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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang  
 

Di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara 

baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karenanya paradigma 

baru pemerintahan yang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat, 

desentralisasi dan transparansi lebih membuka kesadaran tentang peluang dan 

pentingnya pemerintahan daerah (local government) yang semakin otonom 

dibandingkan dengan masa sebelumnya. 

Kehadiran Undang-undang tentang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah menandai kelahiran paradigma baru tersebut. 

Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut, kewenangan 

didesentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah 

dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. 

Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran 

pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, 

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini 

tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam 

rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta 
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kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan 

berkreasi dari pemerintah daerah. 

Karena penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, 

maka dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah tersebut, peran pemerintah daerah sebagai daerah yang memiliki otonomi 

nyata dan bertanggungjawab diharapkan akan semakin berarti. 

Namun demikian setelah berlaku sekitar 15 bulan, MPR melalui Tap MPR 

Nomor IV/MPR/2000 menilai ada beberapa permasalahan yang mengganggu dalam 

penyelnggaraan otonomi di daerah yang sangat mendasar. Permasalahan-

permasalahan tersebut adalah : 

1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat selama ini 

cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses 

desentralisasi menjadi tersumbat; 

2. Kuatnya kebijakan sentralisasi menjadikan semakin tingginya 

ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan 

kreativitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintah di daerah; 

3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar daerah 

sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infra 

struktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia; 
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4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas diprediksi arah 

pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 tidak akan mengarah pada pencapaian tujuan otonomi daerah seperti yang 

diharapkan semula. Selain yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 

1945, arah pencapaian tujuan yang diharapkan semula adalah : 

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat 

serta aparatur pemerintahan di daerah; 

2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan; 

3. Menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah; 

4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. 

Namun pada kenyataannya pelaksanaan otonomi daerah masih mengalami 

kendala serta memunculkan bias-bias negatif yang harus dibenahi. Kendala yang 

harus dibenahi antara lain, permasalahan manajemen pemerintahan dan pelayanan 

publik. Oleh karenanya sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi dan 

kesetaraan hubungan pusat dan daerah, Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 

merekomendasi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. 
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Dan salah satu substansi yang perlu segera dituntaskan melalui revisi adalah soal 

pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Selama ini pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan dianggap telah 

mencederai perjalanan demokratisasi yang tengah dijalani bangsa Indonesia. Oleh 

karenanya sejalan dengan pemilu presiden (Pilpres) yang telah dilakukan secara 

langsung, pemilihan kepala daerah secara langsungpun menjadi tuntutan masyarakat 

dalam upaya mengubah pemilihan kepala daerah yang selama ini dilakukan melalui 

sistem perwakilan. 

Untuk itu sebagai jawaban akan tuntutan untuk merevisi Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di mana salah satu substansi 

pentingnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai 

penggantinya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 inilah mulai bulan Juni 

2005 terdapat sekurang-kurangnya 226 daerah baik di tingkat Propinsi maupun 

tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia akan digelar pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah secara langsung dengan rincian untuk Sumatera sebanyak 79 daerah, 

Jawa 43 daerah, Kalimantan 21 daerah, Sulawesi 32 daerah, Bali dan Nusa Tenggara 

(NTT dan NTB) sebanyak 19 daerah, Maluku dan Maluku Utara sebanyak 10 daerah, 

serta Pulau Papua (Papua dan Irian Jaya Barat) sebanyak 22 daerah. 
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Pemilihan kepala daerah secara langsung ini menandai berakhirnya 

rekruitmen kepala daerah yang berbasis di parlemen lokal, yang selama bertahun-

tahun banyak yang mensinyalemenkan merebaknya aroma politik uang (money 

politics). Maka dengan sistem pemilihan langsung ini diharapkan praktik politik yang 

kotor demi mempengaruhi pemilih tersebut dapat diminimalisir atau bahkan 

dihilangkan. 

Undang-undang Pemerintahan Daerah ini menentukan bahwa kepala daerah 

dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih melalui 

pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis. Ada tiga argumentasi yang dapat 

dikemukakan sebagai latar belakang perubahan fundamental pemilihan kepala daerah 

ini, dan mengapa pemilihan kepala daerah tersebut perlu dilakukan1 Yang pertama, 

adalah bahwa pimpinan tertinggi negara (presiden) telah dipilih secara langsung 

dalam pemilu yang dilakukan pertama kali melalui pemilu tahun 2004, sementara 

pimpinan wilayah terendah (kepala desa) juga dilaksanakan secara langsung, lantas 

mengapa pemilihan kepala daerah tidak juga dilakukan secara langsung. Dengan 

demikian tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilihan langsung bagi 

gubernur, bupati dan walikota. Kedua, pemilu kepala daerah akan lebih mewujudkan 

kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

UUD 1945. Dengan adanya kedaulatan di tangan rakyat di pemerintahan daerah maka 

ongkos politik (money politics) tidak lagi banyak terjadi yang pada gilirannya nanti 

akan mempercepat kesejahteraan rakyat. Ketiga, secara yuridis, Undang-undang 

                                                           
1 Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakasa, Jakarta, 2005, Hal. 199 
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Nomor 22 Tahun 1999 yang menentukan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD ( 

Pasal 18 huruf a) sudah tidak sesuai lagi karena undang-undang ini merupakan 

produk hukum sebelum amandemen UUD 1945. Sementara itu sudah ada Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD 

dan DPRD yang tidak menyebutkan adanya tugas dan wewenang DPRD untuk 

memilih kepala daerah. Hal ini ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2003 menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.  

Namun demikian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tersebut, terutama mencermati pasal-pasal yang berisi tentang prosedur dan 

mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pasal 56 s/d 119) 

terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak selaras dengan UUD 1945 dan peraturan 

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. 

Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan UJI 

SINKRONISASI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG : 

Perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. 

B.  Rumusan Masalah 

Yang menjadi kajian permasalahan dalam penelitian  ini adalah : 

1. Apakah ada sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

dengan UUD 1945? 

2. Apakah ada sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk melakukan uji sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 dengan UUD 1945. 

Untuk melakukan uji sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. 

Manfaat Penelitian 

Nilai suatu penelitian selain ditentukan oleh metodologinya juga ditentukan 

oleh besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan gambaran mengenai aspek normatif sinkronisasi tentang pemilihan 

kepala daerah secara langsung perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2005. 

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang ditujukan kepada Pemerintah bagi 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan. 

Tinjauan Pustaka 

Di dalam negara yang menganut asas demokrasi kedudukan rakyat sangat 

penting, sebab di dalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan yaitu 

kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, malahan di atas Undang-
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undang; atau, dengan kata lain kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan 

langgeng kepunyaan suatu republik2

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara pada umumnya memberikan 

pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-

masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan 

pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat3

Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan 

kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu 

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan 

rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat4  

Indonesia yang juga lahir dari pengalaman  kolonialisme telah menjadikan 

pula demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Tetapi seperti 

perjalanan demokrasi di dunia pada umumnya, demokrasi di Indonesia belumlah 

menemukan rute yang pasti, artinya pengejawantahan “peran” masih berlangsung 

tolak tarik yang tidak seimbang antara “negara” dan “masyarakat5

 Pendapat yang menyatakan bahwa seharusnya masyarakat terlibat penuh 

dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik di daerah seolah menjadi pemicu 

bergulirnya wacana pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadasung) menyusul 

 
2 Jean Bodin, Six Lives de la Republique (1675) sebagaimana dikutip Moh. Yamin, Proklamasi dan 
Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan, Jakarta, Cet. V, 1954, Hal. 56 
3 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, Cet. I, 1983, Hal. 207 
4 Amir Machmud, Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat, dalam PRISMA No. 8, LP3ES, 
Jakarta, 1984 
5 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 2, Hal. 3 
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sukses pemilihan umum 2004, yang merupakan pemilihan umum yang oleh 

masyarakat internasional diakui sebagai pemilihan paling rumit di dunia, di mana 

untuk pertama kalinya dalam sejarah politik di Indonesia, Presiden dipilih secara 

langsung.  

Tak pelak issue mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung yang lahir 

dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi wacana penting dalam 

dinamika otonomi daerah. Karena pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 

sebagian kalangan yang optimistis dipandang sebagai bagian penting untuk 

meningkatkan kualitas otonomi, terutama dalam mendorong demokratisasi di daerah, 

meski tidak sedikit pula yang pesimis bahkan skeptis. 

1. Optimisme Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung 

Pilkada Langsung merupakan issue yang menarik karena fenomena ini 

mengindikasikan sebuah proses politik yang akan memperkuat 

demokratisasi di daerah-daerah di Indonesia dan secara de facto juga 

memiliki konsekuensi antara lain :6

a. Meningkatnya kesadaran politik konstituen; 

b. Meningkatkan akses warga ikut mempengaruhi keputusan pemerintah 

daerah terutama yang berkaitan dengan kepentingan warga; 

 
6 Khudzaifah Dimyati, Pilkada Langsung : Sebuah Proses Penguatan Kesadaran Politik Masyarakat?, 
Makalah dalam “Workshop” bagi anggota DPRD Ngawi yang disampaikan pada tanggal 22 s/d 23 
Desember 2004 
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c. Memotivasi media daerah, aktif terlibat dalam seluruh tahapan 

pemilihan; 

d. Mendorong berkembangnya semangat kemandirian parpol di daerah; 

e. Akan mampu menekan sikap dan perilaku DPRD yang sering 

menganggap dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat 

rakyat yang paling representatif, oleh karena Pilkada Langsung 

berpotensi membatasi kekuasaan dan wewenang DPRD; 

f. Manuver DPRD yang tereduksi; 

g. Akan menghasilkan kepala daerah yang lebih berkualitas , yang 

diposisikan sebagai pemegang mandat rakyat; 

h. Pemerintah daerah menjadi lebih stabil, produktif dan efektif. 

Progo Nurdjaman mengatakan bahwa konstruksi Pilkada Langsung 

juga dimaksudkan untuk mengeliminasi berbagai dampak negatif dari 

pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPRD, khususnya 

berkaitan dengan aksepabilitas kepala daerah yang selama ini kurang 

mewakili aspirasi masyarakat secara luas.7

Unsur positif lain dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah 

semakin terciptanya checks and balances yang ideal antara DPRD dan 

kepala daerah. Hal ini disebabkan karena kepala daerah dan DPRD 
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mempunyai legitimasi politik yang seimbang karena sama-sama dipilih 

secara langsung oleh rakyat, sehingga pengalaman legislative heavy yang 

terjadi pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tidak terulang lagi. 

Ditinjau dari perspektif demokrasi, sistem pemilihan secara langsung 

lebih menjanjikan dibandingkan dengan sistem perwakilan, karena 

berdasarkan sifat yang dikandung dan mekanisme yang diterapkan sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pilkada Langsung paling 

tidak memiliki 3 (tiga) implikasi penting :8

Pertama, dapat menghindari kemungkinan manipulasi dan kecurangan 

seperti praktek money politics dalam proses pemilihan. Dengan 

keterlibatan rakyat dalam jumlah besar, para kompetitor yang terbiasa 

mengandalkan kekuatan uang akan berpikir seratus kali untuk kembali 

meneruskan kebiasaan buruknya. Dengan demikian akan berlangsung 

kompetisi yang fair (fair play competition) antar calon, sehingga pilihan 

rakyat benar-benar muncul dari hati nurani berdasarkan kemampuan dan 

integritas yang dimiliki sang calon. Kedua, Pilkada Langsung akan 

memberikan legitimasi yang kuat bagi pemimpin yang terpilih karena 

mendapat dukungan yang luas dari rakyat. Tanpa dukungan rakyat, 

                                                                                                                                                                      
7 Progo Nurdjaman, Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Implikasinya terhadap Pemilihan 
Kepala Daerah Langsung dan Peluang Investasi di Daerah, Makalah dalam seminar Nasional 
Program Pasca Sarjana UNDIP yang disampaikan pada tanggal 9 Maret 2005 
8 Laode Harjudin, “Pilkada Eksperimen Kedaulatan Rakyat”. Dalam Ari Pradhanawati. Editor. Pilkada 
Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal, KOMPIP, Surakarta, Cet. 1, 2005, Hal. 140 
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pemerintah akan sulit mengimplementasikan kebijakannya sekalipun 

mempunyai kekuatan memaksa (coercion). Dan sebaliknya, dukungan 

yang diberikan rakyat kepada sang pemimpin menuntut respon atau 

umpan balik (feed back) dari pemimpin kepada rakyat yang telah 

memilihnya. Di satu pihak, rakyat telah memberikan dukungannya, dan di 

lain pihak, pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugasnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, 

mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Melalui Pilkada Langsung 

rakyat sebagai pemilik kedaulatan kembali menemukan eksistensinya. Di 

sana (dalam sistem itu), secara alami, berkaitan dengan sistem politik, 

tersedia mekanisme penjamin kedaulatan rakyat. Kepala Daerah yang 

dipilih secara langsung memiliki ikatan psikologis yang lebih dekat 

dengan rakyat dibandingkan melalui sistem perwakilan. Dengan 

sendirinya, Kepala Daerah bukan saja terikat loyal kepada kepentingan 

rakyat, akan tetapi juga dipaksa oleh mekanisme untuk harus melindungi 

kedaulatan rakyat. 

Menurut Moh Ma’ruf9 ada lima pertimbangan penting 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, pilkada langsung 

merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan 

presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD bahkan kepala desa selama ini 

                                                           
9 Moh Ma’ruf, Optimisme Pilkada Langsung, Kompas, 22 Februari 2005 
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telah dilakukan langsung. Kedua, pilkada langsung merupakan 

perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti diamanatkan Pasal 18 ayat 

(4) UUD 1945 dimana disebutkan Gubernur, Bupati dan Walikota, 

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten 

dan kota dipilih secara demokratis. Ketiga, pilkada langsung sebagai 

sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia 

menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang 

diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa 

tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurani. 

Keempat,  pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi 

daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh 

pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam 

pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam 

mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan 

aspirasi masyarakat akan dapat diwujudkan. Kelima, Pilkada langsung 

merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi pemimpin nasional. 

Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. 

Pilkada Langsung dipandang  merupakan jalan keluar terbaik untuk 

mencairkan kebekuan demokrasi. Kekuatan Pilkada Langsung terletak 

pada pembentukan dan implikasi legitimasinya, meski Pilkada Langsung 

tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan 
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demokrasi itu sendiri tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan 

kualitas demokrasi tersebut. 10   

2. Pesimisme Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung 

Setidaknya ada tiga permasalahan yang berpotensi menimbulkan 

benturan-benturan kepentingan antar masa pendukung calon kepala 

daerah.11 Pertama, Lembaga Demokrasi belum menjadi alat demokrasi 

yang baik; Kedua, Sifat partisipasi politik masyarakat masih tradisional; 

Ketiga, Aturan hukum Pilkada Langsung masih lemah. 

Ada 7 (tujuh) titik rawan dalam proses Pilkada Langsung yang dapat 

diperkirakan meliputi 12 Pertama, proses penjaringan calon kepala daerah 

oleh partai politik atau gabungan partai politik, jika mekanisme demokrasi 

di dalamnya tidak berjalan. Kedua, proses penetapan calon kepala 

daerah/wakil kepala daerah sebagai peserta oleh Komisi Pemilihan 

Umum, apabila prosedur dan hasil penelitian calon kepala daerah/wakil 

kepala daerah mendapatkan reaksi dari kelompok pendukung calon yang 

dinyatakan tidak memenuhi persyaratan; Ketiga, kampanye pilkada 

langsung selama 14 (empat belas) hari yang memerlukan penanganan 

pengamanan guna menjaga kondisi keamanan dan ketertiban yang 

memungkinkan berjalannya kampanye secara damai, terhindar dari 

                                                           
10 Joko J. Prihatmoko, “Pilkada Langsung, Solusi Kemacetan Demokrasi”. Dalam Ari Pradhanawati. 
Editor, Ibid, Hal 176 
11 Ginanjar Kartasasmita, Aturan Pilkada Langsung Banyak Kelemahannya, Kompas 
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bentrokan antar kelompok pendukung; Keempat, “money politics”  yang 

dapat mengundang reaksi publik; Kelima, reaksi sosial jika terdapat 

kecenderungan pelanggaran terhadap netralitas birokrasi; Keenam, saat 

pemungutan suara dan penghitungan suara apabila terjadi kecurangan-

kecurangan oleh pihak manapun; Ketujuh, saat penetapan hasil 

penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, juga saat pengesahan oleh DPRD dan 

waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah.  

Secara hipotesis faktor aturan/dasar Pilkada Langsung yaitu Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kurang berkualitas dibandingkan 

dasar hukum Pemilihan Presiden yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2003 dan faktor pasangan calon kepala daerah yang umumnya mempunyai 

ikatan emosionalitas yang lebih kuat dengan pemilih dibandingkan 

pasangan calon presiden, maka ada kecenderungan kuat Pilkada langsung 

akan lebih bergejolak dibandingkan dengan Pilpres.13

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Ichlasul Amal 

berpendapat14 potensi konflik pasca pelaksanaan pemilihan calon kepala 

daerah secara langsung harus lebih diwaspadai. Sebab bobot konfliknya 

bisa lebih besar dan akan merepotkan dibandingkan dengan konflik 

                                                                                                                                                                      
12 Mulyana W. Kusumah, “Masalah Pilkada Langsung Tahun 2005”. Dalam Ari Pradhanawati. Editor,  
Op. Cit, Hal. 46 
13 Joko Siswanto, “Antara Pilpres dan Pilkada Langsung”. Dalam Ari Pradhanawati. Editor, Ibid, Hal 
162-163. 
14 Waspadai Potensi Konflik Pasca Pilkada, Kompas, 17 Februari 2005 



 xvii

horizontal yang terjadi antar pendukung calon kepala daerah sebelum 

pemilihan. 

Selain itu tantangan lain yang harus diwaspadai pula adalah Pertama, 

kemungkinan semakin menguatnya semangat kedaerahan. Ini jika tidak 

dipahami secara komprehensif dapat terjerumus dalam fanatisme yang 

sempit yang hanya menghendaki putra daerah sebagai pemegang 

kekuasaan tanpa mempertimbangkan aspek kompetensi calon tersebut. 

Kedua, meruncingnya konflik antara DPRD dan Kepala Daerah. DPRD 

dan kepala daerah memiliki legitimasi yang sama kuat karena dipilih 

langsung oleh rakyat. Sehingga kepala daerah tidak dapat dijatuhkan 

DPRD seperti sering terjadi selama ini15  

Terlepas dari pandangan yang optimis dan pesimis dalam menyikapi 

pelaksanaan Pilkada Langsung, dengan argumentasi masing-masing, mau tidak mau 

dan siap tidak siap pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 harus dihadapi.  

Metode Penelitian 

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari penelitian. Jadi suatu metode 

dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek, tujuan, sasaran, 

variabel serta masalah yang hendak diteliti. Menurut Noeng Muhajir, metode penelitian 

mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.16

                                                           
15 Fransiskus P. Heryoso, Pilkada Langsung Sebuah Tantangan, Artikel Kompas. 
16 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Rakesarasin, Yogyakarta, 1990, hal. 13 
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Sedangkan metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah :17

Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 

Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 

Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan reliabel diperlukan 

metode tertentu yang dapat diandalkan (dependable). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

Desain Penelitian 

 
Penelitian merupakan suatu proses mencari suatu kebenaran secara sistematik dalam 

waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. 

Untuk dapat menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian, maka diperlukan suatu 

desain penelitian. Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang sempit desain penelitian 

hanya mengenai pengumpulan data dan analisa data saja.18

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka dalam penelitian 

ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian studi 

kepustakaan, untuk menemukan fakta dan data sehingga diperoleh perumusan analisis 

terhadap masalah yang sebenarnya. 

Sumber Data 

Dalam suatu penelitian biasa digunakan dua jenis data yaitu data yang diperoleh dari 

lapangan dan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. 

Menurut Soerjono Soekanto mengenai jenis data ini adalah sebagai 

berikut : 

 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hal. 5  
18 Suchman dalam Moh Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 99  
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“Lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari 
masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data 
dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan data sekunder 
(secondary data). Data primer diperoleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga 
masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, buku-buku, hasil-hasil penelitian 
yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.”19

 
Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang diteliti 

hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, 

sekunder dan tertier.20

Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

i. Bahan Hukum Primer 

Data hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan untuk 

Indonesia terdiri dari : 

(1).  Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 

(2).  Peraturan Dasar 

a). Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 

b). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat 

(3).  Peraturan Perundang-undangan : 

a). Undang-undang dan peraturan yang setaraf, 

b). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, 

c). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, 

d). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, 

e). Peraturan-peraturan Daerah. 

(4). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat 

 
19 Soerjono Soekanto, Op. Cit, Hal. 11-12 
20 Ibid, Hal. 256 
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(5).  Yurisprudensi 

(6).  Traktat 

(7).  Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti 

misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan 

yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht) 

ii. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, dan seterusnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

iii. Bahan Hukum Tertier 

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks 

kumulatif, dan seterusnya yang mendukung penelitian. 

 

 

Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan 

terhadap sumber data yang ada, yang berkaitan dengan obyek penelitian yang 

diperoleh dari perpustakaan dan sumber data lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang penting agar 

data-data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan 
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dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.Teknik analisis data adalah proses 

penyusunan data agar bisa ditafsirkan.21

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji sinkronisasi tentang pemilihan 

kepala daerah secara langsung perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dengan 

memperhatikan kaedah hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian semacam ini dapat dilakukan atas 

dasar paling sedikit dua titik tolak22 yakni taraf sinkronisasi secara vertikal dan 

horisontal. 

Secara vertikal, taraf sinkronisasi tentang pemilihan kepala daerah secara 

langsung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ke atas dihadapkan dengan 

Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Sedangkan ke bawah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Sedangkan secara horisontal dalam hal ini akan dihadapkan dengan 

peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur aspek-aspek yang 

berkaitan dengan obyek penelitian. 

Hasil sinkronisasi tersebut kemudian dianalisis. Pengertian dianalisis disini 

dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan 

sistematis. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan penulis sajikan secara 

deskriptif, yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. 

 
21 Nasution S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Transito, Bandung, 1998, Hal. 126 
22 Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hal 256 



 xxii

Dari hasil analisis akan dapat terungkapkan apakah ada sinkronisasi  

tentang pemilihan kepala daerah secara langsung perspektif Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. 

Dengan demikian akan diketahui kelemahan-kelemahan yang ada pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah 

secara langsung, sehingga peneliti akan dapat membuat rekomendasi, untuk 

melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapuskan kelebihan-kelebihan yang 

saling tumpang tindih serta memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang 

mungkin terjadi.   

Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dilakukan selama tiga bulan mulai bulan 

Maret sampai dengan bulan Mei 2005.  

Sistematika Penulisan Tesis 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, dibuat 

sistematika tesis sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan, memuat secara berturut-turut Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian yang mencakup di dalamnya 

Desain Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Analisa Data dan Waktu Penelitian. 

Bab II Tinjauan Historis Pemilihan Kepala Daerah, mengulas 

mengenai pemilihan kepala daerah ditinjau dari sisi historis 

(sejarah)nya, yang dibagi dalam 4 (empat) periode yaitu : Periode 
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1945 – 1959, Periode 1959 – 1966, Periode 1966 – 1998 dan Periode 

1998 – 2004. Periodisasi didasarkan pada konfigurasi politik yang 

membawa pengaruh pada produk hukum yag dihasilkan, dalam hal ini 

adalah produk hukum tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur 

tentang pemilihan kepala daerah. 

Bab III Tinjauan Normatif Pemilihan Kepala Daerah secara 

Langsung, memuat tentang tinjauan secara normatif pemilihan kepala 

daerah secara langsung secara berturut-turut menurut UUD 1945, 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005. 

Bab IV Sinkronisasi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah secara 

Langsung, yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengulas mengenai 

Sinkronisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang mengenai pasal-pasal 

yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung dengan UUD 

1945 dimana ditemukan adanya 4 (empat) hal ketidaksinkronan yaitu : Pengambilan 

rujukan pasal dalam UUD 1945 sebagai dasar pemilihan kepala daerah secara 

langsung, Pengkategorian pemilihan kepala daerah secara langsung bukan sebagai 

pemilihan umum, Penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, dan 

Kewenangan  peradilan. Juga sinkronisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

sepanjang mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah 

secara langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 di mana 

ditemukan adanya 3 (tiga) ketidaksinkronan yaitu : Hal Syarat Kesehatan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jumlah Pemilih pada Setiap TPS dan 

Kewenangan Penentuan Spesifikasi Kartu Pemilih. 
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Bab V Penutup, dengan mendasarkan pada perolehan data, analisis dan 

hasil pembahasan pada bagian ini disampaikan simpulan sebagai hasil penelitian dan 

saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dan memiliki kaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. 
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