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ABSTRAK 

 

Peranan penting diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai lembaga penyelenggara 

pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah dalam rangka 

mengimplementasikan sistem demokrasi untuk membentuk dan memperoleh 

suatu sistem pemerintahan yang legitimatif yang sesuai dengan kehendak dari 

rakyat. 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif peranan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dengan rumusan masalah: “Bagaimana 

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam Penyelenggaraan 

Pilkada di Kabupaten Bintan Tahun 2010”. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian Deskriptif  Kualitatif  yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan,atau dengan menggabungkan dengan 

variabel lain. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bintan dengan objek 

penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan. 

Peranan KPU Kabupaten Bintan pada pelaksanaan pilkada tahun 2010 

secara umum dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dengan tertib dan 

terkendali. Secara umum hampir seluruh rangkaian proses pelaksanaan 

penyelenggaraan pilkada tahun 2010 berjalan sesuai dengan yang diatur dan 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, 

Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Walaupun masih 

terdapat kekurangan  terutama dalam hal transparansi dan independensi KPU 

Kabupaten Bintan. Namun, secara teknis operasional masih terdapat kendala dan 

kelemahan di antaranya adalah faktor sumber daya manusia baik secara kuantitas 

maupun kualitasnya. Selain itu kendala administrasi dan regulasi juga ikut 

menghambat lancarnya pelaksanaan pilkada tahun 2010.  

 

 

Kata Kunci: Peranan, KPU Kabupaten Bintan, Pemilihan Kepala Daerah 
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ABSTRACT 

 

 

Important role mandated by legislation to Bintan District Election 

Commission as the organizing institutions direct local elections are in order to 

implement the democratic system to establish and obtain a system of government 

that legitimatif in accordance with the will of the people. 

This study aims to determine the role of objective conditions Bintan 

District Election Commission premises formulation of the problem: "How does 

the District Election Commission's role in the administration of elections in 

Bintan Bintan regency Year 2010". This research uses qualitative descriptive 

research is a study of the independent variables, ie without making comparisons, 

or by combining with other variables. This research was conducted in Bintan 

regency with the research object Bintan District Election Commission. 

The role of the Commission in implementing Bintan regency in 2010 

general election can be said to have been successfully implemented in an orderly 

and controlled. In general, almost the whole process of the management of the 

election of 2010 went according to regulated and mandated by legislation, namely 

Law No. 22 Year 2007 concerning General Election and Article 5 of Government 

Regulation No. 6 of 2005 on the Election, Legalization of Appointment, and 

Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region. Although there is still a 

shortage, especially in terms of transparency and independence of the Regency of 

Bintan. However, technically there are still operational constraints and 

weaknesses of these are factors of human resources both in quantity and quality. 

In addition, administrative and regulatory constraints also hinder the smooth 

implementation of the elections in 2010. 
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PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI 

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 

 

A. Latar Belakang Masalah 

KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang 

khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan 

pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota (Pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005). 

Penyelenggaraan pilkada sesuai dengan amanat Pasal 4 UU No 6 Tahun 

2005 merupakan wewenang KPUD yang mana penyelenggaraan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD 

kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

Pemilihan sebagaimana tersebut dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan KPUD bertanggung jawab 

kepada DPRD.  

Penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD juga adalah 

wujud dari penerapan dari fungsi pemerintahan di mana KPUD merupakan salah 

satu lembaga negara yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melayani 

hak pilih masyarakat dalam rangka menentukan jalannya roda pemerintahan. 

Fungsi Pemerintahan itu sendiri (Ndraha, 2003:76) adalah: 
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1. Fungsi Primer yaitu fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan 

memiliki hubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya 

fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi 

ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang 

diperintah semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Fungsi primer 

dibedakan menjadi dua: 

a. Fungsi pelayanan atau fungsi utama pemerintah yaitu memberikan 

pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua 

sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan 

tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan 

fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. 

b. Fungsi pengaturan yaitu pemerintah memiliki fungsi pengaturan 

(regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-

kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara 

terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. 

 

2. Fungsi Sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan 

kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf 

hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi 

semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah 

berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi: 

a. Fungsi Pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah 

dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik 

(menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan 

berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar dari pada negara 

maju. 

b. Fungsi Pemberdayaan, fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak 

mempunyai skill dan kemampuan  untuk bisa keluar dari comfort zone 

atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan 

sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar 

dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan 

dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh 

masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/05/fungsi-pemerintahan-peran-tugas-pokok-penjelasan-lengkap.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/05/fungsi-pemerintahan-peran-tugas-pokok-penjelasan-lengkap.html
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Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan 

pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah 

pemerintah mencapai tujuan negara. 

 

KPU Kabupaten dalam hal ini menjalankan fungsi primer dari 

pemerintahan yaitu fungsi pelayanan. KPU Kabupaten memiliki fungsi vital 

dalam melayani masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilihnya agar tercapainya 

tujuan dari penyelenggaraan pilkada tersebut. Sehingga KPU Kabupaten sebagai 

penyelenggara pemilihan berkewajiban: 

1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; 

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

3. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan 

pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; 

4. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang 

inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; 

6. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu. 

 

Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan 

penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti:  

1. Money politik atau politik uang ini selalu saja menyertai dalam setiap 

pelaksanaan Pilkada. Dengan memanfaatkan masalah pendidikan dan 

ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah 

mereka dapat diperalat untuk memberikan suaranya kepada bakal calon 

yang melakukan money politik tersebut. 

2. Intimidasi. Kecurangan dalam bentuk intimidasi ini juga sangat berbahaya. 

Sebagai contoh juga yaitu dengan menggunakan oknum pegawai 

pemerintah untuk melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/
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salah satu calon. Hal ini sangat menyelewengkan sekali dari aturan 

pelaksanaan pemilu.  

3. Pendahuluan start kampanye. Tindakan ini adalah tindak kecurangan yang 

paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan-aturan yang 

berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti 

pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon 

yang merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan ke berbagai 

daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati 

pemilu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagai media 

kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut 

padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.  

4. Kampanye negatif. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya 

sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. 

Jadi mereka hanya ikut-ikut saja dengan orang yang disekitar mereka yang 

menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan 

munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut. Tindak 

kecurangan dan penyelewangan di atas hanya beberapa contoh yang sering 

terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.  

Pada Pemilukada Kabupaten Bintan tahun 2010 ternyata tidak luput juga 

dari terjadi beberapa pelanggaran dalam tahapan pelaksanaannya. Berdasarkan 

Materi Konferensi Pers Bawaslu RI Divisi Hukum Dan Penanganan Pelanggaran 
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Pada Pemilukada 2010, Kabupaten Bintan tercatat melakukan beberapa 

pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2010 di antaranya: 

1. Pada tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, karena tidak 

terpenuhinya syarat administratif, yaitu pasangan calon Drs. Mastur Taher 

dan Raja Ali Akbar. Tidak terpenuhi syarat administratif tersebut adalah 

surat tanda terima daftar kekayaan pribadi dari pasangan calon Drs. 

Mastur Taher dan Raja Ali Akbar setelah diserahkan dinyatakan tidak 

lengkap. Sehingga persoalan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pekanbaru karena telah merasa menyerahkan dan memenuhi seluruh syarat 

untuk mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. 

2. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu kertas suara di 

coblos tembus karena KPUD tidak profesional dalam mendesain surat 

suara yang berakibat pada tingginya jumlah surat suara tidak sah. Coblos 

tembus yang dimaksud disini adalah sebagaimana Surat Edaran Nomor 

313/KPU/V/2010, yaitu surat suara yang ketika dicoblos tidak dibuka 

sepenuhnya atau selebar-lebarnya atau ada bagian dari kertas yang masih 

terlipat sehingga pencoblosan pada pilihan tertentu tembus kepada pilihan 

lainnya. 

Beberapa pelanggaran di atas diharapkan pada pemilukada mendatang 

dapat menjadi bahan evaluasi dan intropeksi agar pelanggaran-pelanggaran yang 

pernah terjadi tidak terulang lagi. Selain itu tingkat partisipasi politik masyarakat 

juga merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena 

tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan 
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berjalan dengan baik dan secara tidak langsung akan menciderai konsep 

demokrasi karena bukan kehendak dari mayoritas rakyat.  

Karena Peranan KPU Kabupaten Bintan sangat memberikan kontribusi 

secara aktif dan optimal untuk terlaksananya Pilkada di Kabupaten/Kota Bintan. 

Sehingga penyelenggaraan Pemilukada 2010 dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

peranan KPU Kabupaten Bintan supaya terlaksananya pemilukada mendatang 

dengan lebih optimal. Memperhatikan penjelasan tersebut maka peneliti berminat 

untuk mengadakan penelitian dengan judul: Peranan Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Bintan Tahun 2010. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti akan 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Peranan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam Penyelenggaraan Pilkada di 

Kabupaten Bintan Tahun 2010”. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana peranan KPU Kabupaten dalam 

penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Bintan. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Bintan. 
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2. Kegunaan Penelitian yaitu : 

Manfaat Teoritis: 

a. Menunjukan secara ilmiah mengenai Peranan Komisi Pemilihan 

Umum Daerah (KPU Kabupaten) Kabupaten Bintan Pada Pemilu 

2010. 

b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah dan pengembangan 

kajian ilmu pemerintahan, serta dinamisasi politik kontemporer. 

Manfaat Praktis: 

a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, informasi dan bacaan ilmiah bagi pihak yang 

memerlukan dan merupakan bahan acuan penelitian dalam membahas 

masalah yang sama untuk penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini juga diharapakan dapat menambah wawasan masyarakat 

akan pentingnya pemilu dan pentingnya juga untuk ikut berpartisipasi 

dan mengawasi jalannya pemilu dalam hal ini Pilkada. 

c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu 

pemerintahan. 

D. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah merupakan penjelasan bagaimana variabel-

variabel akan diukur. Dengan adanya konsep operasional maka akan dapat 

mempermudah peneliti yaitu dengan cara memberikan parameter-parameter dan 

indikator-indikator dari variabel yang diteliti. Adapun konsep operasional 

penelitian ini menurut Hamid Abidin dan Mimin Rukmini (2002:76-81) yaitu: 
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1. Akuntabilitas 

Akuntabilitias merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas 

aktivitas yang dilakukannnya. Artinya Peranan KPU Kabupaten Bintan dalam 

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dalam hal ini adalah bupati harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun indikatornya: 

a. KPU Kabupaten Bintan harus mampu menjalankan peranannya 

sebagai pelaksana pemilihan umum kepala daerah yang sesuai dengan 

amanat peraturan perundang-undangan. 

b. KPU Kabupataen Bintan juga dalam menjalankan peranannya harus 

independen dan tidak memihak kepada siapapun. 

2. Transparansi 

Transparansi merupakan sikap keterbukaan setiap informasi atas kebijakan 

dan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan. 

Indikatornya antara lain:  

- KPU Kabupaten Bintan harus menjadi lembaga yang bermartabat dan 

bersikap netral kepada setiap pihak, untuk memberikan pelayanan dan 

informasi atas segala kebijakan dan keputusan yang dibuat dan 

ditetapkan. 

3. Partisipasi 

Partisipasi merupakan suatu tindakan keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun indikatornya: 
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- KPU Kabupaten Bintan harus mampu menjadi lembaga yang dapat 

mendorong masyarakat agar dapat menyukseskan pemilihan Kepala 

Daerah dengan cara memberikan hak suaranya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:6) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat 

perbandingan,atau dengan menggabungkan dengan variabel lain”. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bintan dengan objek 

penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan. 

3. Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini 

maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian 

keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2006 : 145).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka populasi dan 

sampel tidak digunakan, tetapi menggunakan informan key (informasi kunci). 

Sebagaimana yang dikemukakan menurut Sugiyono (2005:96) yang menjelaskan 

sampling purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, yakni dengan pertimbangan yang menjadi sampel adalah pihak yang 

mengetahui dan mengerti tentang masalah dalam penelitian. 
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Menurut Sugiyono (2005:221), penentuan sampel atau informan dalam 

penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, 

karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka yang mengikuti dan memahami proses pelaksanaan pemilukada di 

Kabupaten Bintan. 

2. Mereka yang mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai. 

3. Mereka yang tidak cenderung dalam menyampaikan informasi hasil 

kemasannya sendiri. 

Sehingga informan dalam penelitian yang dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara 

sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu adalah dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

No. Informan Sumber 

 

1. Komisioner KPUD Bintan 1 orang 

 

2. Sekretariat KPUD Bintan 

 

2 orang 

3. Panitia Pengawas Pemilu Bintan  2 orang 

 

4.  Tokoh Masyarakat  3 orang 

 

 

4. Jenis Data 

a. Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung untuk objek 

yang diteliti dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi 
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lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian 

dengan cara melakukan wawancara terhadap subyek dalam penelitian. 

b. Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi 

melalui buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dimana 

wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah 

diperoleh sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka dengan informan yakni Anggota KPUD Kabupaten 

Bintan,yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan menggunakan pedoman wawancara serta beberapa topik yang telah 

disertakan oleh peneliti. 

b. Dokumen/Arsip 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode atau teknik dokumenter, 

dimana metode tersebut adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna 

karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 

fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam 

sebuah penelitian. Dokumen yang dimaksud peneliti adalah dokumen tertulis, 
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laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah tentang KPU Kabupaten 

Bintan. 

4. Teknik Analisa Data 

Proses analisis data dilakukan oleh peneliti pada waktu bersamaan dengan 

proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus. Peneliti melakukan 

analisis data melalui penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan 

proses penyeleksian, penyederhanaan, dari transkrip hasil wawancara. Proses ini 

berlangsung sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan dan 

menentukan batas-batas permasalahan. 

 Teknik analisia data yang dipakai penulis adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Ucapan tulisan dan perilaku yang diambil dari informan serta data-data 

yang mendukung ke arah judul “Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bintan dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bintan Tahun 

2010”. Kemudian data tersebut dianalisa menjadi tiga kelompok. Kelompok 

pertama adalah data yang dianalisa dari Komisi Pemilihan Umum itu sendiri dan 

kelompok yang kedua adalah data yang dianalisa dari tokoh masyarakat dan 

pelaku partai sedangkan data dari kelompok ketiga yaitu Panitia Pengawas Pemilu 

yakni sebagai pembanding terhadap informasi dari kelompok pertama dan kedua. 

Sehingga teknik analisa data ini lebih disempurnakan lagi dengan teori triangulasi 

untuk keabsahan data sesuai dengan pendapat Moleong (2002: 178) menyebutkan 

pengertian triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
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yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

 

F. Landasan Teori Atau Tinjauan Pustaka 

A. Peranan 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Artinya apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, 

maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan 

adalah karena peranan itu mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan 

sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan 

individu dalam masyarakat (Soekanto 2010:212-213). 

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, peranan didefenisikan 

sebagai suatu aspek yang dinamis dari kedudukan, yang mana menurut penulis 

peranan itu tidak akan pernah diam, peranan akan selalu berganti-ganti ketika 

terkait terhadap hak dan kewajiban seseorang.  

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Soekanto dalam 

(Sudiro 2012:19) menjelaskan bahwa peranan mencakup tiga hal : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. 
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2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Adanya peranan menuntut seseorang untuk dapat menjalankan peranannya 

dengan baik. Tapi terkadang seseorang mengalami role-distance, yaitu gejala 

yang timbul apabila individu  merasakan dirinya tertekan. Hal ini terjadi karena 

dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan 

masyarakat kepadanya, dengan demikian dia tidak melaksanakan peranannya 

dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya apabila dia berada dalam 

lingkungan sosial yang berbeda. 

 

B. Komisi Pemilihan Umum 

1. Tinjauan Umum Komisi Pemilihan Umum 

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat 

merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

dalam menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara 

yang menganut demokrasi, bagi rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam 

pelaksanaan demokrasi itu sendiri, kebebasan memilih ini antara lain diwujudkan 

dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. 

Daniel S Paringga (2003:107) mengatakan bahwa pemilihan secara 

langsung oleh rakyat dipahami sebagai institusi politik yang meningkatkan 

kualitas demokrasi yang bersandar pada dua pilar yaitu parlemen dan civil 

liberties membuat rakyat mengambil posisi aktif dari waktu ke waktu dalam 
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berbagai proses politik. Pilar ini menghimpun semua bentuk kelembagaan politik 

non partai, dari perorangan hingga organisasi massa yang berbasis afiliasi etnis 

kultural, profesi dan kepentingan. Pilar ini juga menggenapkan ajaran demokrasi 

yang sejati yakni kedaulatan memang sungguh berada ditangan rakyat dan tidak 

berkurang sedikitpun hanya karena sistem demokrasi ini memiliki parlemen 

(Daniel, 2003). 

2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum 

KPU menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu adalah pelaksana 

dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Seharusnya KPU adalah 

penyelenggara yang mana dalam konsep penyelenggaraan itu tercakup pengertian 

dan pengawasan. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara cukup menjalakan 

fungsi sebagai policy maker dan regulator. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu 

KPU membentuk Panitia Pelaksana Pemilu, dan untuk pengawasan oleh KPU 

dapat dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Baik panitia pelaksana 

pemilu maupun panitia pengawas pemilu bersifat ad hoc, dibentuk oleh dan 

bertanggungjawab kepada KPU, serta anggota-anggota dan pimpinannya diangkat 

dan diberhentikan oleh KPU (Asshiddiqie, 2006:238). 

 

C. Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih 



16 

 

melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah 

yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: “Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratif berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia 

juga jujur dan adil” (Yepi, 2013 : 2). 

Selanjutnya menurut Yepi (2013 : 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan 

pemilu dan untuk di daerah tersebut dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi 

(pasal 66 ayat 2).  

 

D. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan 

negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. 

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang 

mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan 

Surbakti (2007:140) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah 

keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang 

menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Herbert Mc Closky seorang tokoh 
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masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian 

dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam 

proses pembentukan kebijakan umum (Budiarjo, 2008:367). 

Dalam hubunganya dengan negara-negara berkembang Samuel 

P.Hutington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan 

memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik 

adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud 

untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa 

bersifat individual atau kolektif, teroganisir atau spontan, mantap atau sporadik, 

secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif 

(Budiarjo, 2008:368). 

Dari penjelasan di atas jelas bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya 

dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang 

kemudian menuntut hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena 

perasaan kesadaran ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang 

kehidupannya lebih baik dan orang-orang terkemuka. Sebaliknya, tingkat 

partisipasi yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa masyarakat tidak 

peduli terhadap masalah kenegaraannya. 

2. Bentuk Partisipasi Politik 

 

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi 

politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata 
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kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990:16-18) 

membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: 

a. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan 

umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan 

bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha 

mempengaruhi hasil pemilu;  

b. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan 

politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu 

isu;  

c. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, 

baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh pemerintah;  

d. Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun 

jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi 

keputusan mereka, dan  

e. Tindakan kekerasan (violence) yaitu tindakan individu atau kelompok 

guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan 

kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-

hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan 

pemberontakan. 

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah 

menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak 

membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi 
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politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan 

sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini. 

E. Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemilukada 

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak 

ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan. Pemilu 

hanya sebagai sarana untuk memilih anggota  parlemen dan pemimpin eksekutif 

di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara 

lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah instrument untuk 

meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang 

diharapkan. Meskipun demikian, di negara-negara lain, keberhasilan pilkada 

langsung tidak berdiri sendiri. Ia ditentukan kematangan partai dan aktor politik, 

budaya politik di masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi 

penyelenggaraan pilkada. Kondisi politik lokal yang amat heterogen, kesadaran 

dan pengetahuan politik masyarakat yang rendah, buruknya sistem pencatatan 

kependudukan, dan penyelenggaraan pemilihan (electoral governance) sering 

menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung (Hadiawan, 2009 : 637). 
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G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

A. Kabupaten Bintan 

1. Profil Kabupaten Bintan 

Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. 

Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi 

Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan 

korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi 

Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 

Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, 

tertanggal 23 Februari 2006. 

Kabupaten Bintan telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di 

nusantara tetapi juga di manca negara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri 

dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itu 

julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa 

banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat 

dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga 

yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. 

Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, 

perikanan, pertambangan dan peternakan. Di bidang pariwisata, iklim dan kondisi 

alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. 

Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan pantai yang telah menarik 

minat lebih dari 40.000 wisatawan mancanegara. Di lahan seluas 23.000 ha 
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terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf 

internasional dengan 36 hole. 

Bandar Seri Bentan merupakan Ibu kota Kabupaten Bintan yang terletak di 

Kecamatan Teluk Bintan, saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 Kecamatan. 

Tambelan merupakan Ibu Kota Kecamatan. Tambelan yang memiliki jarak terjauh 

dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 360 Km. Sedangkan Bandar Seri Bentan 

yang terletak di satu Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu di 

Kecamatan Teluk Bintan memiliki jarak yang paling dekat yaitu 1 Km. Kabupaten 

Bintan juga terdiri dari 241 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah yang 

berpenghuni sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni, namun sudah 

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian khususnya kegiatan perkebunan. 

2. Orientasi Wilayah 

Letak Geografis dan Batas-batas wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 

O’6’17″ Lintang Utara – 1’34’52″ Lintang Utara dan 104’12’47″ Bujur Timur 

sebelah barat – 108’2’27″ Bujur Timur disebelah Timur. Secara keseluruhan luas 

wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.717,84 km2 terdiri atas wilayah daratan 

seluas 1.319,51 km2 (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (98,50%).  

Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran 

wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa 

Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, 

Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan 

Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa 
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Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk 

Sebong. 

Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan 

Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.  Dengan 

terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah 

Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) 

Kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam, Bintan Utara, 

Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, 

dan Tambelan. Secara lebih jelas, orientasi wilayah dan batas administrasi 

Kabupaten Bintan sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara    : Kabupaten Natuna 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga 

c. Sebelah Barat    : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam 

d. Sebelah Timur  : Provinsi Kalimantan Barat. 

Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat 

bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang 

dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian 

paparan kontingental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda. 

Morfologi Pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang 

menyolok yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Penonjolan puncak-

puncak bukit antara lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 

meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 
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100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang 

sebagian besar mengalir ke arah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, 

sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu 

umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. 

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama periode 

Tahun 2005-2010 temperatur rata-rata terendah 23,9o C dan tertinggi rata-rata 

31,8o C dengan kelembaban udara sekitar 85%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 

macam perubahan arah angin yaitu : 

a. Bulan Desember-Pebruari              :     Angin Utara 

b. Bulan Maret-Mei                            :     Angin Timur 

c. Bulan Juni-Agustus                        :     Angin Selatan 

d. Bulan September-November          :     Angin Barat 

Kecepatan angin tertinggi adalah 9 knot dan terjadi pada bulan Desember-

Januari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei. 

 

B. KPU Kabupaten Bintan 

1. Visi dan Misi Kabupaten Bintan 

KPU Kabupaten Bintan yang beralamat di Jl. Tata Bumi Km.20 Ceruk 

Ijuk, memiliki Visi yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bintan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, 

profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi 

Indonesia, khususnya di Bintan yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan cita-cita yang ingin dicapai KPU 

Kabupaten Bintan. Dan misinya yaitu: 

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten 

Bintan yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum di Bintan; 

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Bintan untuk 

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

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

Kabupaten Bintan, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Bupati dan Wakil Bupati 

Bintan)  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, 

edukatif, dan beradab; 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Bintan 

yang bersih, efisien, dan efektif; 

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum di 

Bintan secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan 

Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 

dalam Pemilihan Umum di Bintan demi terwujudnya cita-cita 

masyarakat Indonesia yang demokratis. (Visi dan Misi Kabupaten 

Bintan 2010). 
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2. Komisioner KPU Kabupaten Bintan 

Komisioner KPU Kabupaten Bintan masa tugas 2008-2012 terdiri dari 5 

anggota dan salah satunya tersebut menjabat sebagai ketua, komisioner KPU 

Kabupaten Bintan tersebut yaitu: 

a. Arison, S.Pt,  

b. Wandra Fadilah,  

c. Agung Budiwibowo,  

d. Muslim  

e. Indrawan SP, SH. 

3. Strukur Kesekretariatan KPU Kabupaten Bintan 

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bintan: 

a. Sekretaris     : Zainal Katan, S.Sos 

 

b. Plt. Kasubbag Program dan Data  : Yulius Hariyo Setiyo .P, SE 

 

c. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas : Suciati, S.Ip 

 

d. Plt. Kasubbag Hukum   : Barta Oktarius Barus, SH 

 

e. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik : Suartono 

 

f. Pelaksana Plt. Kasubbag Program dan Data : Epi Hendra 

 

g. Pelaksana Kasubbag Teknis Pemilu 

 dan Hupmas     :TodoTua H. Simanjuntak, 

S.Sos  

 

h. Pelaksana Plt. Keuangan, Umum 

dan Logistik    : Mochammad Yasid MS, 

A.Md 

           Muhammad Imran  

          Thomasri 
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4. Tata kerja KPU Kabupaten Bintan 

Secara umum KPU memiliki tata kerja yang berlaku secara hierarkis 

sehingga aturan yang ada di KPU pusat berlaku bagi keberadaan KPU 

Kabupaten/Kota dalam urusan, tentang: 

a. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. 

c. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak 

manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

C. Spirit Pemilukada Tahun 2010 KPU Kabupaten Bintan 

       Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Bupati/Walikota 

sebagaimana di atas pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tidak serta  

merta membuat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu 

dimaksud menjadi tidak mudah akan tetapi, mengingat kondisi masa peralihan  

pasca Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 belum tersedianya perangkat hukum/  

peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan bagi KPU 

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membuat teknis dalam penyelenggaraan 

pemilukada mengingat bahwa peraturan KPU belum termasuk dalam tatanan 

hukum sebagaimana diatur dalam urutan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai sumber hukum.  

Sebagai penanggungjawab penyelenggara pemilukada, KPU Kabupaten 

Bintan tidak bisa menunggu dan bersifat pasif mengingat bahwa pemilukada 

tahun 2010 di berbagai daerah tidak dapat ditunda. Dengan berbagai 
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pertimbangan hukum atas permasalahan tersebut akhirnya KPU Kabupaten Bintan 

memutuskan solusi dengan menerbitkan keputusan yang memuat berbagai aturan 

teknis pemilukada acuan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai 

acuan petunjuk teknis. Suatu langkah yang pantas mendapatkan apresiasi positif 

bagi KPU dari semua pihak. 

 Kita memang tidak bisa menutup mata kalau beberapa ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih diadopsi dan mengisi pasal-pasal 

dalam peraturan KPU. Dalam peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Pelaksana Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS misalnya, masih muncul 

ketentuan penggunaan kartu pemilih dan teknis pemungutan suara dengan cara 

mencoblos. Padahal, kedua hal itu sudah ditinggalkan dalam Pemilu 2009.  

D. Tahapan Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2010. 

Peserta pilkada menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik. Kemudian setelah UU No. 32 Tahun 2004 diamandemen 

berganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa 

peserta pilkada dapat juga berasal dari calon perorangan yang didukung oleh 

sejumlah orang. Pelaksanaan pilkada Kabupaten Bintan tahun 2010 meliputi 

beberapa tahap: 

1. Tahap persiapan meliputi: 

a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah dan KPU Kabupaten 

Bintan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 
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b. Perencanaan penyeleggaraan pilkada, yang mencakup penetapan tata 

cara dan jadwal pelaksanaan pilkada. 

c. Pembentukan Panwas, PPK, PPS dan KPPS. 

d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 

2. Tahapan pelaksanaan meliputi: 

a. Penetapan daftar pemilih, yang mencakup transfer P4B, pemutakhiran 

daftar pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara, daftar pemilih 

sementara dan pengumuman daftar pemilih tetap. 

b. Pencalonan yang mencakup diusulkan parpol/gabungan parpol yang 

memperoleh kursi 15% di DPRD atau 15% dari akumulasi  

perolehan suara sah, proses parpol menjaring pasangan calon,  

parpol mencalonkan/mendaftarkan, masa pendaftaran 7 hari sejak 

diumumkan, penelitian ulang 7 hari, pengumuman pasangan calon 

yang sah paling lama 7 hari setelah selesai penelitian ulang, undian 

nomor urut pasangan calon (1 hari). 

c. Pengadaan dan distribusi logistik yang mencakup: checking bilik bilik 

suara dan pengadaan bilik suara yang rusak, pengadaan kotak suara 

yang rusak, tinta, alat coblos, bantalan, alat tulis, pembuatan film, 

percetakan surat suara, sertifikat, dan formulir-formulir lainnya. 

d. Kampanye. 

e. Pemungutan suara. 

f. Penghitungan suara. 
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g. Penetapan pasangan calon terpilih atau penetapan dua pasangan calon 

yang memperoleh suara terbanyak. 

h. Tahap pengesahan dan pelantikan. 

 

H. ANALISIS DATA 

A. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam 

Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bintan Tahun 2010. 

Parameter yang digunakan untuk menganalisis dalam menjawab hipotesa 

adalah dengan menggunakan teori yang dikemukakan  oleh Hamid Abidin dan 

Mimin Rukmini (2002:76-81) yaitu: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitias merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas 

aktivitas yang dilakukannnya. Artinya Peran KPU Kabupaten Bintan dalam 

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun indikatornya KPU 

Kabupaten Bintan harus mampu menjalankan peranannya sebagai pelaksana 

pemilihan umum kepala daerah yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan, independen dan tidak memihak kepada siapapun. 

Pertanggungjawaban yang dilakukan KPU Kabupaten Bintan terhadap 

publik adalah terkait kebijakannya baik dalam menerapkan peraturan perundang-

undangan maupun dalam membuat kebijakan yaitu dalam bentuk peraturan-

peraturan KPU dan surat atau putusan lainnnya. Karena KPU Kabupaten Bintan 

harus mampu memberikan kontribusi yang besar bagi sukses dan 
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terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah yang jujur adil dan bersih 

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  

Masalah terkait akuntabilitas peranan KPU pada pelakasanaan Pilkada 

2010 adalah karena diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 

21 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum 

Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 Tanggal 24 Maret 2010, yang mana  

pihak Mastur Taher merasa telah dirugikan, karena tidak diloloskan/tidak 

diikutsertakan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan 

periode 2010-2015 (Sumber: Putusan No. 26/G/2010/PTUN-Pbr). 

Selain itu juga adalah Pengumuman KPU No. 01/KPU- BINTAN/I I/2010, 

tentang Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan 

Periode 2010-2015, yang mana KPU membuka kesempatan kepada seluruh 

masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati Kabupaten Bintan Periode 2010-2015 yang antara lain menyatakan 

Pengambilan Berkas Penetapan Calon tanggal 01 s/d 04 Maret 2010 (Sumber: 

Putusan No. 26/G/2010/PTUN-Pbr). Sehingga seluruh masyarakat punya hak dan 

kesempatan yang sama untuk dapat dipilih atau mencalonkan diri sebagai calon 

Bupati ataupun Wakil Bupati. Dan perbuatan tidak meloloskan salah satu calon 

adalah pelanggaran dari hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, juga 

nantinya akan mempengaruhi akuntabilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. 

Walaupun akuntabilitas KPU Kabupaten Bintan belum optimal akan tetapi 

menurut penulis dari hasil wawancara yang diperoleh mengarah kepada 

kesimpulan yang menyatakan peranannya cukup baik, terbukti penyelenggaraan 
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pemilukada tahun 2010 terselenggara dengan tertib, aman dan mematuhi aturan-

aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Transparansi 

Transparansi merupakan sikap keterbukaan setiap informasi atas kebijakan 

dan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan. 

Indikatornya yaitu KPU Kabupaten Bintan harus menjadi lembaga yang 

bermartabat dan bersikap netral kepada setiap pihak, untuk memberikan 

pelayanan dan informasi atas segala kebijakan dan keputusan yang dibuat dan 

ditetapkan. 

Sikap keterbukaan dalam menyampaikan setiap informasi terkait 

mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilu wajib dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Bintan sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan dalam 

menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah. 

Salah satu indikasi kurang transparansinya KPU dalam penyelenggaraan 

Pilkada tahun 2010 yaitu adanya surat dari KPU pada tanggal 08 Maret 2010, No. 

276/KPU-BINTAN/46 yang ditujukan kepada Tim Sukses Cabup dan Cawabup 

Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar Perihal Hasil Verifikasi Administrasi 

Pencalonan. Pada tanggal 17 Maret 2010 Tim Sukses Cabup dan Cawabup Drs. 

Mastur Taher dan Raja Ali Akbar mendatangi KPU untuk menyerahkan 

kelengkapan Kekurangan Berkas Pencalonan Bupati dan Calon Wakil Bupati 

Kabupaten Bintan yang diminta oleh KPU untuk dilengkapi. Dan bahwa pada saat 

Tim sukses Cabup dan Cawabup Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar 

menyerahkan kelengkapan Kekurangan berkas Calon Bupati dan Calon Wakil 
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Bupati Kabupaten Bintan, dan Pihak KPU menerima kelengkapan kekurangan 

berkas tersebut tanpa adanya penjelasan dari Pihak KPU apakah kelengkapan 

kekurangan berkas yang diserahkan oleh tim sukses Cabup dan Cawabup Drs. 

Mastur Taher dan Raja Ali Akbar tersebut telah Memenuhi Syarat atau Tidak 

Memenuhi Syarat (Sumber: Putusan No. 26/G/2010/PTUN-Pbr). 

Pada tanggal 18 Maret 2010 Tim sukses Cabup dan Cawabup Drs. Mastur 

Taher dan Raja Ali Akbar dihubungi oleh Pihak KPU untuk mengambil tanda 

terima kelengkapan berkas sesuai dengan Tanda Terima Perbaikan Berkas 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 No. 01/KPU- 

BINTAN/III/2010 tanggal 17 Maret tahun 2010, pada Nomor Urut 2 tentang Surat 

Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani pada kolom 

Memenuhi Syarat tidak dicontreng akan tetapi pada Kolom Tidak memenuhi 

syarat juga tidak dicontreng akan tetapi pada kolom Keterangaan tercatat 

Menunggu hasil MCU dari IDI dan dari tanggal 18-24 maret tersebut pihak KPU 

tidak pernah menyatakan bahwa berkas tersebut kurang atau tidak lengkap dan 

berkas LHKPN tidak dapat lagi digunakan. (Sumber: Putusan No. 

26/G/2010/PTUN-Pbr). 

Sehingga menurut penulis secara tidak langsung Panwaslu cukup netral 

dalam memberikan informasi terkait sikap transparansi atau keterbukaan yang 

dilakukan KPU. Walaupun ada laporan KPU Kabupaten Bintan kurang fair dalam 

memberikan informasi, namun secara keseluruhan Pilkada terselenggara dengan 

baik yang mana masyarakat dapat memberikan suaranya pada hari dan tanggal 

serta tempat  yang tepat sudah cukup memberikan bukti bahwa KPU Kabupaten 
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Bintan cukup prima dalam memberika pelayanan terhadap informasi-informasi 

penyelenggaraan pilkada. 

3. Partisipasi 

Partisipasi merupakan suatu tindakan keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun indikatornya KPU Kabupaten Bintan harus mampu menjadi lembaga 

yang dapat mendorong masyarakat agar menyukseskan pemilihan kepala daerah 

dengan cara memberikan hak suaranya. 

Terkait tingkat peran aktif atau keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2010. Wawancara penulis dengan para informan dapat 

memberikan gambaran dan jawaban terhadap tingkat dan minat masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Tahun 2010. 

Secara Umum KPU Kabupaten Bintan telah mampu melaksanakan dan 

menyelenggarakan Pilkada 2010 dengan tertib dan transparan serta menetapkan 

tata cara pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Selain itu KPU Kabupaten Bintan juga telah mampu mendorong 

masyarakat untuk mau turut berpartisipasi penuh untuk menyukseskan Pilkada 

Kabupaten Bintan tahun 2010. Walaupun berdasarkan masih ada indikasi 

kecurangan-kecurangan pada tahapan penyelenggaraan, seperti penggunaan 

fasilitas negara oleh pasangan incumbent, mobilitasi pegawai negeri sipil serta 

kampanye yang belum waktunya. Tetapi tentunya harus ada pembuktian melalui 

jalur hukum untuk membuktikan benar adanya kesalahan tahapan 

penyelenggaraan Pilkada tahun 2010 yang tidak sesuai dengan peraturan 



34 

 

perundang-undangan. Sehingga dapat memberikan kepastian telah terjadi 

kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan. 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Penyelenggaraan 

Pemilukada Di Kabupaten Bintan Tahun 2010. 

Kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2010 di 

Kabupaten Bintan juga dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan-hambatan 

yang dialami KPU Kabupaten Bintan dari tahap persiapan hingga 

penyelenggaraannya. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang 

dihadapi KPU Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2010 di 

antaranya: 

1. Perencanaan atas penyelesaian pilkada simultan dan pembiayaan 

bersama antara Kabupaten dan Provinsi mengalami keterlambatan 

yang mengakibatkan finansial Rencana Kerja Bersama ditingkat 

Kabupaten juga terhambat.  

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang disejalankan atau simultan 

dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri memberikan 

dampak pada anggaran dan logistik sehingga menghambat rencana 

kerja bersama yang telah disiapkan dan secara otomatis juga 

menghambat rencana kerja ditingkat kabupaten (Suciati, wawancara: 

2015).  

2. Penetapan hari pencoblosan antara kabupaten yang simultan dengan 

provinsi juga mengalami keterlambatan yang mengakibatkan 
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penetapan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pilkada di 

kabupaten terhambat. 

Karena terjadinya kendala dalam hal pendanaan dan logistik secara 

tidak langsung akan berpengaruh dan menghambat jadwal hari 

pencoblosan di Kabupaten Bintan. Dalam hal penyelenggaraan secara 

simultan ini menghambat pelaksanaan pilkada karena sumber anggaran 

antara Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten waktunya berbeda-

beda sehingga apabila dilakukan serentak dan simultan tentu akan 

menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pilkada karena bisa 

saja salah satu pemerintah daerah belum siap dananya (Suciati, 

wawancara: 2015).  

3. Penggunaan DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu) sebagai 

dasar pendataan justru menimbulkan kerumitan baru. 

DP4 adalah sebagai bahan acuan penyusunan daftar pemilih sementara 

Pilkada 2010 Kabupaten Bintan yang mana proses penyampaian ke 

PPS akan melalui PPK. Namun, karena dalam prakteknya 

menimbulkan kerumitan baru, sehingga data pemilu terakhir dapat 

dijadikan data awal pemilih yang kemudian disandingkan dengan DP4 

(Todo Tua, wawancara: 2015) 

4. Standarisasi dikeluarkan justru menimbulkan multi tafsir dan 

pelaksanaannya di lapangan yang berpengaruh pada proses 

pelaksanaan pilkada seperti tahapan pencalonan dan kelembagaan. 

Formulir pendataan antara KPU Provinsi dengan KPU Kab/Kota tidak 
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dilakukan secara dini dan bentuk formulir pendataan yang banyak dan 

berbeda dengan pemilu terakhir membuat petugas di lapangan harus 

beradaptasi untuk memahami dengan tingkat pemahaman yang 

beragam. 

Namun hal ini dapat disiasati demi kelancaran jalannya pemilu yaitu 

dengan kewenangan atributifnya KPU Kabupaten Bintan dapat 

melaksanakan pendataan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada 

sepanjang tidak melanggar peraturan dan kepada petugas pemutakhir 

data pemilih harus diberikan pelatihan atau sosialisasi secara intensif 

sehingga dapat meminimalisir terjadi perbedaan pemahaman (Todo 

Tua, wawancara: 2015).  

5. Pembentukan Panwaslukada Kabupaten seharusnya mengacu pada UU 

22 Tahun 2007 justru mengabaikan UU tersebut dan Persyaratan 

penyelenggara pemilu (PPK, PPS, KPPS dan Panwas) tidak sesuai 

dengan kondisi sosial di wilayah Kabupaten Bintan. 

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

mewajibkan panwaslukada dibentuk paling lambat satu bulan sebelum 

tahapan pertama peyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling 

lambat dua bulan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. 

Namun, karena keterlambatan pecairan anggaran sehingga 

pembentukan Panwaslukada tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Keterlambatan tersebut juga terjadi karena kondisi geografis 

Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau sehingga sangat 
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menyulitkan untuk dikunjungi dalam waktu singkat dan kesulitan lain 

misalnya dalam distribusi anggaran dan logistik. (Suciati, wawancara: 

2015). 

6. Keterlambatan sosialisasi coblos tembus menimbulkan persoalan dari 

tingkat KPPS sampai ke kabupaten. Adanya kasus coblos tembus 

simetris pada surat suara. 

Keterlambatan sosialisasi juga sebagian besar diakibatkan oleh 

lambatnya kesediaan anggaran yang ada. Selain itu bimtek kepada 

KPPS lebih dipertajam dan komprehensif sehingga mereka paham 

tentang tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada pemilih 

terkait mekanisme pemilihan dan pencoblosan yang baik dan benar 

(Suciati, wawancara: 2015). 

7. Tidak adanya standarisasi pelaporan tentang pemilu. Terkait 

standarisasi pelaporan tentang pemilu merupakan salah satu yang 

menjadi kendala bagi kesekretariatan dalam menyusun laporan atas 

penyelenggaraan pilkada. Pelaporan yang dibuat adalah semata mata 

atas inisiatif dan kreatifitas dari kesekretariatan KPU Kabupaten 

Bintan. (Sumber: Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010). 

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2010 ini 

seharusnya dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan pilkada tahun 2015, 

supaya hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dan tidak terulang kembali. 

Sehingga cita-cita dari penyelenggaraan pilkada dapat tercapai yaitu terciptanya 
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suatu kehidupan bernegara yang demokratis dan outputnya adalah kehidupan 

masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. 

 

I. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Uraian hasil penelitian serta analisis terhadap rumusan masalah yang telah 

dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, kemudian dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010, dapat dikatakan telah berhasil 

dilaksanakan dengan tertib dan terkendali. Secara umum hampir seluruh 

rangkaian proses pelaksanaan penyelenggaraan pilkada tahun 2010 

berjalan sesuai dengan yang diatur dan diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah. Walaupun masih terdapat kekurangan  terutama dalam hal 

transparansi dan independensi KPU Kabupaten Bintan. Kekurangan 

lainnya juga ditemukan pada tahapan-tahapan teknis penyelenggaraan, 

tahapan penyeleksian berkas calon kepala daerah dan penetapan calon 

kepala daerah. 



39 

 

2. Faktor-faktor menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Daerah tahun 2010 di Kabupaten Bintan adalah kendala yang sangat-

sangat bersifat teknis di lapangan. Kendala-kendala tersebut disebabkan 

karena terbatasnya sumber daya manusia dan letak kondisi geografis 

daerah di Kabupaten Bintan yang sulit ditempuh. Selain itu ada juga 

kendala yang bersumber dari regulasi dan administrasi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dalam kesempatan ini 

memberikan beberapa saran atau masukan kepada pihak-pihak yang terkait 

sehubungan dengan skripsi ini, yaitu: 

1. Hendaknya pihak KPU Kabupaten Bintan melakukan usaha-usaha 

peningkatan kemampuan anggotanya secara kuantitas dan kualitas. 

Sehingga mampu bertindak efektif dan efesien guna mengantisipasi 

berbagai macam kendala yang sering terjadi pada tingkatan teknis di 

lapangan. 

2. Hendaknya pihak KPU Kabupaten Bintan bisa bersikap netral, tidak 

berpihak pada salah satu calon.  

3. Diharapkan pihak KPU Kabupaten Bintan agar lebih terbuka atau 

transparan dan independen dalam menjalankan tugas dn fungsi sebagai 

sebuah lembaga yang diberi peranan penting oleh undang-undang untuk 

menciptakan suatu kehidupan bermasyarkat yang demokratis dan 

sejahtera. 
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4. Output dari kajian penelitian ini harapannya adalah Pemilukada 

mendatang KPU dapat menyelenggarakan dengan lebih akuntabel, 

transparan dan meningkatkan independensinya. KPU harus lebih giat 

dalam tahapan sosialisasi dan memberikan informasi terkait dengan 

pelaksanaan pemilu keseluruh masyarakat dan pihak-pihak yang 

berkepentingan.   
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