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ABSTRAK

Daftar Pemilih Tetap merupakan data kependudukan milik Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang telah dimutakhirkan oleh KPU untuk kepentingan
pemilihan umum. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Mekanisme
Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten
Bintan (Studi kasus: Pada Pemilih Ganda). Pertimbangan yang mendasari
penelitian ini karena dalam Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di
Kabupaten Bintan masih sering terjadi ketimpangan jumlah pemilih. Sehingga,
menimbulkan pemilih ganda.

Penelitian ini penulis menggunakan teori penyusunan daftar pemilih pada
buku Rozali Abdullah yang berjudul “Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas”
teori ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyusunan
daftar pemilih tetap di Kabupaten Bintan dimana masih sering ditemukan pemilih
ganda. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini, bahwa proses penyusunan daftar pemilih tetap di
Kabupaten Bintan mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan. Karena
sering ditemukan ketimpangan jumlah pemilih oleh sistem sidalih. Faktor yang
menyebabkan diantaranya adalah sebagian pihak penyelengara pemilu yang
kerjanya hanya di belakang meja, kelalaian pihak Pantarlih dalam pemutakhiran
dan memverifikasi data pemilih, individu yang bersangkutan yang tidak jujur dan
tidak menjelaskan bahwa dia memilih dimana, serta tidak melaporkan bahwa dari
pihak keluarganya ada yang pindah, cacat dan meninggal dunia.

Kata Kunci: Penyusunan DPT, Pemilih Ganda
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ABSTRACT

Voters list is the demographic data of the Government and Local
Government which has been updated by the Commission for the benefit of the
general election. In this study the authors take the title as the new voters list
Election 2014 in Bintan regency (Case Study: On double voting). Considerations
underlying this study because of the Implementation Preparation of voters list in
Bintan regency still common imbalance of the number of voters. Thus, lead to
double voting.

This study author uses the theory of the voters list on Rozali Abdullah
book entitled "Delivering Quality elections" This theory aims to determine how
the process of preparation of the implementation of the final voters list in Bintan
regency which is often found to double voting. By using the qualitative method.

Result This research, that the process of preparing the final voters list in
Bintan regency undergone several changes and improvements. Because it is often
found imbalance of the number of voters by sidalih system. Factors that cause
Diant fig is partly the election organizers only works behind the counter,
negligence Committee updating voter parties in updating and verifying voter data,
the individuals concerned were not honest and did not explain that he chose that,
and not from the family reported that there were moved, disability and death.

Keywords: Preparation of DPT, Double Voters
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A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan

rakyat atau Sistem Pemerintahan Demokrasi. Disebabkan oleh semakin

berkembangnya jumlah penduduk masyarakat mengakibatkan banyaknya terjadi

perbedaan pendapat mengenai keputusan-keputusan politik maka sistem

pemilihan penguasa tidak lagi dilaksanakan secara Direct Democracy (demokrasi

langsung) maka, diterapkanlah kebijakan memilih penguasa berdasarkan sistem

perwakilan.

Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakil-wakilnya yang ada di

lembaga legislatif. Wakil-wakil tersebut akan menjalankan kedaulatan yang akan

didelegasikan kepadanya. Dengan kedaulatan itu, para wakil rakyat mempunyai

hak dan kewajiban menentukan arah dan kebijakan yang harus dijalankan oleh

Pemerintah. Dalam pemilihan umum, rakyat menentukan kepada siapa

kedaulatannya didelegasikan. Rakyat memberikan penilaian tentunya dengan

sebuah pertanyaan dapatkah wakilnya memenuhi harapan rakyat tersebut.

Pemilih adalah setiap warga Negara yang  telah memenuhi syarat dan

ketentuan sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan

suara (TPS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada

dasarnya, setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilu.  Tanpa

adanya partisipasi dari pemilih, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Tujuan dari pemilihan umum legislatif tahun 2014 adalah untuk

memperoleh pemimpin yang benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat yang

sudah memilihnya. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakil-wakilnya yang
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ada di lembaga legislatif. Wakil-wakil tersebut yang akan menjalankan kedaulatan

yang akan didelegasikan kepadanya. Dengan kedaulatan itu, para wakil rakyat

mempunyai hak dan kewajiban menentukan arah dan kebijakan yang harus

dijalankan  oleh Pemerintah.

Salah satu unsur yang penting dalam pemilihan umum adalah suara rakyat.

Suatu pemilihan umum tidak bisa dikatakan berhasil apabila rakyat sebagai unsur

dari demokrasi tidak menyalurkan aspirasinya untuk memilih calon legislatif.

Dalam sistem pemilihan umum, seseorang dapat memberikan suara jika sudah

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah salah satu unsur terpenting dalam

proses pemilihan umum, karenanya diperlukan sebuah mekanisme dalam

penyusunan Daftar Pemilih Tetap agar jumlah pemilih yang  sudah terdata  adalah

akurat berdasarkan syarat memilih seperti yang tercantum didalam  Undang-

Undang Nomor  08 Tahun 2012.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah data kependudukan milik Pemerintah

dan Pemerintah Daerah yang telah dimutakhirkan oleh KPU untuk kepentingan

pemilihan umum. Pada pemilihan umum  legislatif  tahun 2009 Kabupaten Bintan

khususnya Kecamatan Bintan Timur, ditandai dengan maraknya calon pemilih

yang tidak terdaftar dan tidak mendaftarkan dirinya untuk pemilihan umum

legislatif serta masih banyak terdapat pemilih ganda, ini terjadi karena kesalahan

dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi DPT. Selanjutnya

pada pemilihan umum tahun 2014 itu sudah diterapkan sistem pendataan pemilih

(sidalih), namun masih juga didapati munculnya pemilih ganda.
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Pemilihan umum memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama memilih DPR, DPRD

dan DPD yang disebut pemilu legislatif. Kedua memilih Presiden dan Wakil

Presiden yang disebut pemilu Presiden (Eksekutif). Pemilu Legislatif 2014

diselenggarakan oleh lembaga pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tugas dan wewenang dari KPU dalam

penyelenggaraan pemilu legislatif menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2012

pasal 4 ayat (2) a  tentang penyelenggaraan pemilu antara lain, “pemutakhiran

data pemilih dan penyusunan daftar pemilih”.

Pemilihan umum legislatif tahun 2009 yang lalu, diindikasikan adanya

warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT (Daftar

Pemilih Tetap) dan KPU mengakui DPT yang dipublikasikan masih banyak

masalah karena DPT harus terus diupdate karena adanya laporan banyak calon

pemilih yang belum terdaftar dan teridentifikasi ganda. KPU menyatakan bahwa

data kependudukan yang ada saat ini tidak valid sehingga menyulitkan dalam

pemutakhiran data calon pemilih

Sedangkan pada  tanggal 09 April 2014  kemarin  telah berlangsung pesta

demokrasi untuk memilih kembali wakil rakyat akan duduk di kursi anggota

legislatif, namun yang tetap menjadi polemik adalah masih maraknya jumlah

pemilih ganda.  Pemilih pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

telah menjadi isu lokal  melihat adanya perbaikan mengenai Daftar Pemilih Tetap

(DPT) KPU, hal ini terlampir pada berita  seperti yang dipaparkan Tanjungpinang

pos di bawah ini:

“Dibandingkan DPT yang ditetapkan 17 Oktober lalu ada
pengurangan jumlah pemilih,” jelas Divisi DPT KPU Kabupaten
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Bintan, Agung Budiwibowo. Agung, menyampaikan DPT
perbaikan pertama sebanyak 106.815 pemilih oleh KPU Pusat
telah dilakukan Snapshot sehingga ditemukan Ganda K-1 sebanyak
871. Pemilih ganda tersebut kemudian dilakukan pembersihan oleh
KPU Kabupaten Bintan. Selain melakukan pembersihan ganda K-1
yang ditemukan oleh KPU Pusat, operator KPU Bintan juga telah
melakukan pemeriksaan dan ditemukan ada pemilih yang masih
ganda. “Kami bersihkan kembali sebanyak 153 orang,” katanya.1

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan

umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Bab VI Pasal 32 menjelaskan bahwa; penyusunan

daftar pemilih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Data Agregat

Kependudukan per Kecamatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang

kemudian disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama Komisi Pemilhan Umum

dalam jangka waktu paling  lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data

kependudukan dari Menteri Dalam Negeri, data inilah yang menjadi Data

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), kemudian KPU Kabupaten/Kota

menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan

penyusunan daftar pemilih, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih KPU

dibantu oleh Pantarlih, PPS, PPK.

Untuk bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun oleh

KPU dibantu dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara). DPS yang telah disusun

kemudian di umumkan kembali oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dan

1( Media elektronik Tanjungpinang Pos, 01/11/2013,”DPT Bintan Ditetapkan 105.791 ( Perbaikan
Ke-2).
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masukan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari masa kerja untuk kemudian

diperbaiki kembali.

Berdasarkan DPS yang diterima dari PPS dan PPK, KPU menyusun dan

menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam jangka waktu yang ditentukan 20

(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya DPS (Daftar Pemilih Sementara) dari

PPS. DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU disampaikan kepada KPU Provinsi,

PPS, dan PPK yang bersangkutan. Setelah menerima DPT dari KPU, PPS

mengumumkannya sejak diterima sampai hari pemungutan suara.2

Masalah pada Daftar Pemilih Tetap merupakan suatu masalah krusial yang

terjadi dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Tidak jarang masalah

penetapan Daftar Pemilih Tetap ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat

disebabkan karena ketidakakuratannya data pemilih. Pemilihan umum tidak hanya

berlangsung di pusat, tetapi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan di tingkat

Kecamatan juga melaksanakan pemilihan umum baik itu, pemilihan umum

Kepala Daerah maupun anggota DPR, DPRD, dan DPD. Masyarakat di tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan juga melaksanakan pesta demokrasi

dengan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota.

Pada kasus di Kabupaten Bintan, pemilihan umum anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di warnai dengan maraknya pemilih

ganda. Berdasarkan data KPU pada tanggal 17 Oktober 2013 tercatat bahwa

jumlah pemilih ganda di Kabupaten Bintan mencapai 871 pemilih dari jumlah

2 Rozali Abdullah  “Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)”, hal 171-173,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
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penduduk mencapai 106.815. antara lain: 55.278 orang laki-laki dan 51.537 orang

perempuan, selain itu, berdasarkan saring jumlah data pemilih yang dilakukan

Komisi Pemilihan Umum juga terdapat jumlah pemilih pindah mencapai 139

jumlah pemilih, meninggal mencapai 4 pemilih, dan pemilih tidak dikenal

mencapai 10 jumlah pemilih.

Sesuai dengan tahapan, usai penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan (DPSHP) lalu, DPT Bintan didapatkan 107.108 pemilih. Dari

Pemerintah pusat, secara nasional DPT di setiap daerah diindikasikan terdapat

pemilih ganda atau meninggal dunia. DPT tersebut dilakukan pemutakhiran atau

pembersihan ulang. Sehingga pada saat penetapan kembali DPT Bintan terjadi

penyusutan sekitar 293 pemilih. Adapun perbaikan data jumlah pemilih dalam

pemilihan umum tahun 2013 terdiri dari:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tanggal 13 September 2013

No Nama Kecamatan Jumlah Desa/
Kelurahan

Jmlh
TPS

Jmlh
Pemilih

Jmlh Pemilih
Ganda

1 Bintan Pesisir 4 18 5.720 3
2 Bintan Timur 4 80 30.044 257
3 Bintan Utara 5 46 15.469 81
4 Gunung Kijang 4 28 9.338 43
5 Mantang 4 9 2.905 8
6 Seri Kuala Lobam 5 39 12.592 42
7 Tambelan 8 14 3.687 3
8 Telok Sebong 7 33 11.826 79
9 Teluk Bintan 6 26 7.303 25
10 Toapaya 4 24 8.224 7

Jumlah 51 317 107.108 548
Sumber: Komisi Pemilihan umum Kab.Bintan  2013.

Menurut Undang-Undang, pemilu di Indonesia dilangsungkan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya
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mencerminkan beragam aspek maupun aktivitas yang terkait dengan pemilu.

Langsung, berarti pemilih bisa memberikan suara tanpa ada perantara. Umum,

berarti semua warga negara yang memenuhi syarat tidak boleh dikecualikan atau

ditiadakan hak pilihnya. Bebas, berarti semua potensi masyarakat memiliki

kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, yang berarti juga untuk

berkompetisi sepanjang memenuhi aturan main. Rahasia, dimaksudkan untuk

memberikan kebebasan dan keamanan bagi pemilih dalam menentukan pilihan

politiknya. Kemudian jujur dan adil terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang

harus tidak manipulatif dan memihak.

Gambaran fenomena di atas yang penulis ambil dari berbagai Media

Massa lokal yang terdapat di Kabupaten Bintan menunjukan bahwa kondisi

pemilih ganda di Kabupaten Bintan masih sering terjadi ketimpangan jumlah

pemilih ganda yang semakin meningkat tajam. Permasalahan tersebut apabila

dilihat dari garis penghubung saling mempengaruhi yakni pemilih pada pemilu

dan Pemerintah, maka menarik bagi penulis untuk melihat fenomena

permasalahan di atas.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebutlah maka, penulis tertarik untuk

mengambil judul Skripsi sebagai berikut, “Mekanisme Penyusunan Daftar

Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Bintan (Studi

Kasus Pada Pemilih Ganda)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah masih banyaknya jumlah masyarakat di Kabupaten
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Bintan yang terdata sebagai pemilih ganda pada pemilihan umum tahun 2014. Hal

ini dapat dilihat dari Data Agregat Kependudukan di Kabupaten Bintan sebagai

berikut: di Kecamatan Bintan Timur jumlah pemilih ganda 257 jiwa dari jumlah

81 jiwa, bintan pesisir 3 jiwa, gunung kijang 43 jiwa, mantang 8 jiwa, seri kuala

lobam 42 jiwa, tambelan 3 jiwa, telok sebong 79 jiwa, teluk bintan 25 jiwa,

toapaya 7 jiwa. jadi total pemilih ganda di Kabupaten bintan sebanyak 548 jiwa

pemilih dari jumlah pemilih yang sudah terdaftar 107.108 jiwa, selain itu data

penduduk yang pindah/berdomisili sebanyak 139 jiwa, meninggal sebanyak 4 jiwa

dan tidak dikenal sebanyak 10 jiwa. 3Sehingga, perumusan masalah  dalam

penelitian ini yaitu;

“Bagaimana Mekanisme dan Tahapan Proses Penyusunan Daftar Pemilih

Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Bintan”?.

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di atas,

adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tahapan dan mekanisme proses penyusunan Daftar

Pemilih Tetap pada pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Bintan”?

2. Serta apa faktor yang menyebabkan sehingga munculnya pemilih ganda?

D. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif

Kualitatif. Yang mencoba  mengungkapkan dan menggambarkan tahapan dan

mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Tetap serta faktor-faktor yang

3 Komisi Pemilihan Umum, 2013, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Perbaikan Kedua),Bintan.
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menyebabkan munculnya pemilih ganda di Kabupaten Bintan pada pemilu

legislatif tahun 2014

E. Teknik  dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

F. Landasan Teori

1. 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).

Disamping merupakan prasyarat demokrasi, pemilu juga menjadi into

masuk atau tahap awal dari proses pelembagaan demokrasi. Perjalanan panjang

Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955 memberi pelajaran

berharga untuk menata kehidupan bangsa kedepan menuju yang lebih baik.

Bangsa Indonesia, mempunyai komitmen yang kuat untuk

menyelenggarakan pemilihan umum 2004 dengan format berbeda dari

sebelumnya. Sehingga, azas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan andil dapat

dilaksanakan secara benar, konsekuen dan dapat dipertanggungjawabkan baik

secara hukum, moral maupun politis.
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Pemilihan umum adalah jalan lurus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

yang sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya pasca amandemen UUD 1945,

pelaksanaan pemilu bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesoris demokrasi.

Namun seiring dengan era reformasi, pemilu telah menjadi agenda nasional yang

diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan dan kebangsaan yang

nyaris mengancam keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi warga negara untuk

memilih pejabat-pejabat Pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka

inginkan untuk dikerjakan oleh Pemerintah. Dalam membuat keputusan itu, warga

negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.

Dengan demikian, pemilihan umum 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.
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Kemudian, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bab VI Pasal 32 menjelaskan bahwa; penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh

Komisi Pemilihan umum berdasarkan Data Agregat kependudukan per

Kecamatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang kemudian

disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama Komisi Pemilhan Umum dalam

jangka waktu paling  lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan

dari Menteri Dalam Negeri, data inilah yang menjadi Data Penduduk Potensial

Pemilih Pemilu (DP4), kemudian KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan penyusunan Daftar

Pemilih, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih KPU dibantu oleh

Pantarlih, PPS, PPK.

Untuk bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun oleh

KPU dibantu dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara). DPS yang telah disusun

kemudian di umumkan kembali oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan dan

masukan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari masa kerja untuk kemudian

diperbaiki kembali.

Berdasarkan DPS yang diterima dari PPS dan PPK, KPU menyusun dan

menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam jangka waktu yang ditentukan 20

(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya DPS (Daftar Pemilih Sementara) dari

PPS. DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU disampaikan kepada KPU Provinsi,
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PPS, dan PPK yang bersangkutan. Setelah menerima DPT dari KPU, PPS

mengumumkannya sejak diterima sampai hari pemungutan suara.4

2. Daftar pemilih tetap

Setiap Warga Negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah

berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dianggap mempunyai hak

untuk memilih. Seseorang tersebut baru bisa menggunakan haknya, apabila ia

sudah terdaftar sebagai pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar pemilih

yang sudah atau telah tercantum sebagai pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum

sehingga, dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum.

Pada pemilihan umum tahun 2004, baik pemilihan umum legislatif

maupun pilpres dan pilkada, masalah pemilih ini merupakan masalah krusial dan

tidak jarang menimbulkan masalah dan gejolak di dalam masyarakat.  Hal ini

disebabkan oleh ketidakakuratannya data pemilih.

Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih,

ternyata tidak terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah

sebaliknya, orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum

di Daftar Pemilih Tetap ( DPT).

Pendaftaran pemilih menurut Abdullah (2009:169), “mengenal dua stelsel,

yakni stelsel aktif dan stelsel pasif”. Pada tahap pertama seharusnya Pemerintah

dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannyalah yang bersifat aktif,

menyiapkan data kependudukan, sedangkan calon pemilih bersifat pasif.

4 Rozali Abdullah  “Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)” , hal 171-173,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
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Penyusunan data kependudukan merupakan wewenang dan tanggung

jawab Departemen Dalam Negeri, beserta Pemerintah Daerah, sampai ke

Desa/Kelurahan, serta RT/RW.

Pemerintah kemudian menyerahkan data kependudukan tersebut kepada

KPU yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pemilih, dengan melakukan

verifikasi terhadap data kependudukan yang diterima dari Pemerintah.  Verifikasi

ini dilakukan oleh KPU beserta jajarannya sampai ke PPS (Panitia Pemungutan

Suara) ditingkat Desa/Kelurahan. Dalam pemutakhiran data pemilih KPU,

merupakan pengguna akhir, data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan

oleh Pemerintah.

Setelah melakukan verifikasi KPU kemudian menetapkan Daftar Pemilih

Sementara (DPS). DPS ini di umumkan agar warga masyarakat dapat melihat

apakah nama mereka sudah tercantum sudah tercantum dalam DPS, dan apakah

penulisan nama dan alamat sudah benar.

Pada saat DPS ini diumumkan, pendaftaran pemilih dengan stelsel pasif

berakhir, dan beralih kepada stelsel aktif.  Sebelum DPS diumumkan, berlaku

stelsel pasif artinya, pada saat itu warga masyarakat sebagai sebagai calon pemilih

bersifat pasif, yang aktif melakukan pendaftaran adalah para aparat Pemerintah,

terutama aparat Desa/Kelurahan sampai ke RT/RW sampai ke PPS.

Setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan maka stelsel berubah

menjadi stelsel aktif yakni calon pemilih dituntut agar aktif melihat apakah nama

mereka sudah atau telah dicantumkan dalam DPS dengan benar baik dalam

penulisan nama, alamat dan lain sebagainya.
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Apabila didapati belum atau sudahnya nama calon pemilih dicantumkan

atau terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan alamat maka calon pemilih

yang bersangkutan harus mendatangi PPS atau RT yang bersangkutan agar ada

perbaikan.

Penyusunan daftar pemilih dilakukan berdasarkan data kependudukan dan

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau yang disebut dengan DP4, yang

disiapkan oleh Pemerintah. Data kependudukan dan data DP4 harus sudah tersedia

dan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) bulan

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. DP4 memuat Nomor Induk

Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Status, Jenis

Kelamin, Alamat/Tempat Tinggal dan cacat yang di sandang.

KPU dengan dibantu oleh PPS kemudian melakukan pemutakhiran data

pemilih menggunakan DP4 yang diberikan Pemerintah dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan.  Dari hasil pemutakhiran data pemilih tersebut, maka PPS

dapat menentukan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.

Daftar Pemilih Sementara yang telah disusun kemudian diumumkan oleh

PPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat selama 7(tujuh )

hari masa kerja, untuk kemudian diperbaiki kembali. Berdasarkan DPS yang

diterima dari PPS melalui PPK, KPU menyusun dan menetapkan DPT (Daftar

Pemilih Tetap) dalam jangka waktu yang ditentukan 20 ( dua puluh ) hari kerja

sejak di terimanya DPS (Daftar Pemilih Sementara) dari PPS.
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Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU di sampaikan

kepada KPU Provinsi, PPK dan PPS yang bersangkutan. Setelah menerima DPT

(Daftar Pemilih Tetap) dari KPU, PPS mengumumkannya sejak di terima sampai

hari pemungutan suara. DPT inilah yang akan digunakan oleh KPPS (Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara).

Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPS ini, masih dapat dilengkapi dengan

Daftar Pemilih Tambahan dalam hal ini yaitu data pemilih yang tidak terdaftar

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi pindah tempat tinggal, meninggal dunia

atau tidak lagi memiliki syarat sebagai pemilih.5

Data Administrasi Kependudukan yang belum sepenuhnya mencakup

seluruh penduduk potensial sebagai pemilih diserahkan ke KPU untuk

dimutakhirkan. Sistem pemutakhiran Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

Menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilapangan kelihatannya sangat

beragam dan tidak ada standar yang baku. Semuanya bergantung pada inisiatif

Ketua RT/RW. Ada yang mendatangi rumah tangga secara langsung, tetapi

banyak penduduk yang merasa tidak didatangi untuk pendataan calon pemilih

meski ada Daftar Pemilih Tambahan. Widjanarko Puspoyo, (2012: 328).

Sedangkan menurut Sri Moertiningsih Adioetomo (dalam Widjanarko,

2012;328) Menggelembungnya jumlah pemilih kemungkinan besar disebabkan

duplikasi nama dan alamat pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

yang berbeda meski hanya berbeda satu angka dari 16 digit.

5 Rozali Abdullah  “Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)”, hal 171-173,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
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Sekadar pembanding, dalam carut marut DPT itu, Eep Saefulloh Fatah

(Kompas 14 April 2009), menggambarkan sebagai “Dosa Besar Pemilu 2009”

menurutnya ada empat persoalan krusial;

Pertama, kisruh DPT dipahami sebagai buah kekeliruan KPU. KPU punya

andil besar dalam memfasilitasi tidak terkelolanya kisruh DPT itu. Namun, KPU

tidak sendirian. Menteri Dalam Negeri yang membawahkan otoritas pendataan

dan administrasi kependudukan, Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi

pengelolaan administrasi Pemerintahan, merupakan pihak-pihak yang selayaknya

juga ikut bertanggung jawab.

Kedua, kisruh DPT lebih banyak dipahami sebagai masalah administrasi.

Ini salah besar. Kisruh DPT bukan masalah administrasi belaka, melainkan

pelecehan atas hak politik rakyat. Mereka yang memahaminya  sebagai sekadar

administratife, pasti tidak paham, bahwa bagian terpenting dalam pemilu

demokratis adalah terpenuhinya hak-hak politik pemilih. Tanpa itu, pemilu dinilai

cacat besar.

Ketiga, kisruh DPT harus dipahami sebagai asal mula persoalan.

Sebenarnya, kisruh ini adalah konsekuensi logis dari kekacauan administrasi

penduduk. Itu bukan sebab melainkan akibat. Tidak satupun dari empat presiden

eras reformasi mampu menata administrasi kependudukan secara layak.

Dalam tiga pemilu legislatif (1999, 2004, dan 2009), serta satu pemilu

presiden (2004), dan lebih dari 450 pilkada selama satu dasawarsa terakhir

dicederai oleh rendahnya kredibilitas data pemilih. Dicederai hak pilihnya sekitar
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49 juta calon pemilih dalam pemilu legislatif 9 April, merupakan puncak dari

kisruh DPT yang berulang-ulang itu.

Keempat, banyak partai berasumsi bahwa kisruh DPT itu menyebabkan

mereka kalah. Namun, sesungguhnya sulit mengaitkan secara serta merta atas

kisruh DPT dan perolehan suara bagi setiap partai politik. Tidak ada satu teori pun

yang mampu membuktikan, kisruh DPT ini mengunntungkan secara konsisten

bagi satu partai atau sebaliknya merugi partai lain. Kisruh DPT ini

menyembunyikan ketidaksiapan sebagian partai politik dalam menerima

kekalahan dalam pemilu.

Selanjutnya, Widjanarko (2012:332) menjelaskan bahwa, pada pemilu

2004 baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dinilai sebagai pemilu

paling demokratis. Sehingga Indonesia dipuji banyak Negara sebagai Negara

terbesar ketiga yang demokratis setelah Amerika Serikat dan India. Sekalian

disana-sini masih ditemukan ketidakpuasan juga, namun pemilu pascareformasi

(1999 dan 2004) menunjukkan, bahwa pesta demokrasi ala Indonesia bisa

diselenggarakan dalam ruang bebas intimidasi, bebas berkumpul, menyatakan

pendapat, dan berorganisasi serta membentuk partai politik. Tidak terjadi

manipulasi geografis dalam penataan daerah pemilihan, dalam pengeelompokkan

orang, maupun pengucilan kelompok tertentu yang biasanya berkembang menjadi

pemaksaan dan intimidasi.

Sementara itu, dalam pemilu 2009, siapa pun dapat melihat penghilangan

hak warga secara masif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan komponen

masyarakat seperti LSM menemukan jutaan orang tidak terdaftar sebagai pemilih
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atau didaftar ganda. Ditemukan pula nama anak-anak, orang sudah meninggal,

anggota TNI aktif dalam daftar pemilih. Kekcauan massif terjadi akibat kurang

profesionalnya KPU dan buruknya kinerja Departemen Dalam Negeri.

Memberikan  suara adalah salah satu tindakan terakhir dalam kampanye

pemilihan umum, suatu rangkaian pertukaran yang panjang dan kadang-kadang

memanas yang membentuk proses komunikasi. Adanya interaksi simbolik dan

non simbolik dari pemberi suara ikut mempengaruhi kampanye politik yang

terjadi pada pemilihan umum. Interaksi non simbolik terjadi jika sesorang

menanggapi objek, termasuk perilaku orang lain secara langsung tanpa

menginterpretasikan rangsangannya.

Dalam hal politik pemberi suara akan langsung menarik pemberian suara

kepada kandidat yang tidak ia kenal. Interaksi simbolik diturunkan dari orang

yang menginterpretasikan objek dan tindakan.  Perilaku interaksi simbolik dalam

politik akan memberikan suara dengan merefleksikannya keberbagai segi dari

kandidat, membayangkan bagaimana masing-masing dari segi itu, kemudian

memberikan suara.

G. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan hal yang penting dalam penelitian yang di

pakai untuk menggambarkan secara abstrak keadaan kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun konsep yang digunakan untuk

mempermudah dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti. “Mekanisme

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 Di
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Kabupaten Bintan (Studi Kasus: Pada Pemilih Ganda)” adalah sebagai

berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah data kependudukan milik Pemerintah

dan Pemerintah Daerah yang telah dimutakhirkan oleh KPU untuk keperluan

pemilu. DPT ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Data kependudukan sendiri

terdiri dari data penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Jadi, dalam menetapkan DPT KPU menggunakan data kependudukan yang

diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan.6

Secara berjenjang, KPU Kabupaten/Kota, melakukan rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap di Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap di Provinsi dan KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

secara Nasional.7

2. Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Penyusunan daftar pemilih dilakukan berdasarkan data kependudukan dan

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau yang disebut dengan DP4, yang

disiapkan oleh Pemerintah. Data kependudukan dan data DP4 harus sudah tersedia

dan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) bulan

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. DP4 memuat Nomor Induk

Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Status, Jenis

Kelamin, Alamat/Tempat Tinggal dan cacat yang di sandang.

6 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
7 Rozali Abdullah  “Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)” , hal 174,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
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KPU dengan dibantu oleh PPS kemudian melakukan pemutakhiran data

pemilih menggunakan DP4 yang diberikan Pemerintah dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan. Dari hasil pemutakhiran data pemilih tersebut, maka PPS

dapat menentukan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.

DPS yang telah disusun kemudian diumumkan oleh PPS untuk

mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat selama 7 (tujuh ) hari masa

kerja, untuk kemudian diperbaiki kembali. Berdasarkan DPS yang diterima dari

PPS melalui PPK, KPU menyusun dan menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

dalam jangka waktu yang ditentukan 20 ( dua puluh ) hari kerja sejak di terimanya

DPS (Daftar Pemilih Sementara ) dari PPS.

DPT yang sudah di tetapkan oleh KPU di sampaikan kepada KPU

Provinsi, PPK dan PPS yang bersangkutan.setelah menerima DPT (Daftar Pemilih

Tetap) dari KPU, PPS mengumumkannya sejak di terima sampai hari pemungutan

suara. DPT inilah yang akan digunakan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara). DPT dengan basis TPS ini, masih dapat dilengkapi dengan

Daftar Pemilih Tambahan dalam hal ini yaitu data pemilih yang tidak terdaftar

dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi pindah tempat tinggal, meninggal dunia

atau tidak lagi memiliki syarat sebagai pemilih.

3. Faktor yang menyebabkan ketidakakuratan data pemilih/DPT

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakakuratan data pemilih /DPT

seperti yang dikemukakan oleh Rozali Abdullah, (2009:169) antara lain sebagai

berikut;
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a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini

merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini

Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya

b. Pemutakhiran data/verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU

beserta jajarannya dengan baik

c. Masyarakat dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif,

agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Konsep operasional di atas juga untuk menghindari kesalahpahaman

dalam pengertian konsep operasional tersebut dengan permasalahan yang sedang

penulis teliti maka, penulis mengacu kepada 6 (enam) tahapan dalam penyusunan

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana yang dikemukakan oleh Rozali Abdullah,

(2009:175) antara lain, sebagai berikut;

1. Pemutakhiran data pemilih

2. Penyusunan dan pengumuman DPS

3. Perbaikan dan pengumuman DPS

4. Penetapan dan pengumuman DPT

5. Dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

6. Pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan

penetapan daftar pemilih

Berdasarkan beberapa tahapan dalam proses penyusuan daftar pemilih

seperti yang dijelaskan di atas, sehingga dapat dirumuskan kedalam sebuah

kerangka berfikir dimana dapat dilhat pada bagan 1.1 dibawah ini;
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Bagan 1.1
Kerangka Berfikir

Tahapan Pelaksanaan Proses Penyusunan DPT Kabupaten Bintan
Tahun 2014

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2014.

H. Hasil Penelitian

1. Mekanisme proses penyusunan daftar pemilih tetap di Kabupaten Bintan

mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan. Dikarenakan sering

ditemukan ketimpangan jumlah pemilih (pemilih ganda) oleh sistem

sidalih.

2. Faktor yang menyebabkan diantaranya adalah sebagian pihak

penyelengara pemilu yang kerjanya hanya di belakang meja, kelalaian

pihak Pantarlih dalam pemutakhiran dan memverifikasi data pemilih,

individu yang bersangkutan yang tidak jujur dan tidak menjelaskan bahwa

DAK
(DISDUK)

Dimintai
tanggapan
masyarakat

KPUDEPDAGRI
Pemutakhiran
data oleh PPS

dan PPK

DPS diumumkan
KPU

Diumumkan menjadi
DPSHP oleh KPU

DP4

DPT
Dicek oleh

PANTARLIH
(RT/RW)

DPSHP hasil
akhir

DPSHP Hasil
Perbaikan

FeadbackDPK DPKTB Digunakan KPPS
untuk pemungututan

suara
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dia memilih dimana, serta tidak melaporkan bahwa dari pihak keluarganya

ada yang pindah, cacat dan meninggal dunia.

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

munculnya nama-nama pemilih ganda di Kabupaten Bintan, itu dikarenakan

kelalaian pihak Penyelenggara Pemilu dalam proses pengecekan ketika proses

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagian daripada mereka kerjanya

hanya di belakang meja.

Selanjutnya, masyarakat atau pemilih pada umumnya di Kabupaten Bintan

tidak jujur dan tidak menjelaskan dimana mereka memilih. Kemudian,  tidak

adanya laporan dari pihak keluarga pemilih kepada pihak petugas pemutakhiran

terkait adanya salah satu pihak keluarga mereka, ada yang meninggal dunia,

pindah dan lain sebagainya.

J. Saran

1.  Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dan lebih

sadar akan pentingya menggunakan hak pilih serta keterlibatannya terhadap

penyelenggaraan pemilu.

1. Penyelenggara Pemilu

Kepada pihak penyelenggara pemilu dan pihak lainnya yang terkait

diharapkan untuk lebih berperan aktif dalam sosialisasi yang lebih intensif

agar informasi mengenai penyusunan daftar pemilih lebih dipahami serta agar

masyarakat lebih sadar akan pentingya menggunakan hak pilihnya dalam
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pemilu. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa permasalahan yang cukup

mempengaruhi mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten

Bintan adalah munculnya nama-nama pemilih ganda. untuk itu diharapkan

kepada pihak terkait untuk lebih memperhatikan masalah pendataan.

2. Perlu adanya koordinasi informasi dan transfaransi data

Pentingnya suatu koordinasi informasi dan transfaransi data yang harus

diperhatikan oleh pihak penyelengara pemilu, yang mana dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Bintan dan juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bintan beserta jajaranya sampai ketingkat RT/RW dalam proses penyusunan

dan pemutakhiran data pemilih.

3. Perlu kejelian, ketelitian, dan keakuratan dari petugas pantarlih

Ketika proses mekanisme penyusunan data pemilih di Kabupaten

Bintan, diharapkan kepada petugas yang telah ditetapkan sebagai

penyelenggara pemilu untuk kedepannya hendaklah melaksanakan tugasnya

dengan semaksimal mungkin, dalam rangka untuk menciptakan pemilu di

Kabupaten Bintan yang berkualitas.

4. Peran aktif peserta pemilu konstituennya terhadap penyusunan daftar

pemilih.

Diharapkan peran aktif peserta pemilu untuk sama-sama mengawasi

jalanya suatu proses pemilihan umum, terutama dalam proses penyusunan data

pemilih, dalam hal ini, pemilihan umum di Kabupaten Bintan.
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