.

Kedua, integritas adalah “incorruptibility”, keutuhan, kebulatan, yang tak

tergoyahkan, tanpa cacat. Dalam bahasa matematika dikenal istilah integer,

yang berarti bilangan bulat tanpa  pecahan.  Dalam  hal  ini  integritas  berarti

konsistensi,  keterpaduan  antara  ide dengan perwujudan nyatanya. Ketiga,

integritas adalah kualitas moral. Umum memahami integritas sebagai

kejujuran, ketulusan, kemurnian, dan kelurusan. Kualitas jujur merupakan

pilar utama kualitas moral seseorang. Integritas tidak hanya jujur kepada

orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri. Secara sederhana integritas

adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

Menurut Jack Welch (2005:135) integritas adalah sepatah kata yang kabur

(tidak jelas). Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran,

dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggung-

jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan

mereka dan mengoreksinya. Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam

negara mereka, industri mereka dan perusahaan mereka – baik yang tersurat

maupun yang tersirat – dan mentaatinya. Mereka bermain untuk menang

secara benar (bersih), sesuai peraturan yang berlaku. Berbagai survei dan

studi kasus telah mengidentifikasikan integritas atau kejujuran sebagai suatu

karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam diri seorang pemimpin.

Sementara itu, menurut The Free Encyclopedia (dalam Integrity-Wikipedia),

integritas adalah consistency of actions, values, methods, measures, and

principles. Integritas adalah sikap konsisten, tak berubah-ubah, dalam setiap
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aksi, merumuskan nilai-nilai, cara, dan menentukan prinsip. Integritas maybe

seen as the quality of having a sense of honesty and truthfullnes. Dan

pengertian yang lebih khusus diberikan oleh Pope dalam Rosyidi (2015:32)

yang mengaitkan definisi integritas dengan perilaku korupsi,  bahwa tidak

ada rumusan yang tepat untuk menyebutkan definisi integritas. Namun

demikian, integritas adalah kumpulan tindakan untuk membuat korupsi yang

mempunyai “resiko tinggi” dan memberikan “hasil yang sedikit”, tidak

terjadi. Integritas tidak mengandalkan sanksi hukum setelah korupsi terjadi.

Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin namun juga yang

dipimpin. Orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka

dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka

merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap

anggota tim dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para

anggota timnya melakukan tugas tanggung-jawab mereka. Pemimpin dan

yang dipimpin sama-sama ingin mengetahui bahwa mereka akan menepati

janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Orang yang hidup

dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan

dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Mereka senantiasa

memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari

integritas seseorang. Mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab,

bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya.

Dengan kata lain,  mengikuti The International IDEA (Alan Wall dkk : 2011

dalam Rosyidi 2015:33) integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan

tindakan, yang berpedoman pada nilai-nilai kejujuran, ketulusan, kemurnian,
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kelurusan, dan konsistensi. Kualitas jujur merupakan pilar utama kualitas

moral seseorang. Jujur tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada

diri sendiri.

Sebenarnya istilah integritas dan kredibilitas memiliki kesamaan yaitu bahwa

keduanya menjadi sumber terbentuknya “trust” (kepercayaan) bagi

pemimpin. Bedanya kalau kredibilitas lebih menyangkut “head” (otak) yaitu

kemampuan olah pikir yang mencakup antara lain intelegensia, keterampilan,

kompetensi (hard skill). Sedangkan integritas lebih menyangkut “heart”

(hati) yaitu kemampuan olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran,

ketulusan, komitmen dan sebagainya. Kredibilitas terbangun melalui dua

unsur yang sangat penting yaitu kapabilitas (kompetensi) dan pengalaman.

Akan sulit rasanya jika seorang pemimpin tidak memiliki kompetensi dan

pengalaman di bidang yang ia pimpin. Sementara itu integritas dibangun

melalui tiga unsur penting yaitu nilai-nilai yang dianut oleh si pemimpin

(values), konsistensi, dan komitmen. Nilai-nilai merupakan pegangan dari si

pemimpin dalam bertindak. Intergritas ini akan semakin kokoh jika si

pemimpin memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang

dilakukan (walk the talk) dan memiliki komitmen terhadapnya. Bila tidak

memiliki integritas, kita akan kehilangan kredibilitas karena orang lain akan

menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan.

E. Sistem Rekrutmen

Menurut Kartono (2001:210), rekrutmen dalam sistem sosial bahkan terjadi

dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut pola sistem sebagai berikut:
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a. Spoil System.

Spoil system pada awalnya merupakan suatu sistem rekrutmen pejabat di

lingkungan organisasi pemerintahan yang didasarkan pada afiliasi-afiliasi

tertentu, biasanya berdasarkan atas keanggotaan sebuah partai. Jabatan-

jabatan strategis organisasi diberikan kepada teman-teman yang se-partai

agar supaya ada kerja sama yang baik. Namun dalam perkembangannya

sistem ini lebih mengutamakan kedekatan yang dipilih secara subyektif

oleh pejabat atasannya karena seseorang yang dipilih tersebut adalah

kawan dekatnya, oleh karena itu sistem ini lebih dikenal sebagai sistem

pilih kasih karena pertimbangan utama dalam perekrutan pejabat

didasarkan oleh adanya hubungan khusus, seperti hubungan persaudaraan

maupun perkawanan, sehingga tidak mengherankan sistem ini juga

disebut sistem kawan, dimana seseorang yang direkrut bukan atas dasar

pada suatu keahlian yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu.

Pemilihan pejabat dalam sistem semacam ini tidak ada aturan yang baku

tentang kriteria seseorang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan

tertentu, sekalipun dalam suatu pemerintahan ada aturan main yang jelas

untuk menentukan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu, namun

aturan tersebut tidak bisa diperlakukan dengan baik. Yang terjadi adalah

pemilihan dan penunjukan pejabat hanya didasarakan keinginan pejabat

diatasnya secara subyektif. Spoil system merupakan sistem rekruitmen

yang kurang memperhatikan faktor kecakapan atau kualitas yang sangat

penting artinya bagi efisiensi dan efektivitas organisasi.



38

b. Nepotism System

Nepotism system merupakan sistem untuk menentukan pilihan kepada

seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang didasarkan atas

hubungan keluarga, dan jelas sekali sistem ini hampir sama dengan spoil

system karena kurang memperhatikan keahlian dan keterampilan

seseorang yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

Bahkan hubungan keluarga pada nepotism system semakin diperluas,

artinya sistem ini selalu menekankan adanya persamaan daerah, sanak

famili dan kawan maupun persamaan perjuangan politik sebagai

pertimbangan utama menentukan pejabat.

c. Patronage System

Sistem rekrutmen ini didasarkan atas keinginan untuk membantu pejabat

yang didudukkan pada suatu jabatan tertentu, dimana usaha membantu

tersebut didasarkan atas hubungan politik maupun hubungan keluarga.

Sistem ini bisa dikatakan perpaduan dua sistem rekruitmen sebelumya

(spoil sytem dan nepotism system) yang sama-sama kurang

memperhatikan keahlian atau keterampilan seseorang dalam

melaksanakan jabatannya.

d. Merit System

Sistem ini sebagai rekasi terhadap ketiga sistem tersebut diatas yaitu

spoil system, nepotism system dan patronage system . Oleh karena itu

merit system sangat menekankan keahlian dan kompetensi seseorang

yang dipersyaratkan pada suatu posisi jabatan tertentu dan penilaian yang
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objektif merupakan prosedur tetap yang harus dilalui dalam menentukan

seseorang untuk menduduki jabatan pada suatu organisasi pemerintahan.

Merit system merupakan suatu model perekrutan yang mana calon yang

lulus seleksi benar-benar didasarkan prestasi, kompetensi, keahlian

maupun pengalaman calon sehingga dengan demikian tipe rekrutmen

yang bersifat spoil system (sistem pemanjaan) yang lebih ditekankan

pada hubungan patrimonial dapat dihindari. Dengan menerapkan tipe

merit system, ini berarti bahwa calon yang lulus dalam seleksi dijamin

memiliki kualitas yang baik yang dapat mendukung kinerja organisasi

untuk lebih optimal di masa yang akan datang. Penerapan sistem

merit berarti adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang

pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat

pendidikan formal, tingkat pendidikan nonformal/diklatpim, pendidikan

dan latihan teknis, tingkat pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan

tugas dan pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi

penerapan sistem merit (merit system) dalam kebijakan promosi jabatan

di daerah meliputi regulasi, kontrol eksternal dan komitmen.

Dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan konsep sistem

rekrutmen menurut Kartini Kartono di atas sebagai pisau analisis yang

akan menjawab tentang pola penetapan timsel anggota KPU Kabupaten

Lampung Barat dan Tulang Bawang yang telah dilakukan oleh KPU

provinsi Lampung. Dalam hal ini timsel merupakan sebuah lembaga ad

hoc yang bertugas dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan seleksi
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terhadap calon-calon anggota KPU yang mendaftarkan diri dalam proses

rekrutmen anggota KPU kab/kota.

Menurut penulis konsep ini akan mampu menunjukkan bagaimana pola

dan proses penetapan timsel yang telah dilakukan. Apakah penetapan

tersebut benar-benar berdasarkan keahlian dan kecakapan yang dimiliki

masing masing anggota timsel ataukah hanya berdasarkan latar belakang

lain yang seharusnya tidak dibenarkan menjadi dasar pertimbangan

dalam penetapan timsel mengingat pentingnya peran timsel dalam

menyeleksi calon anggota KPU sehingga dapat menghasilkan anggota

KPU yang berintegritas dan kapabel. Sehingga dapat dihasilakan right

man in the right place.

F. Rekrutmen Politik

1. Pengertian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-

anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan

administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau

prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang

direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat

dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Menurut Surbakti (1992:118), rekrutmen politik merupakan seleksi dan

pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang

untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik umumnya dan

pemerintah khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari
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fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi

rekrutmen sangat penting bagi keberlangsungan sistem politik karena

tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan hidup

sistem politik akan terancam.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian diatas, maka sistem

rekrutmen politik dibedakan atas rekrutmen terhadap kader-kader anggota

baru yang dianggap mampu berperan dalam sistem politik dan rekrutmen

yang dilakukan untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

2. Bentuk-Bentuk Rekrutmen Politik

Bentuk-bentuk rekrutmen politik memiliki keragaman yang bergantung

pada nilai-nilai politik yang dianut oleh elit politik. Menurut Rush dan

Althoff (2007:247) ada beberapa bentuk yang sering dianggap penting

misalnya sistem patronase, sistem perkawanan (spoil system), dan sistem

koopsi (cooption system).

a. Sistem Patronase

Sistem patronase adalah sebuah bentuk rekrutmen atas orang-orang

tertentu yang dianggap cocok dengan keinginan elit politik untuk

menduduki jabatan-jabatan politik atau struktur kekuasaan lainnya. Dalam

bentuk ini, orang-orang yang dapat masuk kedalam struktur kekuasaan

sangat ditentukan oleh faktor keinginan dan kecocokan dalam persamaan

kepentingan politik maupun dalam hal kemampuannya.

Dengan mengangkat orang-orang yang cocok ini, akan mudah bagi elit

politik untuk membangun basis kekuatannya dan mempengaruhi
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pelaksanaan kekuasaan politik dan dapat juga dijadikan sarana untuk

melihat besarnya dukungan. Selain faktor keinginan dan kecocokan yang

ditentukan oleh elit politik, dalam sistem patronase kedudukan politik atau

kenaikan posisi sebenarnya juga dapat dibeli dari individu-individu yang

mencari jabatan. Cara yang dilakukan biasanya dengan menunjukkan

loyalitas kepada elit politiknya, yang dengan loyalitas tersebut mereka

mengharapkan dapat ditarik kedalam struktur kekuasaan atau ke posisi

yang lebih tinggi.

b. Sistem Perkawanan (Spoil System)

Sistem perkawanan merupakan suatu bentuk yang lebih didasarkan pada

kriteria atau faktor imbalan jasa. Kedudukan yang diberikan kepada orang-

orang ini sebenarnya merupakan penghadiahan dari elit poilitik, dimana

dengan kedudukan itu diharapkan mereka akan lebih bersimpati pada elit

partai dan tidak akan merongrong tujuan maupun tindakan elit tersebut.

Dengan cara ini secara timbal balik antara pihak elit dengan orang-orang

yang diberi kedudukan tersebut akan diikat oleh suatu hubungan

mutualisme yang berbentuk imbalan jasa. Mereka akan direkrut kedalam

posisi-posisi utama dan strategis ini sangat ditentukan oleh faktor

keinginan dan kecocokan dari elit partai dan karenanya sistem ini sangat

dekat dengan sistem perekrutan patronase.

c. Sistem Koopsi (cooption system)

Sistem koopsi merupakan suatu bentuk perekrutan orang-orang diluar

kelompok atau organisasi, yang karena keahliannya mereka diangkat

untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur kekuasaan atau
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birokrasi politik. Proses yang dilakukan dalam sistem ini lebih terbatas

sifatnya dari pada bentuk rekrutmen sebelumnya yaitu terbatas dalam

suatu lembaga atau organisasi tertentu. Misalnya seorang pimpinan partai

merekrut para aktivis mahasiswa dalam partainya atau menempatkan

seorang pengusaha dalam jabatan tertentu di partai politik.

3. Pertimbangan Dalam Rekrutmen Politik

Dalam memilih calon yang akan diajukan untuk menduduki jabatan

tertentu, ada hal yang harus diperhatikan atau dinilai dari calon tersebut.

Penilaian ini merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan calon yang

berkualitas serta memiliki visi dan misi yang sama.

Menurut Sergiovanni dan Corbally dalam Imawan (1997:86) ada tiga

syarat untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu :

a. Popularitas, yakni dikenal atau setidaknya calon dari masyarakat.

b. Aksebtabilitas, penerimaan masyarakat terhadap seorang tokoh

masyarakat atau seorang pegawai.

c. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap dan menyuarakan

aspirasi dari masyarakat ataupun kepentingan umum.

G. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Rekrutmen merupakan tahapan penting dalam menentukan komposisi sumber

daya manusia penyelenggara pemilu. Namun demikian, rekrutmen

penyelenggara pemilu berkaitan erat dengan jenis lembaga penyelenggara

pemilu berdasarkan keanggotaannya. Catt (IDEA Handbook, 2014) dalam
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Purwoko (2015:38) membedakan lembaga penyelenggara pemilu menjadi

dua jenis berdasarkan komposisi keanggotaanya yaitu model expert-based

(berdasarkan keahlian) dan multi party-based (berdasarkan komposisi partai).

Keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan basis keahlian

terdiri dari para professional di berbagai bidang seperti hukum, administrasi

negara, ilmu politik, dan bidang terkait lainnya. Sedangkan keanggotaan

berdasarkan multi party-based lebih mengakomodir komposisi partai peserta

pemilu. Sistem keanggotaan ini lebih banyak digunakan di negara-negara

yang masih dalam masa transisi dari otoritarinisme ke demokrasi. Selain itu

juga terdapat penyelenggara pemilu dengan keanggotaan campuran antara

expert dan multi-party dimana keanggotaanya berasal dari perwakilan partai

politik dan kalangan profesional dan pakar (IDEA Handbook, 2014 dalam

Purwoko 2015:38).

Proses rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan setidaknya melalui tiga

tahapan, yaitu proses nominasi atau pencalonan, proses seleksi, dan proses

penetapan. Proses nominasi merupakan pemberian informasi terbuka kepada

publik tentang pembukaan aplikasi untuk posisi anggota pimpinan

penyelenggara pemilu. Proses pencalonan yang menganut expert-based

membership seharusnya bersifat terbuka untuk publik sehingga semua orang

bisa mencalonkan diri. Pencalonan yang terbuka (atau disebut open

advertisment) memiliki keunggulan yaitu:

1. Sebagai bagian dari peningkatan transparansi kepada publik terkait

pengisian dan rekrutmen pimpinan lembaga pemilu

2. Menyediakan ruang partisipasi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat



45

3. Mendorong dilakukannya seleksi yang terbuka dan berdasarkan merit

system

4. Mempromosikan inklusivitas dengan mendorong semua pihak/ kalangan

untuk menjadi kandidat

5. Membuka ruang untuk proses check and balance dalam proses aplikasi

6. Membuka ruang bagi kandidat di luar elit (IDEA Handbook, 2014 dalam

Purwoko 2015:39).

Rekrutmen anggota penyelenggara pemilu merupakan rekrutmen aparat

birokrasi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam

memilih anggota penyelenggara pemilu ini, erat kaitannya dengan kegiatan

competency assessment yang didalamnya juga termasuk psychologicaltest.

Kegiatan competency assessment ini memiliki beberapa tujuan. Pertama,

untuk mengembangan dan menerapkan proses penilaian kemampuan

(assessment) berbasis kompetensi dalam proses penempatan pada posisi

jabatan. Kedua, untuk meningkatkan dukungan SDM yang sesuai dengan

prinsip right man on the right place dalam rangka meningkatkan kinerja

pemerintah daerah. Ketiga, meningkatkan kedayagunaan fungsional dari

program pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi

pegawai. Keempat, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas calon anggota

penyelenggara pemilu. Dalam proses rekrutmen tersebut, beberapa prinsip

good governance seperti dikembangkan oleh UNDP juga tetap menjadi

acuan. Prinsip tersebut antara lain : partisipasi, rule of law, transparansi,

responsif, orientasi konsensus, persamaan, efektifitas dan efisiensi,

akuntabilitas, visi strategis (UNDP, 1997 dalam Purwoko 2015:39).
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Dengan demikian, berdasarkan tujuan tersebut, keanggotaan penyelenggara

pemilu diarahkan untuk memiliki keahlian yang baik dalam rangka penguatan

MSDM berbasis kompetensi (Competency Based Human Resources

Management/CbHRM). Pada dasarnya prinsip tersebut merupakan

penggunaan kompetensi sebagai dasar dari MSDM dalam suatu organisasi.

MSDM adalah serangkaian keputusan untuk mengelola pegawai secara

optimal mulai dari proses seleksi, rekrutmen, penempatan, pemeliharaan

(kompensasi dan kesejahteraan), pengembangan (karir, pendidikan dan

pelatihan), pembuatan sistem gaji dan insentif dan gaji, pengangkatan dalam

jabatan serta terminasi (pemberhentian, non-job). Berdasarkan katergori di

atas, kegiatan uji kompetensi yang dilakukan pada dasarnya meliputi dua hal

yaitu position competency assessment dan development assessment. Kegiatan

yang pertama, position competency assessment, adalah proses penilaian

kompetensi yang digunakan untuk menguji fit and proper seseorang untuk

menduduki jabatan tertentu, baik berdasarkan tingkatan atau eselonnya

maupun berdasarkan bidang tugasnya.

Proses rekrutmen juga harus sejalan dengan beberapa ciri-ciri birokrasi

seperti disebutkan oleh Weber (Purwoko, 2015:39). Weber menulis

setidaknya terdapat enam ciri birokrasi yaitu:

1. terjadinya hubungan kerja yang bersifat impersonal

2. jabatan-jabatan disusun berdasarkan tingkatan hirarki

3. adanya job deskripsi yang menjelaskan secara rinci tugas dan fungsi

masing-masing jabatan

4. dilakukannya uji kompetensi jabatan dalam merekrut pejabat birokrasi
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5. terdapat struktur pengembangan karir berdasarkan prinsip insentif dan

disinsentif

6. setiap individu dalam birokrasi dikendalikan dan diawasi oleh sistem

birokrasi yang disiplin (Weber, 1978 dan Albrow, 1970, dalam Thoha,

2008:15).

Poin keempat dari ciri-ciri tersebut secara spesifik menunjukkan perlunya

rekrutmen anggota birokrasi dengan berlatar belakang kompetensi. Oleh

karena itu, keseluruhan proses rekrutmen harus diawali dengan proses

screening sebagai tahapan penting sebelum proses rekrutmen. Tahapan ini

berguna untuk meningkatkan transparansi dengan melihat secara utuh

kualifikasi kandidat.

H. Model-Model Seleksi Penyelenggara Pemilu

Berbagai model seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu merujuk pada

cara yang digunakan untuk menyeleksi para calon penyelenggara pemilu dan

pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menyeleksi mereka. Mengacu

pada International IDEA (2006) dalam Surbakti,R dan Kris Nugroho

(2015:94-96) terdapat empat model rekrutmen penyelenggara pemilu, yaitu:

a. Rekrutmen terbuka melalui media massa.

Model rekrutmen penyelengara pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan

memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik

mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka

berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan.



48

Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen dan seleksi model terbuka ini

adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.

b. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen.

Model ini adalah model rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu

melibatkan peran pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-

nama calon yang ahli (expert) di bidang pemilu termasuk ahli hukum ke

parlemen untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan rekrutmen dan seleksi

terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen sebagai

pihak penyeleksi penyelenggara pemilu. Contoh negara yang menerapkan

model pengangkatan penyelenggara pemilu adalah Seirra Leone dan Kenya.

Sedangkan di Ukraina, pengangkatan penyelenggara pemilu dilakukan

melalui alur berbeda yaitu parlemen mengajukan beberapa nama calon

kepada presiden (kepala negara) untuk memilih beberapa nama. Nama-nama

calon yang dipilih presiden dikembalikan lagi ke parlemen untuk mendapat

pengesahan. Model ini memberi kewenangan parlemen untuk menetapkan

dan mengesahkan keanggotaan penyelenggara pemilu.

c. Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum.

Untuk tujuan mendapatkan calon-calon penyelenggara pemilu yang

berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim, dan

ahli pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli, seperti

melibatkan Komisi Judicial di Botswana dan di Guatemala kekuatan civil

society diberi peran untuk turut menentukan pencalonan penyelenggara

pemilu.
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d. Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara/pemerintah.

Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara ini juga disebut

pengangkatan sepihak (unilateral appointment) karena hanya melibatkan

peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan civil society tidak

dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak berada

pada kewenangan negara melalui kepala negara yang mengangkatnya. Contoh

negara yang menerapkan model pengangkatan unilateral adalah India,

Malaysia, Senegal, dan Zambia.

Secara teoritik, masing-masing model seleksi penyelenggara pemilu di atas

memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini kelebihan dan

kekurangan masing-masing model rekrutmen di atas.

Tabel 3: Kelebihan dan Kekurangan Empat Model Rekrutmen

Model
Rekutmen Keuntungan Kerugian

Terbuka - melibatkan publik
- transparansi seleksi dan

parameter yang digunakan
- publik bisa memberi

masukkan rekam jejak calon

- tidak semua berminat
mencalonkan

- halangan psikologis karena
takut gagal

- proses seleksi yang
panjang

- biaya seleksi besar
Pengangkatan
pemerintah dan
persetujuan
parlemen

- cepat dan efisien
- pemerintah bisa menunjuk

figur-figur yang memiliki
keahlian

- tertutup
- kemungkinan ada

kompromi politik

Melibatkan aktor
non negara/civil
society

- demokratis
- transparansi proses
- mewakili aspirasi publik

- kemungkinan lama karena
melibatkan publik

- terlalu banyak kepentingan
yang terliba

Model unilateral - cepat, efektif dan efisien
- murah
- pemerintah bisa

menunjukkan orang yang
ahli

- kurang demokratis
- kurang transparan
- calon kemungkinan diisi

figur-figur yang pro
pemerintah/ partai yang
berkuasa

(Sumber : Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015:16)
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Dari empat model rekrutmen dan seleksi calon penyelenggara pemilu di atas,

model terbuka memberi peluang bagi EMB yang berkualitas serta

akuntabilitas. Sedangkan model unilateral memberi peluang pemerintah untuk

menentukan kriteria calon sesuai selera kepentingan pemerintah.

I. Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk pada seperangkat sistem nilai yang

dikehendaki UU untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang

berintegritas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan mekanisme

mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel melalui

pemilu, maka penyelenggara pemilu harus dijabat oleh orang-orang yang

memiliki kualifikasi untuk menghasilkan pemilu yang demokratik, jujur, adil,

dan berintegritas.

Untuk mendukung capaian ini, penyelenggara pemilu harus mendasarkan

kerjanya pada beberapa prinsip, yaitu independen, imparsialitas, integritas,

transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani. Prinsip yang

kurang lebih sama semangatnya juga menjadi patokan penyelenggaraan

pemilu di Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 2 UU Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni mandiri, jujur, adil,

kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas.

Mengacu standar International Institute for Democracy and Electoral

Assistence (IDEA), terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi

prinsip utama penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:
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 Independen: menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan

bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen juga

ditunjukan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan

dan tekanan politik manapun.

 Imparsialitas: penyelenggara pemilu juga harus menunjukkan sikap dan

tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu

baik partai atau kandidat.

 Integritas: penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian

dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya

guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma

hukum yang berlaku.

 Transparansi: transparansi merupakan kunci bagi tata kelola

penyelenggaraan  pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi,

peserta pemilu dan publik  mampu mengakses informasi mengenai

penyelenggaraan pemilu baik dalam aspek anggaran, kebijakan dan

akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu.

 Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian

penyelenggara dalam membuat perencanaan pemilu yang tepat sasaran,

anggaran dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan

mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas penyelenggara

pemilu.

 Profesionalisme: penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan

menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki
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kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan

bersama untuk mensukseskan pemilu berintegritas.

 Mengutamakan pada pelayanan (service-mindedness): penyelenggara

pemilu  dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang

mengutamakan semua pihak  (partai, kandidat, dan masyarakat) dan

mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari

aspek hukum (legal framework).

Asas-asas yang dirumuskan dari standar IDEA di atas sejalaan dengan asas-

asas penyelenggara pemilu yang menjadi landasan KPU dan Bawaslu

sebagaimana disebut pada Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011. Asas-asas

tersebut adalah: mandiri/independen, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Secara substansial, asas-asas

penyelenggara pemilu versi IDEA dan UU Nomor 15 Tahun 2011 memiliki

kesamaan makna tentang pentingnya penyelenggaraan pemilu demokratik,

bermartabat dan berintegritas. Asas-asas pemilu di atas mengikat

penyelenggara pemilu sehingga segala keputusan mereka terkait proses

penyelenggaraan dan pengawasan pemilu berlangsung sesuai norma dan

prosedur pemilu demokratik.

Asas-asas penyelenggara pemilu di atas menjadi patokan moral dan etik

penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya. Mereka berfungsi

sebagai rule of conduct bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan

tugas dan kewenangannya secara benar. Secara praktis, asas-asas di atas

menjadi tuntunan etik dan moral penyelenggara pemilu untuk membedakan
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praktek penyelenggaraan pemilu yang benar dan yang menyimpang (electoral

malpractice).

J. Tim Seleksi Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Kota

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu,

Timsel rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota :

1. Dibentuk oleh KPU provinsi untuk menyeleksi calon anggota KPU

kab/kota pada setiap kabupaten/kota.

2. Timsel berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur

akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau

melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat.

3. Anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah

30 (tiga puluh) tahun.

4. Anggota timsel dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU

kab/kota.

5. Timsel terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris

merangkap anggota, dan anggota.

6. Pembentukan timsel ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dalam

waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan

sebelum berakhirnya keanggotaan KPU kab/kota.

7. Tata cara pembentukan timsel dan tata cara penyeleksian calon anggota

KPU kab/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

8. Penetapan anggota timsel oleh KPU provinsi dilakukan melalui rapat

pleno KPU provinsi.
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Selain itu dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai tugas timsel ini,

antara lain:

1. Timsel melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan

partisipasi masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, timsel dapat dibantu oleh atau

berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang

yang diperlukan.

3. Untuk memilih calon anggota KPU kab/kota, timsel melakukan tahapan

kegiatan:

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU kab/kota pada media

massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU kab/kota;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU kab/kota;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU

kab/kota;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai

pemilu;

f. melakukan tes kesehatan;

g. melakukan serangkaian tes psikologi;

h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU kab/kota yang

lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan

klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
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j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kab/kota dalam

rapat pleno; dan

k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kab/kota kepada

KPU provinsi.

4. Timsel melaksanakan tahapan kegiatan di atas dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk.

5. Timsel mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kab/kota hasil

seleksi kepada KPU provinsi.

6. Penyampaian nama calon disusun berdasarkan abjad disertai salinan

berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU kab/kota.

K. Kerangka Pikir

Salah satu bagian penting dari tahapan pemilu terkait organisasi

penyelenggara pemilu adalah rekrutmen anggota KPU di tingkat provinsi dan

kab/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu

selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat

ditentukan oleh kualitas rekrutmennya.

Tahapan seleksi sebagai bagian dari rekrutmen aparatur penyelenggara

pemilu menarik perhatian banyak kalangan karena salah satunya terkait

dengan dugaan rendahnya tingkat integritas anggota KPU di beberapa daerah

selama ini. Salah satu indikatornya adalah semakin bertambahnya perangkat

penyelenggara pemilu di berbagai daerah yang diberhentikan oleh DKPP.

Tuntutan dan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada

yang berkualitas dari hari ke hari semakin nyaring disuarakan. Oleh karena
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itu, tampilnya sosok penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas

akan berakibat kepada meningkatnya kredibilitas publik kepada institusi

penyelenggara pemilu beserta seluruh hasilnya. Dengan kata lain, untuk

semakin berbobotnya kadar demokrasi, maka salah satu penopang utamanya

adalah kredibilitas KPU kab/kota sebagai subordinat dari KPU Republik

Indonesia (RI) dan KPU provinsi. Sosok anggota KPU yang berkualitas dan

berkapabilitas tentunya akan dihasilkan melalui proses rekrutmen yang

berkualitas pula. Dalam hal ini kinerja timsel sebagai ujung tombak dalam

proses rekrutmen anggota KPU kab/kota sangat menentukan dihasilkannya

anggota KPU kab/kota seperti yang diharapkan masyarakat.

Penetapan timsel anggota KPU kab/kota merupakan kewenangan mutlak

KPU provinsi. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilu hanya disyaratkan bahwa anggota timsel berpendidikan paling rendah

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

minim mengingat kinerja dan kewenangan yang nantinya dimiliki oleh

seorang anggota timsel sangat luas. Selain itu faktor kredibilitas dari calon

anggota timsel sering kali diabaikan oleh KPU provinsi dalam menetapkan

timsel. Minimnya persyaratan yang diamanatkan UU tersebut membuat

banyak hal terjadi dalam proses penetapan timsel rekrutmen anggota KPU

kab/kota di seluruh provinsi di Indonesia yang akhirnya berdampak pada

kualitas anggota KPU yang dihasilkan dalam proses rekrutmen tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2016:153) seleksi adalah proses mencocokkan antara

pekerjaan dan calon pemegang jabatan, baik yang direkrut dari dalam maupun

dari luar organisasi. Competency based selection (kompetensi berbasis
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seleksi) berpegang pada hipotesis bahwa semakin cocok kompetensi yang

dimiliki seseorang dengan kompetensi yang disyaratkan suatu jabatan, maka

semakin baik kinerja dan kepuasan kerja yang dialami orang tersebut.

Kompetensi memberikan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

melaksanakan pengeloalaan SDM, yang mampu membantu organisasi

mendapatkan, menempatkan, mempertahankan dan mengembangkan SDM

yang handal bagi organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui

bahwa kompetensi yang dimiliki seseorang menjadi hal yang sangat penting

bagi kualitas kinerjanya.

Kemudian Mc. Clelland dalam Sedarmayanti (2016:150) menjelaskan bahwa

bentuk-bentuk kompetensi antara lain : keterampilan (keahlian atau

kecakapan melakukan sesuatu dengan baik), pengetahuan (informasi yang

dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang tertentu), peran sosial (citra yang

diproyeksikan seseorang kepada orang lain), citra diri (persepsi individu

tentang dirinya), sifat/ciri (karakteristik yang relatif konstan pada tingkah

laku seseorang) dan motif (pemikiran/niat dasar konstan yang mendorong

individu bertindak/berperilaku)

Dengan konsep kompetensi dan kualifikasi yang telah disebutkan sebelumnya

maka penulis ingin melihat apakah penetapan timsel KPU Kabupaten

Lampung Barat dan Tulang Bawang yang dilakukan oleh KPU Provinsi

Lampung berdasarkan pada standar bentuk kompetensi menurut Mc. Clelland

dan kualifikasi menurut Martoyo, sehingga dapat menghasilkan timsel yang

berkompeten.
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Bagan 1. Kerangka Pikir

KPU Provinsi
Lampung

Pola Penetapan
Timsel

Anggota KPU

Sistem rekrutmen menurut
Kartini Kartono :

1. Spoil System
2. Nepotism System
3. Patronage system
4. Merit System

Standar Kualifikasi
menurut Martoyo :
1. Keahlian
2. Pengalaman
3. Umur
4. Jenis Kelamin
5. Pendidikan
6. Keadaan Fisik
7. Tampang
8. Bakat
9. Temperamen
10. Karakter

Konsep dan bentuk-bentuk kompetensi menurut
Mc Clelland :
1. Keterampilan (keahlian atau kecakapan

melakukan sesuatu dengan baik)
2. Pengetahuan (informasi yang

dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang
tertentu)

3. Peran sosial (citra yang diproyeksikan
seseorang kepada orang lain)

4. Citra diri (persepsi individu tentang dirinya)
5. Sifat/ciri (karakteristik yang relatif konstan

pada tingkah laku seseorang)
6. Motif (pemikiran/niat dasar konstan yang

mendorong individu bertindak/berperilaku)

Anggota KPU
yang

berintegritas
dan kapabel

Standar Kualifikasi
dan Kompetensi

Kredibilitas

Regulasi
(UU no 15
tahun 2011

Anggota
timsel yang
berintegritas



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Definisi tentang metode penelitian sangat bervariasi, namun demikian

diantara sekian metode penelitian yang ada biasanya dikategorikan menjadi

beberapa bagian, misalnya menurut Sugiyono (1996:3), metode penelitian

dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan tujuan, pendekatan

tingkat espalansi dan jenis data. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,

maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu jenis

peneltitian yang dimaksudkan untuk ekplorasi mengenai suatu fenomena/

kenyataan sosial. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang

pola penetapan timsel anggota KPU kab/kota, maka metode yang akan

digunakan adalah metode penelitian deskriptif.

Sedangkan menurut Masri Singarimbun (1983:4) penelitian deskriptif

mempunyai tujuan untuk:

a. Mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau dalam frekuensi

terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.

b. Mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial, sistem kekerabatan dan

lain-lain.
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Menurut Moh Nazir (1999:2), penelitian deskripif terbagi atas beberapa jenis

yaitu metode survei, 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 dan

mendetail serta komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006:3), metode penelitian

deskriptif kulitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2006:128) menyatakan cara

terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah

dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan dengan mempelajari

serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu,

keterbatasan geografis 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 subtantif hanya dengan mempelajari dan mendalami

fokus serta rumusan masalah penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan

geografis dan praktis sampai pada tahap kemampuan peneliti.
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Beberapa pertimbangan pemilihan lokasi penelitian pada KPU Provinsi

Lampung diantaranya adalah pertimbangan karena penulis merupakan pelaku

aktivitas yang dalam tugas kesehariannya adalah sebagai staf di salah satu

KPU kabupaten di Provinsi Lampung, sehingga data yang dihimpun dapat di

peroleh secara mudah dan sekaligus sebagai upaya untuk dapat memberikan

telaah terhadap pola penetapan timsel rekrutmen anggota KPU kab/kota.

C. Fokus Penelitian

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

(Moleong, 2006:24). Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan

batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti

fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang

kemanfaatannya sebagai reduksi data yang diantisipasi. Ini merupakan bentuk

pra analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan memperhatikan

lainnya. Dengan adanya pemfokusan, akan menghindari pengumpulan data

yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah (Mathew B. Miles

dan Huberman, 1992:30)

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pola penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan

Lampung Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung, yang

dianalisis menggunakan konsep sistem rekrutmen menurut Kartini
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Kartono, antara lain spoil system, nepotism system, patronage system

ataukah merit system.

2. Standar kualifikasi dan kompetensi yang digunakan KPU Provinsi

Lampung dalam menetapkan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang

Bawang dan Lampung Barat, yang dianalisis menggunakan standar

kualifikasi menurut Martoyo, antara lain: (a) Keahlian, (b) Pengalaman,

(c) Umur, (d) Jenis Kelamin, (e) Pendidikan, (f) Keadaan fisik, (g)

Tampang, (h) Bakat, (i)  Temperamen dan (j) Karakter. Serta konsep dan

bentuk-bentuk kompetensi menurut Mc Clelland, yaitu:

a. Keterampilan (keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan

baik)

b. Pengetahuan (informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam

bidang tertentu)

c. Peran sosial (citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain)

d. Citra diri (persepsi individu tentang dirinya)

e. Sifat/ciri (karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku

seseorang)

f. Motif (pemikiran/niat dasar konstan yang mendorong individu

bertindak/berperilaku)

3. Menganalisis apakah faktor kredibilitas menjadi salah satu faktor penentu

dalam pola penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Lampung Barat

dan Tulang Bawang yang telah dilakukan KPU Provinsi Lampung dimana

unsur dari kredibiltas dapat dilihat dari kompetensi dan pengalaman.
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D. Unit Analisis

Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi

menggunakan unit analisis dan informan sebagai obyek maupun sumber data.

Sebagai unit analisis pada penelitian ini adalah orang yang berhubungan

langsung dengan proses penetapan timsel rekrutmen anggota KPU Kabupaten

Tulang Bawang dan Lampung Barat yakni Anggota KPU Provinsi Lampung

yang melakukan proses penetapan timsel anggota KPU kabupaten Tulang

Bawang dan Lampung Barat tahun 2014. Pada waktu itu yang menjabat

sebagai anggota KPU adalah anggota KPU periode 2008/2013 yang

kemudian diperpanjamg sampai 2014 karena harus melaksanakan pemilihan

gubernur Lampung. Kelima anggota KPU tersebut antara lain :

1. Dr. Nanang Trenggono, M.Si (ketua)

2. Sholihin, S.Pd.I, M.H (anggota)

3. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si (anggota)

4. Edwin Hanibal, S.H (anggota)

5. Firman Seponada, S.E (anggota)

Elemen penting dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi

mengenai penelitian dan informan, yaitu seseorang yang dipilih dan

ditetapkan oleh peneliti sebagai pihak yang paham dan mengerti atau setidak-

tidaknya bisa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti,

khususnya dalam hal penetapan timsel rekrutmen anggota KPU kab/kota.
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E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2006:157) sumber data utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

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

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian

atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data ini diperoleh secara

langsung dari sumbernya, terutama orang yang ditetapkan sebagai informan

yang akan diajak wawancara.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada saat

pelaksanaan kegiatan penetapan timsel sampai dengan proses rekrutmen

anggota KPU kab/kota periode 2014-2019 antara lain diperoleh dari :

a. hasil wawancara dengan anggota KPU Provinsi Lampung

b. hasil wawancara dengan dua (2) orang anggota timsel Kabupaten Tulang

Bawang

c. hasil wawancara dengan dua (2) orang anggota timsel Kabupaten

Lampung Barat

d. hasil wawancara dengan akademisi dibidang kepemiluan dan hukum

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya
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diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu (Hasan,

2002:82). Data ini diperoleh yaitu dengan cara mengutip atau mencatat dari

dokumen-dokumen yang berupa arsip-arsip, laporan-laporan, hasil rapat,

surat keputusan, gambar dan grafik yang diperoleh ditempat penelitian.

Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Laporan kegiatan pelaksanaan rekrutmen anggota KPU kab/kota se-

Provinsi Lampung tahun 2014

b. Laporan kegiatan pelaksanaan rekrutmen anggota KPU Kabupaten Tulang

Bawang tahun 2014

c. Laporan kegiatan pelaksanaan rekrutmen anggota KPU Kabupaten

Lampung Barat tahun 2014

F. Instrumen Penelitian

Suharsimi dalam Hasan (2002:76) 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, sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian

kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian selama penelitian

berlangsung adalah peneliti itu sendiri (human instrumen), dengan

menggunakan alat panca indera peneliti melakukan pengamatan dan

pencatatan yang terjadi di tempat penelitian.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari

objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil

yang diharapkan, semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat
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sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian

(Sugiyono, 2006:60).

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data yang diperlukan untuk

mendukung argumen-argumen dan asumsi-asumsi dalam membuktikan

kebenaran penelitian tersebut, oleh karena itu data harus mempunyai standar

penelitian. Apabila data tidak standar maka banyak masalah yang terumuskan

dalam penelitian tidak akan menemui jawaban yang valid dan memuaskan.

Oleh karenannya Nasir (1999:121) mengatakan bahwa 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 menjaga validitasnya, penelitian ini

menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang terdiri dari warancara

dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Hasan (2002:85) wawancara adalah teknik pengumpulan data

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada

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. Di samping itu juga

teknik wawancara berguna dalam mengungkapkan informasi yang belum
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terdokumentasi serta untuk mencocokkan hasil pengumpulan data dari

responden lain maupun dari tehnik pengumpulan data lainnya.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan,

2002:87). 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 tersebut 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 (2006:158)

studi dokumentasi dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk

memperoleh data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data

primer.

H. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan peneliti tentunya tidak akan bermanfaat bila tidak

dianalisis, oleh karena itu dalam rangka pemecahan masalah penelitian data
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tersebut perlu dianalisis sedemikian rupa hingga berguna dan bermanfaat

dalam penelitian ini.

Menurut Moh Nasir (1999:154) 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

kualitas tehnik pengolahan data dan nampaknya keduanya tidak bisa

terpisahkan.

Menurut Matew Milles dan Huberman (1992:6), 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 (Display Data)

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 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
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ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-

penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

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. Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif

menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006:277). Gambar

tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data

kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses

tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai data yang

ditemukan sudah jenuh.

Bagan 2. Analisis Model Interaksi, Miles dan Huberman

PENGUMPULAN DATA

VERIFIKASI

SAJIAN DATAREDUKSI
DATA
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I. 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. Dalam

Sugiyono (2006:121) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif uji

keabsahan data 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 mempertunjukkan 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

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain. Denzin dalam Moleong (2006:330) 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
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dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan

berbagai sumber.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa orang sebagai bahan

perbandingan agar terpenuhi unsur derajat kepercayaan dalam pengolahan

data. Informan yang dijadikan sumber triangulasi data antara lain:

1. Anggota timsel Kabupaten Tulang Bawang, Emy Sri Purwani, M.Si

dan Eko Budi Sulistiyo, S.Sos, M.A.P

2. Anggota timsel Kabupaten Lampung Barat, Mad Nasir, S.E, M.Si dan

Dr. Damanhuri Fattah, MM

3. Akademisi di bidang kepemiluan, Dr. Suwondo M.A dan Robi

Cahyadi .K, S.IP, M.A

4. Akademisi di bidang hukum dan kepemiluan Dr. Wahyu Sasongko,

M.H

5. Akademisi di bidang administrasi publik prof. Dr. Yulianto, M.S

b. Kecukupan Referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan

untuk menguji sewaktu dilakukan analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan (Transferability)

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan, sehingga hasil penelitian

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

orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti
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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. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan subtitusi reabilitas 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.

4. Kepastian (Confirmability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan.

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.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil KPU Provinsi Lampung

KPU provinsi Lampung merupakan sebuah lembaga non departemen yang

bersifat vertikal. Secara nasional dibentuk pada tahun 1999 sebagai lembaga

yang bertugas menyelenggarakan pemilu untuk wilayah provinsi Lampung.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU menjalankan tugasnya

secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas

dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

kewenangannya. Sebagai sebuah lembaga negara KPU bersifat hirarki mulai

dari tingkat pusat, provinsi kemudian kab/kota. KPU provinsi Lampung

membawahi 15 KPU kabu/kota di masing-masing kab/kota di Provinsi

Lampung.

KPU Provinsi Lampung berkedudukan di jalan Gajah Mada Nomor 87

Bandar Lampung. Jumlah anggota KPU Provinsi Lampung yang selanjutnya

disebut komisioner adalah 5 orang yang terdiri dari seorang ketua yang

merangkap anggota dan 4 orang anggota. Ketua KPU dipilih oleh anggota

KPU. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Provinsi Lampung dibantu oleh

sekretariat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Masa jabatan

komisioner adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji.
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1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu 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.

b. Misi

 Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

pemilu

 Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil

presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan

beradab

 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih,

efisien dan efektif

 Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan

setara, serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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 Meningkatkan kesadaran berpolitik rakyat untuk berpartisipasi aktif

dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia

yang demokratis.

2. Tugas Dan Wewenang

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang

anggota KPU provinsi antara lain :

Tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal pemilu di provinsi;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan pemilu oleh KPU kab/kota;

d. Menerima daftar pemilih dari KPU kab/kota dan menyampaikannya

kepada KPU;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di
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KPU kab/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan

sertifikat hasil penghitungan suara;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota

DPR dan Anggota DPD di provinsi yang bersangkutan dan

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi

penghitungan suara di KPU kab/kota;

h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan KPU;

i. Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil

Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;

j. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan

alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang

bersangkutan dan membuat berita acaranya;

k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;

l. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota KPU kab/kota, sekretaris KPU provinsi, dan pegawai

sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada

masyarakat;

n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan pemilu; dan

o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU

dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal di provinsi;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan oleh KPU kab/kota;

d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

e. Menerima daftar pemilih dari KPU kab/kota dan menyampaikannya

kepada KPU;

f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya
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berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kab/kota

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara;

g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;

i. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota KPU kab/kota, sekretaris KPU provinsi, dan pegawai

sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan;

j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada

masyarakat;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan pemilu; dan

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU

dan/atau peraturan perundang-undangan

Tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan

gubernur meliputi:

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
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b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU provinsi, KPU kab/kota,

Panitia Pemiluhan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara

(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari

KPU;

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari

KPU;

e. Menerima daftar pemilih dari KPU kab/kota dalam penyelenggaraan

pemilihan gubernur;

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

di KPU kab/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara;
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i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur

dari seluruh KPU kab/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara;

k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil

pemilihan gubernur dan mengumumkannya;

l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;

m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;

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/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 bupati/walikota sesuai dengan tahapan

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

gubernur;

t. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

u. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada

DPR, Presiden, gubernur, dan DPRD Provinsi; dan

v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU

dan/atau peraturan perundang-undangan

3. Struktur Organisasi

Organisasi KPU terdiri dari dua kamar (bikameral) dimana kamar pertama

adalah Komisioner yang merupakan pembuat kebijakan sedangkan kamar

kedua adalah sekretariat yang terdiri dari para ASN yang merupakan

pelaksana kegiatan khususnya dibidang pengadministrasian kegiatan.

Sekretariat KPU Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang sekretaris

sebagai pimpinan organisasi yang membawahi 3 bagian yaitu bagian

Program, Data dan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), bagian

Keuangan Umum dan Logistik, serta bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Masyarakat (Hubmas). Ketiga bagian tersebut dipimpin oleh

seorang kepala bagian. Gambar bagan struktur organisasi KPU Propinsi

Lampung dapat dilihat pada lampiran.
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4. Profil Komisioner

Komisioner KPU Provinsi Lampung terdiri dari 5 (lima) orang dan

diketuai oleh Bapak Dr. Nanang Trenggono, M.Si. berikut profil masing-

masing anggota KPU provinsi Lampung.

a. Nama : Dr. Nanang Trenggono, M.si

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Lampung

TTL : Purwodadi, 4 Desember 1962

Pendidikan Terakhir : Doktor Ilmu Komunikasi

Program Pascasarjana Universitas

Padjajaran 2002-2008

Pengalaman Pekerjaan, Profesi dan Jabatan

- Staf Pengajar FISIP Unila 1989-2000

- Anggota Senat FISIP Unila 1997-2000

- Anggota Tink-tank FISIP Unila 1999-2000

- Dosen PAKT (Pendidikan Ahli Komunikasi Terapan) Diploma Tiga

Kehumasan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran 2005-

2008

- Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Bandung 2005-2008

b. Nama : Sholihin, S.Pd.I, M.H

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Lampung

TTL : Enggal Rejo, 9 Juli 1976
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Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Universitas Lampung

Jurusan Hukum Tata Negara lulus 2011

Pengalaman Pekerjaan, Profesi dan Jabatan

- Anggota KPU Provinsi Lampung Tahun 2008 s/d 2014

- Guru (PNS) agama islam

- Koordinator Advokasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk rakyat

(JPPR) Kabupaten Tangerang Tahun 1999

- Fasilitator JPPR Kabupaten Tangerang Tahun 1999

- Relawan Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia

(JAMPPI) tahun 1999

- Peneliti di Institute Reach and Democration (IRD) Jakarta Tahun

2003 s/d 2006

- Direktur CV Lampung Teck In tahun 2006 s/d 2008

- Fasilitator PKPS BBM-IP tahun 2006 s/d 2007

- Fasilitator RPJM Kota Bandar Lampung Tahun 2007

c. Nama : Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Lampung

TTL : Kudus, 16 Desember 1963

Pendidikan terakhir : S2 Universitas Gadjah Mada tahun 1997

Pengalaman Pekerjaan, Profesi dan Jabatan

- Anggota KPU Provinsi Lampung Tahun 2008 s/d 2014

- PNS dosen FISIP Unila
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d. Nama : Ahmad Fauzan, S.Fil.I, M.A

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Lampung

TTL : Talang Padang, 4 Mei 1982

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pengalaman Pekerjaan, Profesi dan Jabatan

- Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

e. Nama : Muhammad Tio Aliansyah, S.H, M.H

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Lampung

TTL : Jakarta, 9 September 1974

Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Universitas Bandar

Lampung tahun 2010-2012

Pengalaman Pekerjaan, Profesi dan Jabatan

- Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara 2003 s/d 2014 (2 periode)

- Anggota Panwaslu Kabupaten Lampung Utara Tahun 1999

- Karyawan Proyek TCSDP Perkebunan Provinsi Lampung tahun

1996-2000

- Korespondensi SKM Bumi Post tahun 2000-2001

- Tim Teknis Sarjana Penggerak, Pendamping Pedesaan (SP3)

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001-2003

- Dosen Luar biasa STIH Muhammadiyah Kotabumi Tahun 2005-

2007

- Pengurus majelis wilayah KAHMI Provinsi Lampung tahun 2010-

2015
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- Bendahara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi

Lampung tahun 2012-2017



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam

bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Proses penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan

Lampung Barat dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu pengumuman

pendaftaran timsel rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota, seleksi

administrasi, dan rapat pleno penetapan timsel rekrutmen anggota KPU

kabupaten/kota.

2. Pola penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan

Lampung Barat adalah not completely merit system namun tidak juga

dapat dikatakan spoil system karena penetapannya berdasarkan pada

keahlian dan kompetensi calon, namun keahlian dan kompetensi tersebut

bukanlah keahlian dan kompetensi dalam bidang kepemiluan.

3. Standar kualifikasi dan kompetensi yang digunakan KPU Provinsi

Lampung dalam menetapkan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang

Bawang dan Lampung Barat antara lain :

a. Keahlian

b. Pengalaman
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c. Umur

d. Pendidikan

e. Temperamen

f. Karakter

g. Keterampilan

h. Pengetahuan

i. Peran sosial

j. Citra diri

k. Sifat/ciri

l. Motif

Sedangkan jenis kelamin, keadaan fisik, tampang dan bakat tidak dijadikan

standar kualifikasi oleh KPU Provinsi Lampung karena tidak ada seleksi

yang bersifat tatap muka sehingga ketiga unsur (keadaan fisik, tampang

dan bakat) tersebut tidak dapat diteliti dan dinilai.

4. Kredibilitas menjadi faktor penentu dalam penetapan timsel anggota KPU

Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat karena unsur

pembentuknya yaitu  kompetensi dan pengalaman menjadi standar

kualifikasi dalam proses penetapan timsel.

5. KPU Provinsi Lampung menetapkan timsel rekrutmen anggota KPU

Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat secara kredibel meskipun

tidak menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi secara tertulis namun

dalam proses penetapannya menggunakan standar kualifikasi dan

kompetensi seperti di atas.
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B. Saran

Proses penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan

Lampung Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung berpijak pada

UU dan PKPU yang ada. Semua yang diamanatkan aturan tersebut

dilaksanakan dengan baik oleh KPU Provinsi Lampung. Oleh karena itu

peneliti ingin memberikan saran untuk perbaikan peraturan yang ada sebagai

dasar pijakan pelaksanaan kegiatan penetapan timsel anggota KPU

kabupaten/kota, antara lain :

1. Proses penetapan timsel anggota KPU Kabupaten/kota sebaiknya

dilengkapi dengan seleksi wawancara agar semua unsur standar kualifikasi

dan kompetensi dapat terseleksi dan terlihat juga terkonfirmasi langsung

kepada yang bersangkutan.

2. PKPU sebagai turunan UU sebaiknya menjelaskan lebih terinci tentang

syarat dan kriteria anggota timsel agar tidak terjadi salah penafsiran dan

kebiasan dalam aturan yang dijadikan bahan pijakan penetapan timsel.

Hal-hal yang harusnya dituangkan dalam PKPU antara lain:

a. Unsur tokoh masyarakat bersifat bias karena tidak ada kejelasan

kriteria spesifik untuk mengidentifikasi seseorang yang dapat

dikategorikan dalam unsur tokoh masyarakat. Sebaiknya kriteria tokoh

masyarakat ini diperjelas lagi sehingga tidak ada kebiasan dalam

menentukan seseorang itu tokoh masyarakat ataukah bukan.

b. Syarat pendidikan tanpa spesifikasi yang jelas juga seringkali

menimbulkan pertanyaan dan perdebataan. Sebaiknya PKPU

memberikan spesifikasi pendidikan yang sesuai bagi seorang calon
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timsel misalnya sosial politik, hukum, keuangan negara, psikologi

atau menambahkan syarat berpengalaman dalam kepemiluan sehingga

timsel yang dihasilkan benar-benar orang yang mengerti tentang

kepemiluan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepemiluan.

c. Hak dan kewajiban timsel rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota,

agar menjadi pedoman dan batasan dalam pelaksanaan tugas anggota

timsel.

d. Sanksi bagi anggota timsel yang menyalahi aturan

3. Sulitnya mengakses dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

membuat penelitian ini memiliki sedikit kelemahan. Hal ini dikarenakan

dokumen yang peneliti perlukan yang berkaitan dengan penetapan timsel

rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat ditemukan. Sebaiknya

Sekretariat KPU Provinsi Lampung membuat arsip digital untuk setiap

dokumen penyelenggaraan kegiatan. Sehingga meskipun fisik dokumen

hilang ataupun sudah dimusnahkan, pihak sekretariat masih memiliki arsip

digital yang dapat diakses kapan saja saat dibutuhkan.

4. Dengan berpijak pada penelitian pendahuluan ini, saya merekomendasikan

kepada peneliti lanjutan untuk meneliti lebih mendalam tentang pengaruh

kredibilitas anggota timsel terhadap kinerja timsel dan kualitas anggota

KPU yang dihasilkan. Karena sejauh ini belum ada penelitian tentang hal

tersebut dan hal tersebut perlu diketahui agar kedepannya tidak ada lagi

perdebatan mengenai pentingnya kredibilitas calon timsel, sehingga akan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga KPU. Selain itu

produk dari kinerja timsel berupa anggota KPU Kabupaten/kota akan lebih



144

berkualitas. Hal ini tentunya akan mampu meminimalisir pelanggaran

yang dilakukan penyelenggara pemilu. Semakin berkualitas

penyelenggaranya maka pelanggaran pemilu akan makin minim dilakukan

khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.
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