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ABSTRAK 
 

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  

 (Studi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 

oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang) 
 

Oleh  
 

DHONI ROZITRA 
 

Pendaftaran pemilih menjadi salah satu isu kritis dalam menilai pemilu dapat 

dilaksanakan secara jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

hasil implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam 

pengolahan data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 oleh KPU Kota 

Palembang (2) mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor strategis yang dapat 

menunjang keberhasilan implementasi pemutakhiran dan sistem informasi 

manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 oleh 

KPU Kota Palembang. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Sumber data berupa hasil wawancara dengan informan, dokumen 

kepustakaan dan hasil penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan        

(1) pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data 

pemilih telah menjamin hak pilih WNI. Tahapan pemutakhiran telah 

dilaksanakan, terjadi penundaan penetapan DPT oleh KPU Kota Palembang 

karena dinilai belum cukup akurat. Bimbingan teknis dilakukan secara berjenjang, 

aplikasi Sidalih untuk pengolahan data pemilih tidak dilaksanakan di tingkat PPK 

dan PPS. DP4 telah membantu pemutakhiran, terjadi penurunan 1,25% dari DP4 

ke DPS karena masih ditemukan data pemilih tidak memenuhi syarat dan belum 

terdaftar. Secara umum DPT sudah cukup akurat, pasca penetapan DPT masih 

ditemukan pemilih yang telah pindah domisili, ganda dan pemilih dengan NIK 

invalid. (2) adapun faktor-faktor strategis yang meliputi komunikasi, sosialisasi, 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, perilaku kerja petugas dan komposisi 

jumlah petugas penyelenggara merupakan penunjang keberhasilan dalam 

implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih.  

 

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Informasi Manajemen, Pemutakhiran Data Pemilih, 

Pemilihan Umum 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

THE EVALUATION OF MANAGEMENT INFORMATION 

SYSTEM IMPLEMENTATION IN UPDATING VOTERS’ DATA 

(Research of General Election for Members of House Representatives, 

Regional Representatives Council dan Regional Legislative 

Council in 2014 by Palembang Electoral Commission)  

 

By 
 

DHONI ROZITRA 
 

Voter registration becomes one of the critical issues an election can be carried 

out honestly and fairly. The aim of this research are (1) knowing the 

implementation result of update and management information system  in 

processing voters’ data in legislative election 2014 by Palembang Electoral 

Commission (2) knowing and explaining the strategic factors which determine the 

successful implementation of update and management information systems in 

processing voters’ data in legislative election 2014 by Palembang Electoral 

Commission. The type of this research is descriptive with qualitative approach. 

Sources of data is in the form of interviews with informants, documents and result 

of scientific research. Data collected through in-depth interviews and literature 

study. The result of research showed that (1) update and management information 

system  in processing voters’ data has guaranteed the right to vote WNI, there has 

been a delay in the determination of Fixed Voters’ Data by the Palembang 

Electoral Commission since it is valued as non accurate. The technical guidance 

done in stage, Sidalih application for voter data processing is not implemented at 

PPK and PPS level. DP4 has helped with updating, there was a decrease of 

1.25% from DP4 to DPS as it was found that voter data was not eligible and not 

yet registered. In general DPT can be quite accurate, after the determination of 

Fixed Voters’Data, still found that there were voters who have moved their 

domicile, voters with double data and voters with invalid ID number. (2) as for 

the strategic factors that include communication factors, socialization, human 

resources, facilities and infrastructure, the officer’s working behavior and the 

number composition of the officers become the support of success in the 

implementation of management information systems in updating voters’ data. 

 

Keywords : Evaluation, Management Information System, Updating Voters’ Data, 

General Election  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemungutan suara adalah bagian

penting dari proses pemilu, hal ini dikarenakan akan menghasilkan

pemimpin bangsa yang diangkat berdasarkan pilihan masyarakat dari

berbagai elemen.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator

implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh

rakyat yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi.

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat

mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya

mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat



2

terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Seiring dengan sikap

partisipatif pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sikap golongan putih

(golput)1 yang tidak partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya dalam

pemungutan suara, juga menjadi indikator tingkat keberhasilan pemilu yang

demokratis.

Pada tahap penyelenggaraan pemilu tahun 2014, satu di antara aspek yang

menjadi isu kritis dalam menilai apakah pemilu dapat dilaksanakan secara

jujur dan adil adalah pendaftaran pemilih. Demi menghasilkan kualitas

daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan semua

pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui mekanisme

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dalam hal ini, mulai dari

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di tingkat yang paling

bawah hingga KPU wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan

kondisi faktual pemilih dan bersih dari pemilih ganda. Semakin kecil jumlah

pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa dikatakan kualitas daftar

pemilih semakin baik.

Pengalaman pemilu sebelumnya, akurasi data pemilih diragukan, sehingga

menimbulkan sengketa hasil pemilu dan melemahkan legitimasi hasil

pemilu. Menurut Laporan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan

Ekonomi dan Sosial dalam Surbakti R, Supriyanto D, Asy’ari H. (2011:18),

masalah-masalah yang terjadi pada pemutakhiran data pemilih pada Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, yaitu:

1 Orang-orang yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Jurnal, Soebagio,
Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Indonesia, Tangerang,

hal 4. 2008.
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1. Hanya 7,3 persen pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama

dalam DPS dari 8-14 Agustus 2008;

2. Terdapat sebanyak 20,8 persen pemilih belum terdaftar dalam DPS;

3. Sebanyak 19,8 persen nama yang terdapat di dalam daftar tidak lagi

bertempat tinggal di alamat tersebut, baik secara permanen maupun

dalam jangka waktu tertentu;

4. Terdapat 3,3 persen nama yang seharusnya tidak terdapat dalam DPS

masih terdapat dalam daftar (yang termasuk dalam kategori ini adalah

pemilih yang telah meninggal dunia, nama dan alamat yang tidak

dikenal, serta orang yang tidak memiliki hak pilih (mereka yang belum

berusia 17 tahun ketika hari pemilu dan anggota TNI/Polri).

Masalah kualitas dan akurasi DPT menjadi tanggung jawab bersama

pemangku kepentingan pemilu seperti KPU, Kementerian Dalam Negeri

(Kemendari), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partisipasi aktif

seluruh elemen masyarakat. Seperti tertera dalam UU No 8 Tahun 2012

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya

terkait pemutakhiran data pemilih, disebutkan bahwa data kependudukan

berasal dari pemerintah yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU, dengan

memperhatikan data pemilih pada pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota yang terakhir. Seluruh pemangku kepentingan dalam

pemilu memberi andil yang sangat besar untuk mewujudkan akurasi dan

kualitas DPT. Dalam hal penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2014, KPU

secara intensif bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah

saling support dan melakukan sinkronisasi untuk membantu dalam
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pemutakhiran data pemilih melalui pencermatan Data Potensial Pemilih

Pemilu (DP4) dengan data pemilu terakhir hingga pencocokan dan

penelitian data (coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarlih.

Dalam tahap awal pemutakhiran data pemilih pemilu 2014 KPU telah

menerima DP4 dari Kemendagri untuk dilakukan sinkronisasi antara data

pemilu terakhir yang ada di KPU dengan data yang yang ada pada

Kemendagri, kemudian KPU melakukan pencermatan dengan

memperhatikan data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

terakhir tahun 2013. Tetapi DP4 tersebut dinilai belum merupakan data

terkini (update), karena di dalamnya masih terdapat pemilih yang sudah

meninggal, alih status sebagai TNI/Polri atau pemilih yang sudah pindah

domisili. Setelah melakukan pencermatan terhadap data yang ada KPU

menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilu anggota DPR,

DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional sebanyak 177.257.048 dimana

untuk kota Palembang sebanyak 1.141.652 pemilih. Setelah itu KPU Kota

Palembang melakukan verifikasi dan memberi kesempatan masyarakat dan

partai politik peserta pemilu untuk mencermati DPS untuk memberi

masukan dan koreksi, apakah masih ada yang belum terdaftar atau masih

ada pemilih yang tidak berhak memilih dan lainnya untuk dilakukan

perbaikan. Setelah perbaikan dilakukan KPU Kota Palembang menetapkan

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk pemilu anggota

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebanyak 1.139.730 pemilih. Pada

penetapan DPT pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk

kota Palembang yaitu sebanyak 1.125.249 pemilih sehingga secara nasional
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DPT yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 186.622.535 pemilih yang

tersebar di 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.034

desa/kelurahan, dan 545.788 TPS, serta 2.010.280 pemilih di luar negeri

tersebar di 130 kota dan 873 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

(TPSLN).

DPT tersebut di dalamnya dinilai masih terdapat data yang terindikasi

ganda, pemilih yang belum cukup umur dan masih terdapat informasi yang

masih kosong pada data pemilih. Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk

terus membersihkan DPT dari data ganda maupun data pemilih yang belum

cukup umur serta informasi yang masih kosong pada data pemilih pasca

penetapan DPT. Dari penetapan DPT tersebut di kota Palembang masih

menyisakan pemilih yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

tidak sesuai (NIK invalid) sebanyak 5.150, sehingga secara nasional masih

menyisakan 10,4 juta pemilih yang memiliki informasi NIK invalid atau

NIK yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Atas persoalan ini,

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menyelesaikan masalah ini.

Setelah diverifikasi KPU Kota Palembang meyakini bahwa pemilih yang

memiliki NIK invalid tersebut bukan pemilih fiktif. NIK invalid tersebut

susah untuk diperbaiki karena beberapa alasan seperti pemilih yang berada

di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan, pemilih yang tidak

memiliki identitas kependudukan, pemilih yang memiliki Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) format lama dan pemilih yang

tidak ada dirumah pada saat verifikasi di lapangan. Setelah semua proses

perbaikan dilakukan secara nasional KPU menetapkan kembali DPT
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perbaikan sebanyak 186.172.508. Penetapan DPT perbaikan yang dilakukan

oleh KPU Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

sebanyak 1.119.112 pemilih. Data pemutakhiran data pemilih pada pemilu

anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU Kota

Palembang, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Data Pemilih pada Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Kota Palembang

No
Tahapan

Pemutakhiran Data
Pemilih

Jumlah Pemilih

Laki-laki Perempuan Jumlah

1. DPS 567.451 574.201 1.141.652

2. DPSHP 565.548 574.182 1.139.730

3. DPT 558.222 567.027 1.121.680

4. DPT Perbaikan 554.319 564.793 1.119.112

Sumber: diolah dari Laporan Data Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD Tahun 2014 KPU Kota Palembang

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan jumlah data pemilih untuk

pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di kota Palembang dari

DPS sampai ke perbaikan DPT terjadi penurunan sebanyak 22.540 pemilih.

Dengan jumlah demikian dengan artian terdapat data pemilih yang dihapus

dan juga ada data pemilih yang ditambah. Dalam hal ini merupakan suatu

kewajaran karena pertumbuhan dan perpindahan penduduk serta faktor

lainnya yang menyebabkan perubahan jumlah data pemilih, tetapi yang

perlu diperhatikan yang merupakan permasalahan dalam pemutakhiran data

pemilih adalah data yang digunakan belum terkini dan masalah dalam

proses pemutakhiran sehingga dari penetapan DPT ke DPT perbaikan masih

ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia,
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alih status sebagai TNI/Polri, belum cukup umur, tidak dikenal/fiktif, pindah

domisili dan pemilih ganda. Data perbaikan DPT pada pemilu anggota DPR,

DPD dan DPRD Tahun 2014 yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang,

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2. Perbaikan DPT pada Pemilu Anggota
DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 Kota Palembang

A. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
1 Meninggal dunia 704 pemilih

2 TNI/Polri 16 pemilih

3 Belum cukup umur 1 pemilih

4 Tidak dikenal/fiktif 151 pemilih

5 Pindah domisili 1.507 pemilih

6 Pemilih ganda 189 pemilih

Jumlah 2.568 pemilih

B. Jumlah DPT 1.121.680 pemilih

C. Jumlah DPT Perbaikan 1.119.112 pemilih
Sumber: diolah dari Laporan Data Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD Tahun 2014 KPU Kota Palembang

Sistem informasi manajemen harus dimiliki oleh KPU untuk mendukung

tugasnya dalam menjalankan tahapan pemilu agar pelaksanaan pemilu dapat

menghasilkan  data dan informasi yang akurat serta kualitas dari pemilu

dapat menjadi lebih baik. Sistem informasi manajemen adalah sebuah

sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang

secara bersama berfungsi dan bergerak menghasilkan informasi untuk

digunakan dalam manajemen perusahaan atau instansi. Lucas (1994) dalam

Hartono (2013:20) mendefinisikan sebagai seperangkat prosedur yang

tersusun dengan baik yang pada saat dijalankan menghasilkan informasi

untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam

organisasi. Sementara Davis (1994) dalam Hartono (2013:20) menyebutkan
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pengendalian adalah mengukur penyimpangan-penyimpangan dari kinerja

yang telah direncanakan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

sistem informasi manajemen utamanya diarahkan untuk mendukung

pengambilan keputusan serta perencanaan dan pengendalian.

Penggunaan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Sistem

Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 yang berisi: (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam

menyediakan data pemilih, DPS, dan daftar DPT memiliki sistem informasi

data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi

kependudukan; (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan

memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1);

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur

dengan PKPU.

Sistem aplikasi ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi

komputer yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan

dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk

sinkronisasi DP4 dan menyusun serta memelihara data pemilih. Dengan

optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut maka

KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name, bukan hanya rekapitulasi,

dari KPU Kabupaten/Kota secara real time.
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Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan

Sidalih sudah banyak membantu, tetapi dengan kecanggihan teknologi

informasi yang digunakan masih terdapat kekurangan dan masalah dalam

penerapannya, seperti: 1) Sumber data yang masih belum sesuai dengan

format yang dipakai; 2) Fitur-fitur yang masih sulit untuk digunakan dan

kurang lengkap; 3) Masalah pemekaran wilayah yang belum terkini;

4) Pemasukan data yang lambat; 5) Kemampuan server yang belum

maksimal untuk menampung data pemilih yang ada; 6) Sumber daya

manusia yang dirasa masih kurang.

Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu yang dianggap

relevan sebagai referensi untuk penulis, dapat dilihat dari uraian di bawah

ini:

1. Elvi Juliansyah (2011) dalam jurnal dengan judul “Implementasi

Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur”.

Penelitian ini menyebutkan data dan daftar pemilih dalam Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 di

Kabupaten Sintang sebanyak 46.055 pemilih, adanya data dan daftar

pemilih dengan identitas ganda untuk setiap pemilih sehingga terjadi

penambahan jumlah sebanyak 9.814 pemilih atau terjadi kenaikan

sebanyak 21,31%. Adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak

pilihnya yang masih terdata sebagai pemilih. Tahap pelaksanaan yang

menjadi sumber konflik salah satunya adalah kebijakan penyediaan

administrasi data dan daftar pemilih. Teori yang dipakai adalah kebijakan
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menutut Akib dalam Sartika (2011). Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alat

pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara terpandu

terstruktur (guide interview) kepada informan kunci (key informant),

penggunaan dokumen review dengan meneliti Keputusan KPU Provinsi

Kalimantan Barat tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dan

kelengkapan administrasi yang digunakan oleh PPS, PPK dan KPU

Kabupaten Sintang. Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa

implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar

pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Barat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan  dan penyelesaian belum

berjalan efektif. Dalam pemutakhiran data DPS menjadi DPT terjadi

pemilih ganda dan pembengkakan jumlah pemilih di beberapa TPS.

Pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih yang kurang baik akan

mempengaruhi proses pemilu dan menimbulkan konflik sosial dari

pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Perbedaan dari jurnal Elvi Juliansyah dengan penelitian ini terletak pada

proses pemutakhiran data pemilih. Penelitian tersebut melihat dari

proses pemutakhiran data pemilih di lapangan dengan tidak membahas

sistem yang dipakai untuk melakukan proses pemutkahiran data pemilih.

Sedangakan pada penelitian ini tidak sebatas pada proses yang dilakukan

di lapangan, tetapi membahas juga sistem yang dipakai untuk mengelola

data pemilih yang didapat dari lapangan.
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2. Abdurrahman (2011) dalam tesis dengan judul “Implementasi Proses

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan

DPRD di Kabupaten Sintang Tahun 2009”.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses dan

faktor-faktor apa saja yang menghambat penyusunan daftar pemilih

untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang

Tahun 2009. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori

kebijakan, administrasi publik, pemilihan umum dan faktor yang

menghambat proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilu anggota

DPR, DPD dan DPRD. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa proses penyusunan

daftar pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di kabupaten

Sintang Tahun 2009 belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai

dengan peraturan yang berlaku karena daftar pemilih yang dihasilkan

belum tersedia dengan lengkap serta bimbingan teknis dan sosialisasi

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada umumnya tidak

dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya

manusia yang ada, kondisi geografis kabupaten Sintang yang luas dengan

akses transportasi yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana

pendukung, terbatasnya anggaran serta masih rendahnya partisipasi

masyarakat.

Seperti jurnal sebelumnya penelitian tersebut hanya membahas proses

pemutakhiran data pemilih di lapangan dengan melihat faktor-faktor
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yang menghambat dalam pemutakhiran data pemilih. Dalam penelitian

ini mencakup faktor-faktor strategis yang menentukan keberhasilan

dalam pemutakhiran data pemilih, yang di dalamnya membahas sistem

yang digunakan untuk proses pemutakhiran data pemilih.

3. Bagus Suryo Nugroho dan Rr. Yupie Kusumawati, SE., M.Kom (2013)

dalam jurnal dengan judul “Analisis IT Governance Berbasis Deliver and

Support 11 Domain (DS11) Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap

Pilgub Jateng 2013 dengan Menggunakan Framework COBIT 4.1 pada

Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang”.

Penelitian ini menyebutkan bahwa daftar pemilih harus diperbaharui

secara berkala untuk menyukseskan pemilu, sering terjadi belum

terdatanya masyarakat dalam database daftar pemilih tetap harus

diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat

kematangan sistem IT Governance terhadap proses MUTARLIH pada

Kantor KPU Kota Semarang berdasarkan Framework COBIT 4.1 untuk

mengetahui sejauh mana data MUTARLIH yang ada di instansi tersebut

dikelola dengan baik. Dan juga bertujuan untuk mengelola hasil analisa

IT Governance pada Deliver and Support (DS11) domain yang dapat

menghasilkan suatu yang berisi saran dan usulan perbaikan pengelolaan

data. Tinjauan pustaka mengambil teori IT Governance, COBIT dan

pendefinisian indikator dan target tingkat kinerja. Metode pengumpulan

data dengan menggunakan  observasi, wawancara, kuisioner dan studi

literatur. Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan proses analisa

terhadap pengelolaan data di KPU Kota Semarang menggunakan COBIT
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tergolong cukup dan pengelolaan hasil IT Governance dihasilkan sebuah

rekomendasi meliputi kepedulian terhadap data pemilih, komunikasi

yang dilakukan di jajaran internal KPU Kota Semarang serta alat bantu

dalam proses pengelolaan data MUTARLIH sehingga menghasilkan

DPT.

Pada penelitian tersebut membahas sistem yang dipakai dengan

mengukur tingkat kematangan sistem yang dipakai dalam mengelola

database DPT. Sedangkan penelitian ini membahas implementasi sistem

pemutakhiran data pemilih serta proses pemutakhiran data pemilih yang

dilakukan di lapangan.

4. David Susanto (2013) dalam jurnal dengan judul “Implementasi

Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) dalam Pemilu

Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat

Pasar Kecamatan Medan Kota Kota Medan)”.

Penelitian ini menyebutkan lemahnya pengawasan proses pemutakhiran

data pemilih dikarenakan jumlah pengawas pemilu yang tergolong

sedikit ditambah sarana dan prasarana yang kurang memadai akibatnya

pelaku kejahatan dalam pemilu dengan leluasa memanfaatkan kelemahan

itu. Banyaknya kasus yang terjadi pada pemilukada kota Medan tahun

2010 sehingga terjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi

mengidentifikasikan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilukada

kota Medan tahun 2010 yang diantaranya karena lemahnya pengawasan

pada proses pemutakhiran data pemilih, kemudian rendahnya partisipasi

masyarakat khususnya etnis Tionghoa di kelurahan Pusat Pasar
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kecamatan Medan Kota kota Medan pada pemilukada kota Medan tahun

2010. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi kalender

pengawasan yang dilakukan terutama dalam pemutakhiran DPT dan

bagaimana strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat khususnya etnis Tionghoa dalam pemilukada kota Medan

tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,

wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Telaah pustaka yang digunakan

konsep implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur

birokrasi, pengertian administrasi, pengertian pengawasan serta tugas dan

wewenang pengawas pemilu. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama,

pada pemilukada kota Medan tahun 2010 belum berjalan secara

maksimal dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar

di DPT dan kinerja pengawas pemilu yang terbatas pada sumber daya

manusia, regulasi dan waktu kerja; Kedua, faktor penghambat yang

mempengaruhi kinerja pengawas pemilu kota Medan tahun 2010

khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan DPT adalah terbatasnya

anggota pengawas pemilu, terbatasnya waktu pembentukan, sumber daya

manusia sehingga anggota pengawas pemilu tidak mengetahui tugas dan

fungsinya dengan baik serta keterbatasan anggaran; Ketiga, dukungan

dari semua elemen masyarakat, DPRD kota Medan, instansi terkait

merupakan faktor pendukung untuk pengawas pemilu dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya; Keempat, upaya yang dilakukan

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan pada tahapan
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pemutakhiran data dan DPT antara lain melakukan bimbingan teknis

(bimtek) kepada seluruh anggota pengawas pemilu, membuat

Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi kepolisian dan

kejaksaan untuk tindak pidana dan kerjasama dengan instansi terkait

lainnya dalam hal pemutakhiran data pemilih.

Penelitian tersebut membahas terbatas pada pengawasan yang dilakukan

dalam proses pemutakhiran data pemilih. Sedangkan penelitian ini

membahas faktor-faktor strategis yang dapat menentukan keberhasilan

dalam implementasi pemutakhiran data pemilih dengan melihat sistem

informasi manajemen yang digunakan.

5. Sofia Listyaningrum (2014) dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Data

Mining untuk Analisis Karakteristik DPT Non-Participate sebagai

Prediksi Partisipan Pemilu dengan Menggunakan Metode Naive Bayes

Classifier”.

Penelitian menyebutkan bahwa menurut monitoring KPU dijelaskan ada

beberapa masalah terkait DPT yaitu, KPU sulit mendapatkan NIK orang-

orang yang berada di LP atau tahanan, pemilih pemula yang belum

memiliki KTP yang sedang belajar baik di pesantren, asrama mahasiswa

dan lain-lain di luar kota yang jumlahnya diperkirakan 3-5% dari NIK

invalid, pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan, pemilih

dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sekitar 7-10% dan pemilih yang

sulit ditemui sekitar 5-8% dari NIK invalid. Dari masalah tersebut

mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti pemilu. Jika

kemungkinan DPT yang akan tidak memilih (non participate) diketahui
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lebih dini oleh KPU, maka akan lebih memudahkan dalam menentukan

target sosialisasi pemilu dan akan menambah persentase partisipasi

masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan analisis untuk memprediksi DPT

non-participate pada pemilu yang akan datang. Tinjauan pustakan yang

digunakan adalah DPT, Data Mining, Cross-Industry Standart Process

for Data Mining (CRISP-DM), Naive Bayes Classifier (NBC), Confusion

Matrix dan Split Validation. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini

adalah data primer yang diperoleh dari database DPT pemilu presiden

tahun 2014 yang didapatkan dari KPU Kabupaten Batang, sedangkan

data sekunder berupa e-book, jurnal, buku beserta kumpulan materi yang

membahas tentang data mining. Metode pengumpulan data dengan

menggunakan wawancara, dokumentasi  dan studi pustaka. Hasil dari

penelitian ini memberi kesimpulan. Pertama, diketahui karakterisitik

DPT Non-Partcipate dari data yang didapat peneliti adalah tempat lahir,

umur 17-25, status perkawinan B (belum menikah), jenis kelamin Lk

(laki-laki), pekerjaan pelajar/mahasiswa, sedangkan untuk alamat antara

luar RW 04 dan RW 04 seimbang dengan DPT participate; Kedua,

Cross-Industry Standart Process Process for Data Mining (CRISP-DM)

dengan algoritma Naive Bayes Classifier (NBC) dapat diterapkan untuk

mengolah data DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang digunakan untuk

mengetahui karakteristik DPT non-participate; Ketiga, tingkat akurasi

data setelah dikonversi yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi

dengan confusion matrix adalah 88,46% yang sudah merupakan rentang

akurasi good classification.
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Pada penelitian tersebut membahas sistem yang dipakai untuk

mendeteksi masalah data pemilih yang terkait dengan NIK invalid dan

pemilih pemula yang belum memilki KTP. Pada penelitian ini tidak

hanya membahas kemampuan sistem yang dipakai dalam memperbaiki

NIK invalid dan NIK yang tidak sesuai dengan format, tetapi juga

melihat bagaimana proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan di

lapangan.

Pemutakhiran data pemilih bertujuan memastikan semua pemilih terdaftar

dalam DPT, hal ini penting karena merupakan tahap awal dalam

penyelenggaraan pemilu yang akan mempengaruhi tahapan pemilu

selanjutnya.  Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual

pemilih, memastikan tidak terdapat nama-nama yang tidak berhak memilih

karena akan berpengaruh terhadap jumlah TPS, jumlah anggota KPPS,

persiapan kebutuhan logistik pemilu seperti surat suara, formulir, tinta dan

logistik lainnya, tidak akuratnya DPT akan membuat anggaran dalam

pemilu menjadi tinggi. Dalam proses pemutakhiran data pemilih pada

pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, perlu diupayakan untuk

proses perbaikan agar kualitas sistem informasi manajemen dalam

pemutakhiran data pemilih dapat menjadi lebih baik dan berkualitas,

khususnya di kota Palembang yang masih banyak ditemukan masalah-

masalah dalam proses pemutakhiran data pemilih agar pada pemilu ke depan

hal tersebut dapat diminimalisir.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana hasil evaluasi

implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam

pengolahan data pemilih (studi pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang)”.

Dengan sub-sub masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana hasil implementasi pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR,

DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang?

2. Faktor-faktor strategis apa yang dapat menunjang keberhasilan

implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam

pengolahan pemutakhiran data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD

dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengetahui hasil implementasi pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR,

DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang.

b. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor strategis yang dapat

menunjang keberhasilan implementasi pemutakhiran dan sistem

informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu

anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara

praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian dapat menambah wawasan guna

pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi Magister Ilmu

Pemerintahan khususnya konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada mata

kuliah Information Technology (IT) dalam Pemilu yang telah dipelajari

sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

yang dapat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dalam

pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi

pemikiran sekaligus memberikan rekomendasi operasional-konstruktif

kepada pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu

seperti dalam hal pemutakhiran data pemilih.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Evaluasi

1. Evaluasi

Menurut Dunn dalam Nugroho (2003:185) Evaluasi mempunyai arti yang

berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai

terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat

disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (ratting) dan

penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang

lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai

nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Definisi evaluasi yang diungkapkan oleh Ralph Tyler dalam Arikunto

(2013:3), yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan

bagian mana tujuan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum

dan apa sebabnya. Definisi ini diperluas oleh 2 ahli lain, Cronbach and

Stufflebeam dalam Arikunto (2013:3). Tambahan definisi tersebut adalah

“bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan

tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan”.
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Menurut Arikunto (2004:13) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara

keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-

masing komponen.

2. Model dan Jenis Evaluasi

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh pakar-pakar

evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap

pembuatannya. Beberapa model evaluasi yaitu:

a. Model evaluasi UCLA (University of California in Los Angeles) oleh

Alkin dalam Tayibnapis (2000:15) yaitu:

1. System Assesment, evaluasi yang memberikan informasi tentang

keadaan atau posisi sistem.

2. Program Planning, membantu pemilihan program tertentu yang

mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.

3. Program Implementation, yang menyiapkan informasi apakah

program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat

seperti yang direncanakan.

4. Program improvement, yang memberikan informasi tentang

bagaimana program berfungsi, bekerja atau berjalan, apakah

menuju pencapaian tertentu.

5. Program certification, yang memberi informasi tentang nilai atau

guna program.
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b. Jenis evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa

(1994:74-75) yaitu:

1. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang

melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program

setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program.

2. Single program before-after, merupakan penyempurnaan dari jenis

pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu

sebelum dan setelah program berlangsung.

3. Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua

tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi

keadaan sasaran bukan sasarannya.

4. Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain

sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap

kelompok sasaran.

3. Pendekatan Evaluasi

Beberapa pendekatan dalam evaluasi oleh Stecher, Brian M & W Alan

Davis dalam Tayibnafis (2000:24-26) adalah:

1. Pendekatan Eksperimental, evaluasi yang berorientasi pada

penggunaan experimental science.

2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, menggunakan tujuan

program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dan

mengukur sampai mana tujuan telah dicapai.

3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan, menekankan pada peranan

informasi- informasi pengelola program dalam menjalankan tugasnya.
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4. Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai, pemakai informasi

yang potensial adalah menjadi tujuan utama.

5. Pendekatan yang responsif, mencari suatu isu dari berbagai sudut

pandang semua orang yang terlibat dan yang berkepentingan dengan

program.

6. Evaluasi Bebas Tujuan, fungsi untuk mengurangi bias dan menambah

obyektifitas.

4. Evaluasi Dampak dan Hasil

Rossi dan Freeman dalam Parson (2006:604) mengatakan bahwa

penilaian atas dampak  adalah: memperkirakan  apakah intervensi

menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak.  Tujuan dasar dari

penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek bersih dari sebuah

intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh

pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi

perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran program yang sedang

dievaluasi.

Parson (2006:605) berpendapat pada dasarnya evaluasi dampak aktual dari

kebijakan  adalah soal nilai, bukan fakta, sehingga arti dari angka-angka

tersebut tergantung dari maksud si pembuat kebijakan.  Harrop dalam

Parson, (2006:614-615)  memperkuat bahwa sifat simbolis tidak boleh

diabaikan ketika mengevaluasi hasil dan dampak.  Dye (1987) dalam

Parson (2006:614-615) kebijakan  bukan sekedar menghasilkan efek

perubahan dalam kondisi masyarakat, kebijakan juga menyatukan orang
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dan mempertahankan ketertiban negara. Misalnya kebijakan memerangi

orang miskin, mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi si miskin,

tetapi membuat orang bermoral, orang kaya dan miskin berpandangan

bahwa pemerintah memperhatikan orang miskin.

B. Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu

dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut

mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya

manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program

yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud

pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat

maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Adapun makna

implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979:101)

sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65),

mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan
merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang
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mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun
untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau
kejadian-kejadian”.

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial,

karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Sehingga

ada beberapa ahli yang berpendapat implementasi kebijakan dikatakan dari

beberapa persepektif, salah satunya teori yang dikemukakan oleh Van

Meter dan Van Horn yang dikutip dalam buku Riant Nugroho (2009:627)

bahwa beliau mengatakan konsep implementasi kebijakan dapat dilihat

dari beberapa variabel, yaitu:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

2. Karakteristik agen pelaksana atau implementator

3. Kondisi ekonomi , sosial, dan politik

4. Kecenderungan (disposition) pelaksana / implementator

Pada model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan

secara linear dari kebijakan public, implementator, dan kinerja kebijakan

publik. Kemudian menurut Goggin, Bowman, dan Lester yang dikutip

dalam buku Dr. Riant Nugroho (2009:633) mengatakan implementasi

kebijakan dikembangkan secara ilmiah dengan mengedepankan

pendekatan metode penelitian dengan adanya independen, intervening, dan

dependen kemudian meletakan unsur komunikasi sebagai penggerak

dalam sebuah implementasi kebijakan. Tahapan implementasi perlu

dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan

kebijakan, kemudian pada saat implementasi kebijakan merupakan tahap
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krusial yang dimana seseorang harus benar-benar melihat berbagai

persepektif yang ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi

rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola

operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan

sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah-diambil

sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa

yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Dalam

pandangan George C. Edwards yang diikuti dalam buku Riant Nugroho

(2009:836), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable,

yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan

sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama

sekali oleh kelompok- sasaran, maka kemugkinan akan terjadi resistensi

dari kelompok sasaran. Implementasi kebijakan publik agar dapat

mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui

apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran

(target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Oleh

karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu : (1) penyaluran (transmisi)
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yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) adanya

kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak

membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya

konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang

dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam

pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan .

2. Sumber Daya

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber

daya baik sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran, tujuan,

dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar

efektif dan efisien.

3. Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Suatu disposisi

dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh

implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif,

cerdik dan sifat demokratis

4. Struktur Birokrasi

Merupakan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi

penyelenggara implementasi kebijakan publik, yang bertugas

mengimplementasikan Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh
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stakeholder yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara

kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga

unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga

administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target

serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan

para stakeholder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya

akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun

dampak yang tidak diharapkan.

Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu

sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya

menghambat proses implementasi. 4 faktor tersebut menjadi faktor

pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai

sebuah proses pengumpulan sumber daya Alam dan Sumber Daya

Manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus

diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

C. Sistem Informasi Manajemen Pemutakhiran Data Pemilih

1. Sistem

Pada umumnya definisi untuk menggambarkan bahwa pengertian sistem

mengandung dua konotasi, yaitu (1) benda atau entitas, dan (2) proses atau

metode. Schrode dan Voich dalam  Hartono (2013:9) dengan bukunya

yang berjudul Organzation and Management: Basic Systems Concept

misalnya, menyatakan bahwa sistem adalah “whole compounded of
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several parts” (suatu kesatuan yang tersusu dari sejumlah elemen).

Sedangkan Elias M. Awad dalam Hartono (2013:9) dengan bukunya yang

berjudul System Analysis and Design menyatakan bahwa sistem adalah

“an organzation functioning relationship among units or components”

(hubungan fungsional yang terorganisasi/teratur, yang berlangsung di

antara bagian-bagian atau elemen-elemen). Dari dua definisi itu dapat

disimpulkan bahwa sistem adalah suatu himpunan dari berbagai bagian

atau elemen, yang saling berhubungan secara terorganisasi berdasarkan

fungsi-fungsinya menjadi suatu kesatuan.

Namun definisi tersebut dianggap terlalu sederhana dan berkonotasi stastis.

Bonita J. Campbel dalam Hartono (2013:10) dengan buku Understanding

Information Systems: Foundations for Control mengeaskan bahwa sistem

adalah “any group of interrelated components or parts which function

together to achieve a goal” (sehimpunan bagian-bagian atau komponen-

komponen yang saling berkaitan dan secara bersama-sama berfungsi atau

bergerak untuk mencapai suatu tujuan). Theo Lippeveld, Rainer Saurborn

dan Claude Bodart dalam Hartono (2013:10) dengan buku Design and

Implementation of Health Information System mendefinisikan sistem

sebagai “any collection of components that work together to achieve a

common objective” (sehimpunan komponen yang secara bersama-sama

bekerja untuk mencapai suatu tujuan).  Dari definisi-definisi di atas dapat

digambarkan bahwa sistem adalah suatu benda atau entitas (yaitu

himpunan dari berbagai bagian atau komponen), sekaligus juga suatu
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proses atau metode atau cara untuk mencapai tujuan (yaitu saling

berhubungan secara terorganisasi berdasar fungsi-fungsinya).

Menurut Shuterland dalam Hartono (2013:13), sebuah sistem dapat dilihat

sebagai suatu rangkaian sebab akibat yang berurutan, di mana masukan

yang mengalir ditangkap dan masuk ke dalam sistem, lau diolah dan

diubah menjadi keluaran yang mengalir ke luar melalui sejumlah proses.

Keluaran akan mempengaruhi lingkungan, sehingga terjadi perubahan-

perubahan dalam lingkungan. Informasi tentang perubahan-perubahan

lingkungan yang merupakan umpan balik (feedback), yang kemudian

ditangkap lagi oleh sistem sebagai masukan baru, demikian seterusnya.

Gambar 2.1. Model Umum Sebuah Sistem

Sebuah sistem memiliki karakteristik, yaitu:

 Komponen sistem (Components). Bagian-bagian atau elemen-elemen

yang dapat berupa benda atau manusia, berbentuk nyata atau abstrak,

dan disebut subsistem.

 Penghubung (Interface). Sesuatu yang bertugas menjembatani satu

bagian dengan bagian lain, dan memungkinkan terjadinya

interaksi/komunikasi antar bagian.

UMPAN BALIK
(Feedback)

MASUKAN
(Input)

KELUARAN
(Output)

PENGOLAHAN
(Process)
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 Batas (Boundary). Sesuatu yang membedakan antara satu sistem

dengan sistem atau sistem-sistem yang lain.

 Lingkungan (Environment). Segala sesuatu yang berada di luar sistem

dan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan sistem tersebut.

 Masukan (Input). Sesuatu yang merupakan bahan untuk diolah atau

diproses oleh sistem.

 Keluaran Sistem (Output). Berbagai macam bentuk hasil atau produk

yang dikeluarkan dari pengolahan.

 Tujuan (Goal/Objective). Sesuatu atau keadaaan yang ingin dicapai

oleh sistem, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

 Sensor dan kendali (Sensor & Control). Sesuatu yang bertugas

memantau dan menginformasikan perubahan-perubahan di dalam

lingkungan dan dalam diri sistem kepada sistem.

 Umpan balik (Feedback). Informasi tentang perubahan-perubahan

lingkungan dan perubahan-perubahan (penyimpangan) dalam sistem.

2. Informasi

Lippeveld, Sauerborn dan Bodart dalam Hartono (2013:15) mendefinisikan

informasi sebagai “a meaningful collection of facts or data” (sehimpunan

fakta atau data yang memiliki makna). Gordon b. Davis (dalam Hartono,

2013) memberikan definisi informasi “information is data that has been

processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or

perceived value in current or prospective decision. Informasi adalah data

yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya
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dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang

kana datang.

Menurut Lippeveld, Sauerborn dan Bodart, kriteria untuk menentukan nilai

dari suatu informasi adalah:

 Relevansi. Informasi disediakan atau disajikan untuk digunakan.

 Kelengkapan dan keluasan. Informasi akan bernilai semakin tinggi, jika

tersaji secara lengkap dalam cakupan yang luas.

 Kebenaran. Kebenaran informasi ditentukan oleh validitas atau dapat

dibuktikan.

 Terukur dan akurat. Informasi berasal dari data atau hasil pengukuran

dan pencatatan terhadap fakta.

 Kejelasan. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk teks, tabel,

grafik dan lain-lain.

 Keluwesan. Informasi yang baik adalah yang mudah diubah-ubah

pentuk penyajiannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang

dihadapi.

 Ketepatan waktu. Informasi yang baik adalah informasi yang disajikan

tepat pada saat dibutuhkan.

3. Manajemen

Menurut Mazhab proses sebagaimana disebutkan oleh Koontz dalam

Hartono (2013:18) manajemen adalah: a process of getting done through

and with people in organized group” (proses mengupayakan agar segala

sesuatu dapat diselesaikan melalui kerjasama orang-orang dalam
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kelompok yang terorganisasi. Sebagai proses, kegiatan manajemen terdiri

atas:

 Perencanaan (Planning). Membuat prakiraan serta menetapkan tujuan/

sasaran, standar, aturan/prosedur, jadwal dan alokasi sumber daya

dalam rangka mencapai tujuan/sasaran.

 Pengorganisasian (Organizing). Menyusun struktur, merumuskan

fungsi-fungsi/tugas-tugas, menempatkan/membagi orang-orang dan

sumber daya lain.

 Penggerakan (Actuating). Mendorong dan mengarahkan orang-orang

dan sumber daya lain melaui motivasi, pengaturan, pemeliharaan

semangat kerja dan lain-lain agar pekerjaan dapat diselesaikan.

 Pengendalian (Controling). Melakukan pengawasan (supervisi),

pemantauan, evaluasi dan tindakan-tindakan koreksi terhadap kinerja

orang-orang dan sumber daya lain.

4. Sistem Informasi Manajemen

Lucas dalam Hartono (2013:20) mendefinisikan sistem informasi

manajemen sabagai “a set of organized procedures that, when executed,

provides information to support decision making and control in the

organization” (seperangkat prosedur yang tersusun dengan baik yang saat

dijalankan menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Davis dalam Hartono

(2013:20) menyatakan: “control is the activity which measures deviations

from planned performance....” (pengendalian adalah kegiatan mengukur

penyimpangan-penyimpangan dari kinerja yang telah direncanakan....).
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Gordon B. Davis dalam Rochaety, dkk (2013:9) sistem informasi

manajemen merupakan sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk

menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan

proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. James A. F.

Stoner dalam Rochaety, dkk (2013:10) sistem informasi manajemen yaitu

metode yang formal yang menyediakan bagi pihak manajemen sebuah

informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya untuk mendukung proses

pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan dan fungsi operasi

sebuah organisasi yang lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa sistem

informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia

dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah

dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses

pengambilan keputusan.

Masukan bagi sistem informasi manajemen adalah data; prosesnya adalah

pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data tersebut; sedangkan

keluarannya adalah informasi. Model sistem informasi manajemen dapat

dilihat dari gambar berikut.

Gambar 2.2. Model Sistem Informasi Manajemen

MASUKAN PROSES KELUARAN

DATA

PENGUMPULAN,
PENYIMPANAN

DAN PENGOLAHAN
DATA

INFORMASI

PEMANFAATAN
INFORMASI

PROSES BISNIS
(MANAJEMEN)
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Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon  dalam  Hartono (2013:22)

menyebutkan adanya empat dimensi dari sistem informasi manajemen,

yaitu:

 Dimensi Keahlian.

Untuk menyelenggarakan sebuah sistem informasi manajemen

dibutuhkan keahlian sistem informasi dan keahlian teknologi khususnya

komputer berikut kelengkapannya.

 Dimensi Organisasi.

Keberadaan sistem informasi manajemen sangat dipengaruhi oleh

unsur-unsur kunci perusahaan, yaitu kebijakan perusahaan, sumber

daya manusia, struktur organisasi, proses bisnis serta politik dan

kebudayaan perusahaan.

 Dimensi Manajemen.

Kinerja sistem informasi manajemen diukur dengan seberapa besar

penggunaan keluarannya (yaitu informasi) oleh dan untuk kepentingan

manajemen. Sistem informasi yang baik adalah apat menjadikan dirinya

sebagai perangkat manajemen yang efektif.

 Dimensi Teknologi.

Teknologi manajemen data mencakup pengorganisasian data ke dalam

berkas (file) dan pangkalan data (database), perancangan dan

pengelolaan pangkalan data serta penyajian data dan informasi.

Teknologi telekomunikasi dan jaringan mencakup tentang perangkat

untuk berbagi data dan informasi. Mengenai perangkat, dibahas

perangkat keras (hardware), yaitu peralatan fisik yang digunakan,
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perangkat lunak (software), yaitu intruksi-intruksi atau program untuk

memerintah, mengendalikan dan mengkoordinasikan perangkat keras

agar dapat berfungsi dengan baik.

5. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan alat bantu penyusunan

daftar pemilih yang terhubung internet. Pada dasarnya penyusunan daftar

pemilih utama dilakukan secara manual menyertai kerja nyata di lapangan.

Keterhubungan Sidalih melalui situs nyata KPU sangat membantu

penyusunan utama daftar pemilih. Menurut anggota KPU Ferry Kurnia

Rizkiansyah, Sidalih memilki 4 (empat) fungsi:

 Sosialisasi;
 Pendeteksian data ganda;
 Kesinambungan data Pemilu sebelumnya dengan Pemilu

selanjutnya;
 Perekaman data.1

Dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan Sidalih, KPU

telah berhasil mendorong nilai-nilai:

 Transparan, dengan memanfaatkan teknologi informasi KPU berupaya

transparan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data

pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat

dipertanggungjawabkan

 Melayani pemilih, Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan

informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih

1 http://www.rumahpemilu.org/in/read/3098/Empat-Fungsi-Sidalih-Sangat-Membantu-
Penyusunan-Daftar-Pemilih (diakses pada senin 7 November 2016, pukul 22.00 WIB)
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untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke

kantor PPS atau kantor desa/kelurahan. Pemilih cukup mengakses

website KPU.

 Partisipatif, dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan

salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta pemilu

dan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan,

diharapkan partisipasi masyarakat dan peserta pemilu untuk

memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.

D. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat

niscaya bagi negara demokrasi. Sebagai sistem demokrasi, nyata-nyata

telah teruji dan diakui paling realistik dan rasional untuk mewujudkan

tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab, kendati

bukan tanpa kelemahan (Joko J. Prihatmoko Moesafa, 2008:43).

Menurut Siagian (1988:39) pada suatu negara yang sedang berkembang

seperti halnya Indonesia, terdapat tiga tahap penting yang perlu dilalui

dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan politik dalam rangka

pembangunan nasional, yaitu: (1) Menciptakan stabilitas politik,

(2) Penyusunan kembali struktur-struktur organisasi politik, dan

(3) Political take-off. Stabilitas politik tidak boleh dijadikan sebagai tujuan

pembangunan di bidang politik, tapi merupakan prasyarat mutlak dalam

rangka pertumbuhan dan perkembangan di bidang politik.”
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Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih wakilnya

untuk menduduki jabatan sebagi wakil rakyat dan juga sebagai wakilnya di

dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemilu merupakan suatu cara atau

sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam

menjalankan roda pemerintahan.

Hal tersebut ditunjukkan dari berbagai dimensi dalam tahapan kegiatan

(pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan

perhitungan suara, dan sebagainya) dan elemen-elemen teknis pemilu

(daerah pemilihan, formula perhitungan suara, dan penetapan calon

terpilih). Joko J. Prihatmoko Moesafa (2008:44).

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa

pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses

penyelenggaraan pembangunan politik, salah satunya adalah

diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Walaupun Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum telah menegaskan bahwa pelaksanaan

pemilu menjadi tanggungjawab KPU beserta jajarannya dari tingkat pusat,

tingkat provinsi (KPU Provinsi), tingkat kabupaten/kota (KPU
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Kabupaten/Kota), tingkat kecamatan (PPK), tingkat desa/kelurahan (PPS),

sampai dengan tingkat lingkungan yaitu Kelompok Panitia Pemungutan

Suara (KPPS), namun demikian untuk mendukung hal tersebut, maka

peran seluruh komponen yang ada, terutama pemerintah mulai dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Kelurahan/Desa menjadi sebuah

kebutuhan yang mutlak.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Sedikitnya ada empat (4) fungsi pemilu menurut Haris (1998:7), yaitu

sebagai sarana legitimasi politik, sebagai fungsi perwakilan politik,

sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit dan sebagai sarana

pendidikan politik rakyat. Berdasarkan pendapat tersebut, sebagai sarana

legitimasi politik bahwa pemilu merupakan instrumen yang menegakkan

keabsahan pemerintahan yang berkuasa sehingga berbagai program dan

kebijakan yang disusunnya diterima atau sedikitnya dipatuhi oleh rakyat.

Dari itu, pemerintah bukan hanya memiliki otoritas hukum tetapi juga

berhak memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. Sebagai

fungsi perwakilan politik, pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi

rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya atau pemimpinnya yang dapat

dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan. Sebagai sirkulasi elit,

pemilu merupakan wahana dan jalur bergantinya elit yakni seseorang atau

sekelompok digantikan atau mencapai posisi elit dalam masyarakat.

Adapun sebagai pendidikan politik, pemilu merupakan alat untuk

mencerdasakan warga negara akan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya
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dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada pendapat di atas,

dapat dikatakan bahwa pemilu pada hakikatnya merupakan arena

kompetisi politik yang sehat guna mewujudkan demokrasi.

Menurut Fatah (1997:11) suatu pemilu dianggap demokratis, apabila

memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara

tanpa terkecuali diberi hak memilih dan dipilih dalam pemilu.

2. Adanya keleluasan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi

pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif

pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa.

3. Tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil

rakyat yang demokratis.

4. Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menetukan

pilihan.

5. Adanya komite atau panitia pemilih yang independen.

6. Penghitungan suara yang jujur.

7. Netralitas birokrasi.

Merujuk pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi pemilu yang

demokratis sangat ditentukan 4 variabel besar, yaitu aturan pemilu,

penyelenggara pemilu, para pemilih dalam pemilu dan peserta pemilu itu

sendiri. Jika 4 varibael pokok ini menjiwai nilai-nilai langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka terciptalah pemilu yang demokratis.
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3. Dasar Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila

dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas,

profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi

tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik,

dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan

pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah

negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan

menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional

menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki

kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Haris (1999:15) terdapat 4 faktor strategis yang harus hadir dalam

upaya mewujudkan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

berikut ini:
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a. Penyelenggara yang netral dan profesional

Keberadaan penyelenggara pemilu sangat menentukan lahirnya pemilu

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai

penyelenggara pemilu KPU deserta perangkat di bawahnya harus

profesional, netral (independ) dan solid. Kenetralan dan

keprofesionalan KPU sangat memberi andil besar lancar dan amannya

pemilu. Namun menciptakan KPU seperti itu tidaklah mudah,

dukungan masyarakat dan dukungan birokrasi pemerintah menjadi

sangat penting terwujudnya KPU yang netral, profesional dan solid.

Disaat yang sama, para aktivis civil society di tingkat lokal harus

mampu menjadi pengawal informal bagi KPU dalam menunaikan tugas

dan fungsi.

b. Tegaknya aturan hukum.

Pemilu sebagai ajang kompetisi politik selalu dihadapkan pada

kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum melalui berbagai

cara dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karenanya, hukum yang jelas

dan tegas (terutama sanksinya) serta berlaku tanpa diskriminatif

menjadi suatu kebutuhan pokok dalam pemilu. Ketika hukum dapat

ditegakkan, maka kontrol perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam

pemilu akan semakin tinggi sehingga keteraturan dan kepastian hukum

yang terwujud secara optimal. Kapasitas dan integrasi para penegak

hukum menjadi sangat menentukan dalam hal ini.
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c. Pemilih yang aktif dan cerdas.

Peran pemilih menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil

pemilu. Ketika pemilih pasif terhadap segala macam informasi tentang

pemilu, maka mobilisasi destruktif dari pihak-pihak tertentu dapat

terjadi dengan leluasa. Disaat yang sama, ketika pemilih umumnya

bersandar pada aspek emosional dalam memformulasikan pilihan

politiknya, maka kompetisi yang sehat dalam pemilu akan berkurang

kadarnya. Oleh karenanya, pemilu yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil akan dapat terwujud jika hadir para pemilih yang

aktif dan cerdas. Tipe pemilih seperti ini sangat diperlukan bukan hanya

dalam hal memberikan suaranya secara tepat, tetapi ikut serta menjaga

proses Pemilu berjalan degan baik dan benar.

d. Partai Politik yang beretika politik

Kedudukan Partai Politik (Parpol) dalam Pemilu menjadi sangat urgent,

karena merekalah yang memiliki hak konstitusional mengajukan calon..

Karena peran strategis ini, terkadang muncul watak arogan dan

menghalalkan segala cara pada parpol. Akibatnya, berbagai tindakan

yang menabrak rambu-rambu hukum menjadi pilihan parpol. Oleh

karena itu, untuk dapat melaksanakan peran strategis itu, kemampuan

dan kemauan setiap parpol untuk memegang etika politik menjadi suatu

kebutuhan pokok agar pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil. Dengan memegang etika politik, maka politik

yang tercipta dalam pemilu menjadi punya prinsip.
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E. Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pemilih

Penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada azas mandiri, jujur, adil,

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan

efektifitas. Berdasarkan PKPU   Nomor 09 Tahun  2013 Tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD

dan DPRD dinyatakan pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

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

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Dalam Peraturan KPU Nomor 09 dan 10 Tahun 2013 tentang penyusunan

daftar pemilih di dalam dan luar negeri untuk Pemilu Anggota DPR. DPD

dan DPRD Tahun 2014 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pemilih

adalah :

 Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara

telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/

pernah kawin mempunyai hak memilih.

 WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh

penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

 Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai

pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan.
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 Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di

PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dan di Panitia

Pemilihan Luar Negeri (PPLN)/Tempat Pemungutan Suara Luar

Negeri (TPSLN).

(Sumber: Laporan DPT Pemilu Legislatif 2014 KPU)

Bagi seluruh WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/

pernah menikah, agar bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif

tahun 2014, harus terdaftar dalam DPT. Adapun pendaftaran dan

pemutakhiran data pemilih terhadap WNI tersebut dilakukan berdasarkan

domisili yang jelas dan tercatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya

secara faktual, atau bagi pemilih di luar negeri yang tercatat sesuai

pendataan kantor perwakilan Indonesia di negara bersangkutan. Namun,

jika terdapat pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas

KTP yang dimiliki, pemilih tersebut diminta menentukan tempat

pemungutan suara di mana dia akan menggunakan hak pilih. Manakala

seorang pemilih memiliki lebih dari satu identitas KTP, pemilih tersebut

harus mencantumkan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan

alamat yang tertera dalam KTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal

yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Demikian pula halnya dengan pemilih di luar negeri, jika terdapat pemilih

yang belum tercantum dalam daftar dokumen laporan WNI yang dimiliki

oleh Perwakilan Republik Indonesia, pemilih bersangkutan mendaftarkan

alamatnya. Manakala seorang pemilih memiliki lebih dari satu tempat

tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang
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alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen laporan WNI

yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia untuk ditetapkan

sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Selain itu,

bagi WNI dimanapun dia berada, yang belum memiliki identitas

kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemilih.

2. Kriteria Dasar Daftar Pemilih

Dalam konteks Indonesia, ada tiga kriteria dasar dalam menyusun dan

memutakhirkan daftar pemilih, yakni :

1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga

negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun

di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib

dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran

pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka

memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar

pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas

pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak

memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal.

3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir

mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada

hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan

bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan

status meninggal.

(Sumber: Laporan DPT Pemilu Legislatif 2014 KPU)
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3. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tujuan dalam pemutakhiran data pemilih, yaitu:

 Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara

komprehensif);

 Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual

pemilih (akurat dan up to date – nama dan alamat);

 Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak

memilih;

 Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan

hak pilih; dan

 Mempersiapkan logistik pemilu.

(Sumber: Laporan DPT Pemilu Legislatif 2014 KPU)

4. Metode dan Pendekatan Pemutakhiran

Metode yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih secara

berkelanjutan (continuous register/list). Metode ini digunakan karena

lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang

disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar

pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan

dengan dua pendekatan:

1. Pendekatan Administratif

Pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai DPS tersedia. Pada

tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yakni

DP4 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU

melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu lokal
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terkini ditingkat KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta pencocokan

dan penelitian oleh Pantarlih.

2. Pendekatan Partisipatif masyarakat

Dimulai saat diumumkannya DPS hingga tersusunnya DPT.

Pengumuman DPS di kantor desa dan kelurahan maupun

pengumuman DPSHP formatnya akan tetap sama dengan mengacu

pada peraturan perundang-undangan, pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8

Tahun 2012, yang menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat

nama, jenis kelamin, NIK, tanggal lahir dan alamat.

(Sumber: Laporan DPT Pemilu Legislatif 2014 KPU)

5. Sumber Data Pemilih

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih pemilu 2014, sumber

penyusunan data yang akan digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar

pemilih, tidak hanya berdasarkan DP4 yang diperoleh dari Kemendagri,

namun juga menggunakan data DPT pemilihan kepala derah terakhir

sebagai data pembandingnya. Penyerahan data kependudukan seluruh

Indonesia dilakukan ditingkat pusat (Kemendagri–KPU), Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota tidak

memberikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten/ Kota.

6. Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih

Mekanisme yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, yaitu:

 KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilih yang terpusat.
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 KPU harus memiliki dan memelihara data pemilih seluruh Indonesia

yaitu berupa data pemilih yang meliputi informasi nama, umur/tanggal

lahir, status kawin, status anggota TNI/ Polri, masih hidup, dan alamat.

 Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/

Kota menggunakan data yang ada dalam server masing-masing.

 Sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website dilakukan secara

distributif, artinya KPU memiliki data pemilih seluruh Indonesia, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki data pemilih masing-

masing wilayah kerjanya.

 KPU harus memiliki pusat data untuk mendukung keperluan tersebut di

atas.

 Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan Network Operation

Center (Unit Pengelolaan Data) KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota.

(Sumber: Laporan DPT Pemilu Legislatif 2014 KPU)

7. Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk

memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 baik yang diperoleh melalui

Direktorat Jenderal Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan

memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi

faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS. Pantarlih

bertugas melakukan pendaftaran calon pemilih dengan pemutakhiran data

pemilih yang sudah ada di DP4 yang disinkronisasi dengan data pemilu

sebelumnya.
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Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan cara:

 Di belakang meja (on desk) yaitu pemutakhiran yang dilakukan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan

aplikasi Sidalih yang dilakukan secara berkelanjutan

 Verifikasi faktual yaitu pemutakhiran yang dilakukan dengan

pencocokan dan penelitian di lapangan (door to door). Dilakukan

menjelang penyelenggaraan pemilu.

 Untuk pemilih di luar bisa dilakukan upaya selain mendatangi pemilih

langsung, atau dengan menghubungi pemilih melalui telepon atau;

mengirim surat kepada pemilih melalui pos atau; mengirim surat

elektronik (e-mail) kepada pemilih atau; mengumpulkan pemilih di

Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau; mengumumkan data

pemilih di laman Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk

mendapatkan masukan dari pemilih; atau dengan cara lain sesuai

dengan ketentuan yang bisa dipertanggungjawabkan.

 Publikasi dilakukan pada empat tahapan, yaitu: DPS, DPSHP, DPT

dan Daftar Pemilih Tambahan.

(Sumber: Laporan DPT Pemilu Legislatif 2014 KPU)
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F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3. Skema Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar di atas, dalam proses pemutakhiran data pemilih

terdapat banyak komponen agar mendapatkan data pemilih yang akurat.

Peraturan KPU Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pedoman dalam

pemutakhiran data pemilih. Proses pemutakhiran tersebut dilaksanakan oleh

KPU, dalam hal ini KPU Kota Palembang beserta jajaran sampai ke tingkat

Masalah/ Fenomena:
1. Data pemilih ganda
2. Pemilih tidak memenuhi syarat
3. Pemilih dengan NIK invalid
4. Sistem Informasi yang belum maksimal

Tujuan:
Terjaminnya hak pilih kepada
setiap Warga Negara Indonesia

Evaluasi Implementasi Pemutakhiran dan
Sistem Informasi Manajemen dalam

Pengolahan Data Pemilih

Langkah Evaluasi:
1. System Assesment
2. Program Planning
3. Program Implementation
4. Program improvement
5. Program certification

Hasil Evaluasi:
1. Proses pemutakhiran data pemilih

yang efektif dan efisien
2. Sistem Informasi yang mutakhir
3. Data pemilih yang akurat
4. Persiapan logistik yang tepat

Peraturan KPU Tentang
Pemutakhiran dan
Penyusunan Daftar

Pemilih untuk Pemilu
Anggota DPR, DPD

dan DPRD

Variabel Implementasi:
1. Komunkasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
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bawah yaitu PPK, PPS dan Pantarlih melakukan proses pemutakhiran data

pemilih. Masih adanya masalah pada implementasi pemutakhiran dan sistem

informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih, diantaranya data

pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih dengan NIK

invalid dan sistem informasi yang belum maksimal. Dengan adanya masalah

tersebut akan membuat kualitas dari penyelenggaraan pemilu tidak

maksimal, karena data pemilih merupakan komponen penting pada setiap

penyelenggaraan pemilu.

Dalam evaluasi implementasi pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih (studi pada pemilu anggota

DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang), langkah

evaluasi yang digunakan: 1) System Assesment, yaitu evaluasi yang

memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem informasi

manajemen yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, 2) Program

Planning, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan

berhasil memenuhi kebutuhan program, seperti program bimbingan teknis,

sosialisasi dan metode-metode lainnya yang akan mendukung berjalannya

sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih, 3) Program

Implementation, yang menyiapkan informasi apakah program dalam sistem

informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih sudah

diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang akan melaksanakannya, 4)

Program improvement, yang memberikan informasi tentang bagaimana

program berfungsi, bekerja atau berjalan, agar tujuan dari sistem informasi

manajemen dalam pemutakhiran data pemilih dapat tercapai, 5) Program
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Certification, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program,

yaitu keuntungan dan kelebihan dari penggunaan sistem informasi

manajemen dalam pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Palembang.

Variabel implementasi yang dapat mempengaruhi untuk menentukan faktor-

faktor strategis yang menunjang keberhasilan implementasi pemutakhiran

dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih:

1) Komunikasi, implementator dari sistem informasi manajemen yang

digunakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan dapat

mentransisikannya kepada kelompok sasaran dalam pemutakhiran data

pemilih, 2) Sumber Daya, dari penggunaan sistem informasi manajemen

dalam pemutakhiran data pemilih harus ditunjang oleh sumber daya baik

sumber daya manusia, material dan metoda agar pemutakhiran data pemilih

dapat berjalan dengan baik, 3) Disposisi, makusdnya adalah watak dari

implementator seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat

demokratis harus dimiliki agar tujuan dari pemutakhiran data pemilih dapat

tercapai, 4) Struktur Birokrasi, kesesuaian dari penyelenggara yang

bertugas dalam implementasi pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih, dari tingkat KPU sampai

penyelenggara adhock yang langsung bersentuhan dengan pemilih.

Hasil dari evaluasi implementasi pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih (studi pada pemilu anggota

DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang) ini

diharapkan dapat membuat proses pemutakhiran data pemilih dapat
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terlaksana dengan efektif dan efisien; sistem informasi yang mutakhir,

dalam arti sistem informasi yang digunakan memiliki fitur-fitur yang dapat

meningkatkan kualitas data pemilih serta yang mudah digunakan oleh

operator; data pemilih yang akurat, sehingga masalah tentang

ketidakakuratan data pemilih dapat diminimalisir; Persiapan logistik yang

tepat, data pemilih yang akurat akan membuat  perhitungan jumlah logistik

yang akan digunakan menjadi tepat sehingga dapat menekan  kejadian

kekurangan dan kelebihan logistik pemilu.

Dari evaluasi implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen

dalam pengolahan data pemilih (studi pada pemilu anggota DPR, DPD dan

DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang) ini diharapkan dapat

memberikan masukan kepada pembuat kebijakan yang merumuskan

peraturan KPU tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan menjamin agar setiap WNI

dapat menggunakan hak pilihnya sehingga pada pelaksanaan pemilu ke

depan data pemilih menjadi lebih baik dan berkualitas.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (descriptive research)

dengan desain pendekatan kualitatif. Arikunto (2005:234) menyatakan

bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

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

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

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan

penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diteliti.

Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) metode kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini mencoba mengevaluasi implementasi pemutakhiran dan

sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu
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anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang.

Dalam  arti  ingin memecahkan permasalahan penelitian dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada

saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Penelitian ini juga melihat

secara mendalam bagaimana realitas implementasi sistem informasi

manajemen dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu anggota DPR,

DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu mengarah pada hasil yang telah dicapai

pada implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam

pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun

2014 oleh KPU Kota Palembang. Model evaluasi UCLA seperti yang telah

dituliskan dalam kerangka pikir penelitian yang digunakan, meliputi:

1. System Assesment, evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan

atau posisi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data

pemilih, seperti memberikan pemahaman kepada petugas bahwa sistem

informasi manajemen merupakan suatu alat bantu dalam pemutakhiran

data pemilih.

2. Program Planning, membantu pemilihan program tertentu yang

mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program, seperti program

bimbingan teknis, sosialisasi dan metode-metode lainnya yang akan

mendukung berjalannya sistem informasi manajemen dalam

pemutakhiran data pemilih.
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3. Program Implementation, yang menyiapkan data yang akan diolah pada

sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih sudah

diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang akan melaksanakannya,

misalnya sumber data awal yang berupa DP4 dari Kemendagri untuk

dimutakhirkan menjadi DPT.

4. Program improvement, yang memberikan informasi tentang bagaimana

program berfungsi, bekerja atau berjalan, agar tujuan dari sistem

informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih dapat tercapai,

dengan cara meberikan bimbingan teknis tentang tata cara prosedur yang

digunakan pada implementasi pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih.

5. Program Certification, yang memberi informasi tentang nilai atau guna

program, yaitu keuntungan dan kelebihan dari penggunaan sistem

informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota

Palembang, dengan cara sosialisasi mengenai kegunaan dari

implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data

pemililih.

Selain dengan menggunakan model evaluasi tersebut variabel implementasi

yang dapat mempengaruhi untuk menentukan faktor-faktor strategis yang

menunjang keberhasilan implementasi pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih. Variabel yang mempengaruhi

implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam

pengolahan data pemilih yang merujuk pada pandangan George C. Edwards

yang diikuti dalam buku Riant Nugroho (2009:836), yaitu:
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1. Komunikasi, implementator dari pemutakhiran dan sistem informasi

manajemen yang digunakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan

dan dapat mentransisikannya kepada kelompok sasaran  dalam

pemutakhiran data pemilih.

2. Sumber Daya, dari pemutakhiran dan penggunaan sistem informasi

manajemen dalam pengolahan data pemilih harus ditunjang oleh sumber

daya baik sumber daya manusia, material dan metoda agar pemutakhiran

data pemilih dapat berjalan dengan baik.

3. Disposisi, makusdnya adalah watak dari implementator seperti

komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis harus

dimiliki agar tujuan dari pemutakhiran data pemilih dapat tercapai.

4. Struktur Birokrasi, kesesuaian dari penyelenggara yang bertugas dalam

implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam

pengolahan data pemilih, dari tingkat KPU sampai penyelenggara adhock

yang langsung bersentuhan dengan pemilih.

Penelitian ini menggunakan salah satu jenis evaluasi menurut Finsterbusch

dan Motz dalam Wibawa (1994:74-75) yaitu single program after only,

merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau

penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan

kriteria program.

C. Jenis dan Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2006:157) jenis data dalam penelitian kualitatif

terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.
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Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui

perekam audio tapes, pengambilan foto atau film. Jenis data yang akan

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil

wawancara mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang

relevan dengan masalah penelitian. Informan-informan tersebut adalah:

a. Anggota KPU Kota Palembang (Divisi Teknis Penyelenggara).

b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Palembang.

c. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Palembang

d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Palembang.

e. Operator Sidalih di KPU Kota Palembang.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang

mewakili populasi. Informan ditentukan terlebih dahulu dengan

menggunakan teknik purposive sampling, dimana pemilihan informan

dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan

menggunakan beberapa orang lain sebagai key informan.

2. Data Sekunder

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

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

diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan
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penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat

diperoleh melalui undang-undang, peraturan, catatan-catatan, arsip, dan

dokumen-dokumen lain yang terkait dengan implementasi pemutakhiran

dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada

pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota

Palembang yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam

analisis data primer.

D. Penentuan Informan

Kanto dalam Bungin (2003: 53) menyatakan bahwa penelitian kualitatif

tidak bermaksud mengambarkan karakteristik populasi atau menarik

generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih

fokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.  Dalam prosedur

sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan

kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi

yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif

ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Teknik ini dipilih karena

informan yang diambil memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik

tersebut antara lain :

 KPU Kota Palembang yang membidangi dalam proses pemutakhiran data

pemilih.

 PPK yang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dilihat dari

banyaknya jumlah kelurahan di wilayah kerjanya.
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 PPS yang melakukan proses pemutakhiran data pemilih dilihat dari letak

geografis wilayah yang berada di wilayah perbatasan dengan kabupaten

lain.

 Pantarlih yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dilihat dari

besanya jumlah pemilih.

 Operator Sidalih yang melakukan proses pemutakhiran data pemilih

dengan menggunakan Sidalih yang datanya diterima dari PPK.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan

data menurut klasifikasi jenisnya dan sumbernya, yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis ini lebih

tepat digunakan pada penelitian kualitatif karena peneliti diberikan

kebebasan seluas-luasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam

mengatur alur dan setting wawancara. Peneliti mengandalkan guideline

wawancara sebagai pedoman penggalian data (Herdiyansyah, 2015:66).

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data-data dan informasi melalui literatur yang

relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, pendapat

para ahli, dan makalah yang berguna secara teoritis dalam mendukung

penelitian.
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b. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan

penelaahan catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan masalah- masalah yang diteliti.

3. Triangulasi

Penulis menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data dimana

untuk data diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang

sama. Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data,

maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti

(Sugiyono, 2015:241). Triangulasi sumber pengumpulan data dapat

dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap informan di luar objek

penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan pemahaman

peneliti terhadap apa yang telah ditemukan, karena tujuan penelitian

kualitatif bukan semata-mata mencari kebenaran tetapi lebih pada

pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Beberapa informan yang

akan dijadikan sumber triangulasi data yaitu :

a. Pemilih yang merupakan warga masyarakat di kelurahan 30 Ilir

Kecamatan Ilir Barat II, dilihat dari alamat warga yang berada pada

lokasi padat dan sering terjadi perpindahan penduduk.

b. Salah seorang pimpinan atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) Lintas Politika di kota Palembang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode
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tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah

dianalisa terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap

kredibel.

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2015:246).

Aktifitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan  pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer

mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (Display Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
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3. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)

sehingga disebut juga metode etnographi karena pada awalnya metode ini

lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat

kualitatif (Sugiyanto, 2015:8).

Penelitian kualitatif tidak lepas dari perspektif etik dan emik.

Koentjaraningrat (1982:xviii-xix) menyatakan bahwa pandangan etik adalah

pandangan yang dikuasai oleh nilai-nilai, norma-norma, dan teori-teori

ilmiah yang merupakan pandangan “dari luar”. Sebaliknya pandangan
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“emik” adalah pandangan tentang kebudayaan sendiri dari warga

masyarakat yang bersangkutan yang merupakan pandangan “dari dalam”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa emik merupakan upaya menjelaskan suatu

fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri.

Sebaliknya, etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang

berjarak (peneliti) untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan para

informan menggunakan pendekatan emik sehingga dapat diketahui

fenomena yang berlangsung berdasarkan sudut pandang informan yang

diteliti. Kemudian peneliti akan mengunakan pendekatan etik dalam

merumuskan kesimpulan akhir terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan

sudut pandang peneliti.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum Kota Palembang

1. Letak Geografis

Letak kota Palembang adalah 101°- 105° Bujur Timur dan antara 1,5°-2°

Lintang Selatan atau terletak pada bagian timur provinsi Sumatera Selatan,

di pinggir kanan kiri sungai Musi lebih kurang 105 km dari laut (selat

bangka). Batas-batas kota pada bagian selatan berbatasan dengan kabupaten

Ogan Komering Ilir dan bagian Utara, Timur dan Barat berbatasan dengan

kabupaten Banyuasin. Luas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Palembang ditetapkan

luas wilayah kota Palembang menjadi 400,6 km².

2. Batasan dan Wilayah Administratif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kota Palembang, luas wilayah kota Palembang

adalah sebesar 400,61 km² atau 40.061 Ha. Wilayah ini terbagi atas 16

kecamatan dan 107 kelurahan yang terdiri dari 989 Rukun Warga (RW) dan

3.910 Rukun Tetangga (RT). Ke enam belas kecamatan tersebut yaitu Ilir

Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang

Ulu II, Sukarami, Sako, Bukit Kecil, Gandus, Kemuning, Kalidoni, Plaju,
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Kertapati dan 2 kecamatan baru (hasil pemekaran tahun 2007) yaitu

kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sematang Borang. Kecamatan Gandus

merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terbesar, yaitu sebesar 68.780

Ha atau 17,17% dari total luas kota Palembang, sedangkan kecamatanyang

memiliki luasan paling kecil adalah kecamatan Ilir Barat II, yaitu 6.220 Ha

atau 1,55% dari total luas wilayah kota Palembang. Untuk lebih jelas dapat

dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Luas Daerah dan Pembagian
Wilayah Administrasi Kota Palembang

No. Kecamatan
Luas

Daerah
(Km²)

Persentase
dari Luas
Wilayah

Jumlah
Kel.

Jumlah
RW

Jumlah
RT

1 Ilir Barat II 6,22 1,55 7 51 208

2 Gandus 68,78 17,17 5 35 163

3 Seberang Ulu I 17,44 4,35 10 98 450

4 Kertapati 42,56 10,62 6 51 265

5 Seberang Ulu II 10,69 2,67 7 57 254

6 Plaju 15,17 3,79 7 66 218

7 Ilir Barat I 19,77 4,93 6 67 297

8 Bukit Kecil 9,92 2,48 6 39 196

9 Ilir Timur I 6,50 1,62 11 66 264

10 Kemuning 9,00 2,25 6 51 201

11 Ilir Timur II 25,58 6,39 12 89 364

12 Kalidoni 27,92 6,97 5 41 226

13 Sako 18,04 4,50 4 71 249

14 Sematang Borang 36,98 12,85 4 23 108

15 Sukarami 51,46 9,23 7 68 347

16 Alang-Alang Lebar 34,58 8,63 4 49 208

Jumlah 400,61 100,00 107 922 4.108
Sumber: Palembang dalam Angka 2011, BPS

Secara administratif, Kota Palembang memiliki batas-batas wilayah sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Pangkalan Benteng, desa

Gasing dan desa Kenten kecamatan Talang Kelapa

kabupaten Banyuasin.
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b. Sebelah Selatan : Berabatasan dengan desa Bakung kecamatan Indralaya

kabupaten Ogan Komering Ilir dan kecamatan

Gelumbang kabupaten Muara Enim.

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Balai Makmur kecamatan

Banyuasin I kabupaten Banyuasin.

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Sukajadi kecamatan Talang

Kelapa kabupaten Banyuasin.

3. Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di kota Palembang selama periode

2005-2010 mencapai 18,51%. Laju pertumbuhan penduduk ini, pada

dasarnya masih tetap bersifat alamai atau karena faktor kelahiran dan

kematian, walaupun masih pula dipengaruhi oleh migrasi. Perkembangan

penduduk dari tahun 2005-2010, terlihat pada tabel bahwa pada dasarnya

pertumbuhan jumlah penduduk kota Palembang menunjukkan pola linear.

Tabel 4.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kota Palembang Tahun 2005-2010

No. Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa) Rata2

Pertum-
buhan2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Ilir Barat II 63.264 64.708 65.923 66.966 68.004 63.959 0,27

2 Gandus 50.078 51.182 52.125 52.973 53.795 57.221 2,72

3 Seberang Ulu I 149.135 152.607 155.521 157.933 160.390 162.744 1,76

4 Kertapati 77.978 79.736 81.225 82.520 83.803 80.226 0,60

5 Seberang Ulu II 86.889 88.833 90.482 91.933 93.237 92.276 1,22

6 Plaju 80.749 82.581 84.129 85.464 86.794 79.096 -0,32

7 Ilir Barat I 112.099 114.668 116.833 118.671 120.517 124.657 2,15

8 Bukit Kecil 46.789 47.850 48.748 49.522 50.292 43.811 -1,12

9 Ilir Timur I 78.674 80.599 82.191 83.409 84.701 69.406 -2,12

10 Kemuning 83.423 85.351 86.973 88.331 89.707 82.661 -0,10
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No. Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa) Rata2

Pertum-
buhan2005 2006 2007 2008 2009 2010

11 Ilir Timur II 160.818 164.449 167.522 170.192 172.836 159.152 -0,13

12 Kalidoni 89.617 91.596 93.281 94.795 96.266 99.738 2,17

13 Sako 92.214 94.251 95.986 72.396 73.519 82.661 -1,31

14 Sematang Borang*) - - - 25.148 25.538 32.207 5,53

15 Sukarami 167.066 170.828 174.015 104.700 106.327 139.098 -0,67

16 Alang-Alang Lebar*) - - - 72.094 73.212 86.371 3,9

TOTAL 1.312.551 1.338.793 1.369.239 1.394.954 1.417.047 1.455.284 18,51

Sumber: PDA 2006, PDA 2007, PDA 2008, PDA 2009, PDA 2010, untuk 2009 data diambil dari Data
Dasar Kesehatan Kota Palembang Tahun 2010
Ket:*) Kecamatan baru terbentuk pada bulan Juli tahun 2007 (setelah pemekaran)

Dari hasil proyeksi ini dapat diamati bahwa penduduk kota Palembang

mempunyai jumlah penduduk yang beragam, terutama pada beberapa

kecamatan mempunyai jumlah penduduk yang besar dibanding dengan

kecamatan lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena beberapa kecamatan

tersebut mempunyai tingkat mobilitas tinggi seperti perdagangan dan jasa,

pemerintahan atau karena kelengkapan fasilitas baik pendidikan, kesehatan

dan lain-lain. tapi pada beberapa kecamatan lain menunjukkan pertumbuhan

penduduk yang kurang tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti kurangnya fasilitas atau kondisi alam yang kurang mendukung

(daerah banjir, jenis tanah dengan porositas yang tinggi) sehingga sebagian

penduduk lebih memilih tempat tinggal yang mempunyai kelengkapan

fasilitas guna mendudukung aktifitasnya.

Pada tahun 2014 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palembang

jumlah penduduk kota Palembang sebanyak 1.558.494, terdiri dari laki-laki

780.698 dan perempuan 777.796. dari rentang waktu tahun 2010 sampai

2014 terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 103.210 atau
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meningkat sebesar 7,09% dari jumlah penduduk tahun 2010. Jumlah

penduduk kota Palembang tahun 2014 per kecamatan dapat dilihat dari tabel

di bawah ini.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2014

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Ilir Barat II 32.838 32.717 65.555

2 Gandus 30.964 30.849 61.813

3 Seberang Ulu I 87.635 87.310 174.945

4 Kertapati 41.970 41.814 83.784

5 Seberang Ulu II 49.040 48.858 97.898

6 Plaju 40.716 40.565 81.281

7 Ilir Barat I 67.666 67.414 135.080

8 Bukit Kecil 22.005 21.924 43.929

9 Ilir Timur I 34.317 34.189 68.506

10 Kemuning 42.360 42.202 84.562

11 Ilir Timur II 82.120 81.814 163.934

12 Kalidoni 54.924 54.720 109.644

13 Sako 45.079 44.911 89.990

14 Sematang Borang 18.526 18.457 36.983

15 Sukarami 79.818 79.521 159.339

16 Alang-Alang Lebar 50.720 50.531 101.251

Total 780.698 777.796 1.558.494

Sumber: BPS Kota Palembang Tahun 2014

B. Gambaran Umum KPU Kota Palembang

1. Sejarah Singkat KPU Kota Palembang

KPU ada lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap, mandiri dan hirarki. Keberadaan KPU Kota Palembang diawali

dengan pembentukan Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota Palembang

pada bulan Desember Tahun 2002 yang dipimpin oleh 1 (satu) orang

sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang sub bagian yang mempunyai tugas

menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pemberian

dukungan staf. Anggaran sarana dan prasarana, sekretaris dibantu sub
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bagian teknis pemilihan umum dan hukum dan sub bagian penerangan

masyarakat dan umum. Untuk memenuhi Pasal 19 ayat 5 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Perwakilan Sekretaris Umum KPU Kota

Palembang ditugaskan untuk memfasilitasi tim seleksi pembentukan

anggota KPU untuk menetapkan keanggotaan KPU sebanyak 5 (lima)

orang, berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 450 Tahun 2003 tentang

Pengangkatan Anggota KPU Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Sejak terbentuknya KPU Kota Palembang nama perwakilan sekretariat

umum KPU Kota Palembang mengalami perubahan hingga saat ini bernama

“KPU Kota Palembang” yang kantornya bertempat di Jalan Mayor Santoso

No.2 Kamboja Palembang.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, keanggotaan KPU

Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota

yang berjumlah 5 (lima) orang. Dalam surat edaran KPU Nomor

420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disebutkan pembagian

divisi sebagai berikut:

a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik.

b. Divisi Teknis.

c. Divisi Perencanaan dan Data.

d. Divisi Hukum.

e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
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KPU Kota Palembang telah mengalami 3 (tiga) periode pergantian

komisioner. Periode pertama diketuai oleh Kemas Khoirul Mukhlis, periode

kedua diketuai oleh Eftiyani, SH dan periode ketiga diketuai oleh Abdul

Karim Nasution, M.Hum kemudian digantikan oleh Syarifuddin, SE., M.Si.

KPU Kota Palembang dalam menyelenggarakan Pemilu dibantu oleh

Sekretariat KPU Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 59  ayat 5.

Sekretariat KPU Kota Palembang bekerja secara vertikal yang berada dalam

naungan Sekretariat Jenderal KPU. Dalam struktur organisasi Sekretariat

KPU Kota Palembang dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu oleh 4

(empat) orang kasubbag dan staf PNS dan tenaga honor.

2. Struktur Organisasi KPU Kota Palembang

Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPU Kota Palembang

Sumber: KPU Kota Palembang

(Anggota)
Divisi SDM dan

Partisipasi Masyarakat

(Ketua)
Divisi Perencanaan

dan Data

(Anggota)
Divisi Umum,

Keuangan dan Logistik

(Anggota)
Divisi Teknis

(Anggota)
Divisi Hukum
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Gambar 4.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Palembang

Sumber: KPU Kota Palembang

Dalam struktur organisasi di atas dapat dilihat hirarki dalam kesatuan

kelembagaan KPU Kota Palembang dengan membagi tugas dan pekerjaan

pada masing-masing divisi dan subbagian. Sekretaris memfasilitasi dengan

memberi dukungan teknis dan administratif guna kelancaran pekerjaan yang

dilakukan oleh anggota KPU Kota Palembang. Dalam menjalankan

tugasnya sekretaris dibantu oleh 4 (empat) subbagian sesuai dengan bidang

pekerjaannya masing-masing. Subbagian pada Sekretariat KPU Kota

Palembang dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana. Struktur

organisasi tersebut dibuat berdasarkan PKPU Nomor 5 dan 6 tahun 2008

dan surat edaran KPU nomor 420/KPU/VIII/2016.

3. Tugas KPU Kota Palembang

Uraian tugas Sekretariat KPU Kota Palembang dibuat berdasarkan PKPU

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat

Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota. Masing-masing divisi atau bagian mempunyai

karakteristik tugas dan wewenang yang berbeda dalam kesatuan

kelembagaan yang bekerjasama dan saling berkaitan.

Subbagian
Keuangan, Umum,

dan Logistik

Sekretaris

Subbagian
Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat

Subbagian
Program dan Data

Subbagian
Hukum
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Sekretariat KPU Kota Palembang terdiri Sekretaris dan dari 4 (empat)

subbagian yang memiliki staf pelaksana dalam melakukan tugasnya sesuai

dengan subbagiannya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU

Kota Palembang didukung oleh 61 (enam puluh satu) orang yang terdiri dari

5 (lima) orang anggota komisioner, 32 (tiga puluh dua) PNS dan 26 (dua

puluh enam) orang Non PNS, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 4.4. Komposisi Anggota dan Sekretariat KPU Kota Palembang

No. Divisi/Bagian/Subbagian Jumlah

1 Anggota Komisioner 5 orang

2 Sekretaris 1 orang

3

Sub Bagian Program dan Data
- Kasubbag
- Staf PNS
- Staf Non PNS

1 orang
3 orang
3 orang

4

Sub Bagian Teknis dan Hupmas
- Kasubbag
- Staf PNS
- Staf Non PNS

1 orang
6 orang
6 orang

5

Sub Bagian Hukum
- Kasubbag
- Staf PNS
- Staf Non PNS

1 orang
5 orang
4 orang

6

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- Kasubbag
- Staf PNS
- Staf Non PNS

1 orang
13 orang
13 orang

Total 61 orang

Sumber: KPU Kota Palembang

Dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014,

KPU Kota Palembang melakukan seleksi untuk merekrut petugas yang akan

membantu tugas KPU Kota Palembang di tingkat kecamatan, kelurahan/desa

dan tingkat RT/RW. Petugas yang direkrut tersebut bersifat adhoc yang akan
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dibubarkan setelah semua tahapan pemilu telah selesai dilaksanakan. Petugas

untuk tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak

180 orang terdiri dari 5 (lima) orang di tiap kecamatan, tingkat

kelurahan/desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 321 orang

terdiri dari 3 (tiga) orang di tiap kelurahan/desa.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam evaluasi

implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data

pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 oleh KPU

Kota Palembang, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran

data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014

oleh KPU Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a. Implementasi pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam

pengolahan data pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahun 2014 oleh KPU Kota Palembang telah menjamin hak pilih

setiap warga negara pada pemungutan suara dengan terdaftarnya

dalam DPT.

b. Tahapan dalam implementasi sistem informasi manajemen dalam

pemutakhiran data pemilih pada Pileg 2014 telah dilaksanakan oleh

KPU Kota Palembang, yaitu tahapan coklit, penyusunan DPS dan

DPSHP, DPT dan DPK. Tetapi pada tahapan penetapan DPT terjadi

penundaan yang diperintahkan oleh KPU RI karena data pemilih

dinilai belum cukup akurat.



184

c. Bimbingan teknis pemutakhiran dan sistem informasi manajemen

dalam pengolahan data pemilih telah dilaksanakan oleh KPU Kota

Palembang secara berjenjang, tetapi di tingkat PPK dan PPS

bimbingan teknis dilaksanakan dengan memberi arahan terkait format

data untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Sidalih, karena pengolahan

data pemilih di tingkat KPU Kota Palembang yang menggunakan

aplikasi Sidalih.

d. DP4 sebagai data awal yang digunakan oleh KPU Kota Palembang

dalam pemutakhiran data pemilih sudah cukup membantu petugas

dalam melakukan coklit. Penurunan jumlah data pemilih pada

penetapan DPS sebesar 1,25% dari data DP4 masih dalam tingkat

wajar, karena masih ditemukan data pemilih yang tidak memenuhi

syarat dan pemilih yang belum terdaftar.

e. Pemutakhiran dan pengolahan data pemilih di KPU Kota Palembang

menggunakan aplikasi Sidalih, tetapi untuk tingkat PPK dan PPS

hanya menggunakan alat bantu komputer tanpa menggunakan aplikasi

Sidalih.

f. Secara umum DPT yang dihasilkan sudah cukup akurat karena

aplikasi Sidalih telah dapat mengolah data pemilih sampai ke tahapan

DPT dan DPK. Hasil pengolahan data pemilih dengan menggunakan

aplikasi Sidalih diumumkan kepada masyarakat di kantor PPS serta

website KPU di setiap tahapan. Tetapi karena keterbatasan waktu

pasca penetapan DPT masih ditemukan pemilih yang telah pindah

domisili, ganda dan pemilih dengan NIK invalid.
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2. Faktor-faktor strategis yang dapat menunjang keberhasilan implementasi

sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih pada

pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU Kota

Palembang adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi antar penyelenggara dalam pemutakhiran dan

penyusunan daftar pemilih untuk mengkoordinasi setiap permasalahan

yang ada agar mendapatkan solusi untuk dapat diselesaikan.

b. Sosialisasi tentang daftar pemilih berguna untuk meningkatkan peran

aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih.

c. Sumber daya manusia yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih

yang mengenal secara baik warga masyarakat di wilayahnya dan

mampu mengoperasikan komputer untuk pengolahan data pemilih.

d. Sarana dan prasarana berupa ruang kantor, perlengkapan kantor,

peralatan komputer dan kendaraan operasional yang cukup agar tidak

menghambat proses pemutakhiran data pemilih.

e. Perilaku kerja petugas yang mempunyai komitmen untuk dapat

bekerja secara bertanggung jawab dan patuh terhadap aturan agar

tidak terjadi kesalahan dan kualitas data pemilih menjadi akurat.

f. Komposisi jumlah dan pembagian divisi petugas penyelenggara

pemilu di tiap tingkatan berpengaruh terhadap waktu yang

dibutuhkan dalam pemutakhiran data pemilih.
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B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil

implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data

pemilih, maka dirumuskan saran-saran yang mungkin akan berguna untuk

perbaikan dalam pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilu ke

depan. Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. PKPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas PKPU

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014, dimana jadwal

penetapan DPT tingat kabupaten/kota pada bulan  September 2013 yang

berarti berjarak sekitar 6 bulan dari hari pemungutan suara pada 9 April

2014. Baiknya jadwal penetapan DPT berjarak 2 atau 3 bulan dari

pemungutan suara dengan tetap memperhatikan waktu yang dibutuhkan

untuk pengadaan logistik pemilu yang datanya berdasarkan DPT.

Dengan jarak waktu yang terlalu lama mobilisasi warga masyarakat

pasti terjadi sehingga data pemilih yang dihasilkan kurang akurat dengan

keadaan yang terakhir pada hari pemungutan suara.

2. Jarak antara pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis

pemutakhiran data pemilih dengan batas waktu penetapan data pemilih

diberikan waktu yang cukup panjang, agar petugas dapat lebih maksimal

dalam melakukan pemutakhiran dan pengolahan data pemilih.

3. Proses rekrutmen petugas penyelenggara adhock perlu ditekankan

minimal terdapat 1 atau 2 orang di tingkat PPS dan PPK yang dapat

mengoperasikan komputer, karena data pemilih diolah dengan
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menggunakan komputer untuk mempercepat pengerjaannya dan

rekapitulasi data pemilih.

4. Komposisi jumlah petugas penyelenggara pemilu disesuaikan dengan

beban kerja terkait jumlah kelurahan atau pemilih yang ada di

wilayahnya agar proses pemutakhiran dan pengolahan data pemilih

dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

5. Kontrol dan pengawasan terhadap kinerja petugas dalam pemutakhiran

data pemilih harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dalam

setiap tahapan agar petugas dapat bekerja dengan maksimal dan kendala

yang ada di lapangan dapat diketahui sedini mungkin untuk dicarikan

solusi sehingga data pemilih yang dihasilkan dapat lebih akurat.

6. Aplikasi Sidalih yang digunakan dalam pengolahan data pemilih agar

dapat digunakan di tingkat PPK dan PPS, agar proses pengolahan data

pemilih dapat lebih cepat dan akurat.
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