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ABSTRAKSI 
 

Nama Peneliti : 
Zainul Hakim 

 
Judul Penelitian :  

 
Pengaruh Perubahan Regulasi dalam Penyelenggaraan  

Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung  
Di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang Tahun 2005 

 
(Analisis Yuridis-Empiris terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) 

 
 

Semangat reformasi telah meciptakan perubahan yang mendasar pada 
perikehidupan berbangsa dan bernegara di negara hukum Indonesia dengan 
mengembalikan hak-hal dasar rakyat sebagai perwujudan dan penguatan demokrasi 
lokal melalui perubahan sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara 
langsung mulai tahun 2005, setelah sukses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
secara langsung pada tahun 2004. 

 
Adalah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional bagi adanya perubahan regulasi terhadap konstitusi di bawahnya 
sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
yang pasal-pasalnya sebagian besar mengatur sistem dan mekanisme 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, 
Undang-undang  ini benar-benar telah mengarah pada perwujudan demokrasi lokal di 
daerah, dimana masyarakat terlibat penuh dalam setiap tahapan dan proses pemilihan 
kepala daerah. Tatanan ini juga menujukkan adanya perubahan yang sangat berbeda 
dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-undang 
Pemerintahan Daerah sebelumnya yang cenderung memasung nilai-nilai demokrasi. 

 
Bagi masyarakat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang pada tahun 

2005, telah mencatat keberhasilan sejarah dalam mewujudkan dan menguatkan 
demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kendati 
landasan yuridis-normatif  yang mengawalnya masih belum sempurna (masih banyak 
perubahan  pengaturan (regulasi)) pada masa transisi tersebut, namun dengan 
kedewasaan dan kearifan lokal, demokrasi yang dicita-citakan telah dapat ditegakkan.  
 
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Pemilu, Demokrasi, 
Demokrasi Lokal, Demokratisasi, Kedaulatan Rakyat, Konstitusi, Konstitusional, 
Regulasi, Yuridis, Normatif, Empiris, Reformasi, Amandemen, Judicial Review, 
Sistem, Mekanisme, Politik, Politis. 
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ABSTRACT 
 

The Researchor : 
Zainul Hakim 

 
Title of Research : 

 
The Influence of Regulation Changing on the Execution of Head District 

Election  
Directly in Pekalongan and Pemalang on 2005  

 
( A Judicial Empiric Analysis  toward the Constitution No.  32, 2004 ) 

 
 
 

The spirit of reformation had created basic subsitence changing of being 
nation life and state in cosntitution state of Indonesia by returning people basic right 
as manifestation and reinforcement of local democracy through the changing of 
system and mecanism of the head district election directly, it was began on 2005, 
after the succeed of the President and Vice President election directly on 2004. 

 
The amandement of 1945 Basic Consitutions as constitutional base for 

existence of regulation changing towards the contitutions under 1945 Basic 
Constitutions, such like the Constitution No. 32, 2004 about Constitution of Distric 
Government in wich most of its chapter regulated about system and mecanism of 
distric head election directly. In fact, this constitution tended to be manifestation of 
local democracy in a district, where the people gave full participation in every step 
and process of head dicstrict election. This order showed us that there is different 
changing with the execution og head district election wich based on previous District 
Government Constitution wich tend to jail the democtarion values. 

 
Pekalongan and Pemalang society on 2005 had written the succeed of 

history in realizing and reinforcing local democracy through the election of dirict 
head and vice district head. Although the basic of judicial normative wich 
accomparied it, had not been perfect on the trantition era yet, the ideal democracy had 
been able to be built wisely. 

 
 

Key word : The Head District Election Directly, The election, Democracy, Local 
Democracy, Democratitaion, , Constitution, Constituional, Regulation, Yuridic, 
Normative, Empiric, Reformation, Amandemen, Judicial Review, System, Mecanism, 
Politic.  
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1

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 melahirkan 

perubahan mendasar pada aspek ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Salah satu 

tujuan dari gerakan reformasi adalah mewujudkan tatanan Indonesia baru yang 

lebih demokratis yaitu dengan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. 

Untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, maka sistem pemilu harus 

dirubah dengan memberikan peluang kepada rakyat  untuk dapat memilih 

kepala negara/kepala daerahnya secara langsung. 

Perubahan pada sistem pemilu yang lebih demokratis telah terbukti 

keberhasilannya pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif maupun Pemilihan 

Presiden/Wakil Presiden di Indonesia pada tahun 2004, pesta demokrasi 

tersebut dapat menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia terhadap dunia 

internasional dalam hal menegakkan prinsip demokrasi pada tataran yang lebih 

asasi. Pelaksanaan Pemilu 2004 telah menunjukkan suatu upaya  reposisi peran 

rakyat banyak dalam prosesi politik di Indonesia. Dan kesuksesan tersebut 

menjadi modal utama dalam pelaksanaan Pilkada yang juga diselenggarakan 

dan diperuntukkan langsung dari, oleh dan untuk rakyat.1 

                                                 
1 Ahamad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demikorasi, Averroes Press, Malang, 2005, 
hal.2 



 

 

2

Pemilihan kepala daerah secara langsung sesungguhnya merupakan 

sebuah respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak 

lansung. Dalam demokrasi tak langsung/demokrasi perwakilan, masyarakat 

tidak secara langsung mengartikulasikan berbagai kepentingannya kepada 

agenda kebijakan publik, melainkan dengan mewakilkannya kepada kepada 

DPRD. Kemudian lembaga ini banyak mengambil peran peran legislasi 

keputusan publik yang mengikat secara formal, termasuk didalamnya mengenai 

siapa yang akan menjadi pimpinan eksekutif di daerah. Demokrasi perwakilan 

dalam pemilihan kepala daerah ini secara konstitusi diatur dalam Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti 

dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

di Daerah yang juga mengatur pemilihan kepala daerah yang cenderung 

otokratis karena figur pimpinan kepala daerah dipilih secara birokratis. 

Dalam praktek penyelenggaraan demokrasi tak langsung (perwakilan) 

didapati banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan konstruksi logis dari 

demokrasi, karena banyak kepala daerah yang dipilih ternyata bermasalah dan 

menyakiti hati banyak masyarakat dan DPRD yang memilihnya pun tidak 

berdaya karena tersangkut dengan kepentingan pribadi atau golongannya. 

Kenyataan ini menjadi pemicu utama adanya pergerakan penggantian sistem 

demokrasi perwakilan menuju pada sistem demokrasi langsung dengan 

pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. 
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Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan 

pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan 

pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan 

kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah, sehingga 

menggerakkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada 

langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai 

kehendak dan tutuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan 

rasionalitas rakyat sendiri. Pada titik itulah, optimisme terhadap pilkada 

langsung menemukan relevansinya.2 

Dalam kaitan demokratisasi di sektor politik ini, telah terjadi 

perubahan aras kesadaran pada konstitusi yang mengatur pilkada. Pada masa 

orde baru dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah, sistem pemilihan kepala daerah mencerminkan 

kedaulatan di tangan eksekutif dan sentralistik. Kekuasaan otoriter Orde Baru 

melakukan kontrol yang sangat besar terhadap dinamika politik yang terjadi 

didaerah. Semua pimpinan daerah merupakan orang yang telah dipaketkan dari 

pusat, dan didominasi dari jajaran militer. Masyarakat sipil tidak dapat 

menyalurkan aspirasi politiknya secara luas. Penguasaan demokrasi ini 

berlangsung selama 32 tahun, hingga terjadi gejolak reformasi tahun 1998.  

                                                 
2 Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di 
Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 3. 
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 Anti klimaksnya maka terjadi tuntutan pengaturan pada pemilihan 

kepala daerah  yang kemudian diterbitkan  Undang-undang Nomor 22 tahun 

1999. Dengan uundang undang ini peran masyarakat di daerah sudah mulai 

terbuka, dimana proses pemilihan kepala daerah diserahkan sepenuhnya kepada 

DPRD. Sistem ini mencerminkan kedaulatan ditangan legislatif bahkan seolah 

olah di tangan partai politik yang dominan.     

Sistem kepemimpinan daerah melalui jalur perwakilan ini pada 

mulanya terkesan lebih aspiratif, demokratis dan adil, karena memberikan 

kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk dapat dipilih menjadi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya secara 

umum dipandang justru memunculkan perbedaan pendapat terutama berkaitan 

dengan merebaknya kasus politik uang (money politic)  dan KKN di kalangan 

legislatif maupun eksekutif daerah. Disamping secara administrasi 

ketatanegaraan, muncul permasalahan dan kendala karena terbatasnya 

penjabaran aturan pelaksanaan dari Undang undang Nomor 22 tahun 1999 

sehingga dalam kurun waktu lima tahun berikutnya digantikan Undang undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah yang diharapkan lebih 

demokratis. 

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 sering disebut dengan 

Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, karena sebagian besar 

ketentuan pasal pasalnya mengatur tentang Tata cara Pemilihan Kepala Daerah 

secara langsung. Apabila dibandingkan dengan undang undang yang mengatur 
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Pilkada sebelumnya, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, dinilai lebih 

demokratis karena secara politis-normatif memberikan kesempatan yang 

seluasnya luasnya kepada warga negara untuk dapat memilih dan dipilih sebagai 

kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas,  rahasia, jujur 

dan adil melalui sistem serta mekanisme pemilihan umum ditingkat daerah 

propinsi atau kabupaten/kota. 

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Walikota dan Wakil 

Walikota)  secara langsung di kota Pekalongan pada tanggal 5 Juni 2005 

merupakan periode awal pelaksanaan  demokrasi langsung dengan berbagai 

bentuk keterbatasan atau masa transisi ketentuan peraturan yang mengatur 

sistem Pilkada langsung. Kemudian sebagai pembandingnya yaitu 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung di 

Kabupaten Pemalang pada tanggal  27 November  2005, dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pilkada langsung yang  

relatif sudah lebih lengkap dan mapan. Penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah secara langsung pada (dua) daerah di Provinsi Jawa Tengah tersebut 

mendapatkan perhatian publik karena diselenggarakan pada tahun pertama sejak 

diberlakukannya Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dan secara umum 

dinilai sukses , sehingga menjadi acuan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan 

sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di negara hukum Indonesia. 

Namun demikian dalam upaya mewujudkan keberhasilan tersebut, 

banyak didapati berbagai masalah utamanya yang berkaitan dengan masih sumir 
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dan terbatas serta belum tertatanya peraturan perundang undangan sebagai dasar 

hukum    penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Adanya 

perubahan pengaturan  (regulasi) sebagai penjabaran dan tindaklanjut dari 

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam 

berbagai bentuk produk hukum yang mengatur sistem dan mekanisme yang 

mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di 

Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. 

.  

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan  diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat disampaikan, adalah :  

1. Bagaimanakah p erkembangan penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Daerah sebagai perwujudan dan penguatan demokrasi lokal di Indonesia 

dalam perspektif Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ? 

2. Bagaimanakah pengaruh perubahan dan pengaturan hukum (regulasi) dari 

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah secara langsung di kota Pekalongan dan kabupaten 

Pemalang  pada tahun 2005 ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

             Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tentang 

penelaahan dari Undang undang tentang Pemerintahan Daerah, khususnya 
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Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara normatif mengatur  

penyelenggaraan pemilihan kepada daerah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Daerah sebagai perwujudan dan penguatan demokrasi lokal di Indonesia 

dalam perspektif Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan dan pengaturan hukum (regulasi) 

terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di 

kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang pada tahun 2005. 

1.4.   Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademik 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu 

Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya  

tentang hubungan (korelasi) perkembangan demokrasi dengan model 

pemerintahan daerah ; 

b. Memberikan kontribusi berupa kajian akademik bagi peneliti lain yang 

melakukan penelitian Hukum Tata Negara tentang perwujudan dan 

penguatan demokrasi lokal melalui penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Daerah secara langsung di kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang 

(Analisis Yuridis-Empiris terhadap Undang undang Nomor 32 Tahun 

2004). 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pemahaman terhadap perwujudan perkembangan nilai 

demokrasi menurut Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, 

khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 yang mengatur 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai 

perwujudan dan penguatan demokrasi lokal. 

b. Memberikan kajian mengenai faktor regulasi yang mempengaruhi  

penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 

dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2005 serta 

saran tindaklanjutnya (Analisis Yuridis-Empiris Undang undang Nomor 

32 Tahun 2004).  

1.5. Kerangka Pemikiran/Landasan Teoritik 

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada hakekatnya merupakan 

perwujudan demokrasi dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pengertian kekuasaan ditangan rakyat memberikan arahan bahwa rakyat terlibat 

dalam menentukan kebijakan negara dengan menentukan kepemimpinan  

pemerintahan. Dalam kaitan ini dapat dikenal  dengan sistem pemilihan 

langsung (direct democracy) atau melalui perwakilan (indirect democracy)3 .      

Sebagai penganut negara hukum (Rechtsstaat) dalam sistem 

ketatanegaraan, maka demokrasi akan berlangsung dan berkembang apabila 

                                                 
3 Aidul Fitriciada Azhari, Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pembentukan Sistem 
Ketatanegaraan (Disertasi), 2005, UI, Jakarta, hal 7.  
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negara bergerak atas dasar hukum. Artinya keterlibatan rakyat dalam 

menentukan kebijakan neraga dalam menentukan kepemimpinan pemerintahan 

diselenggarakan dalam koridor hukum. Dengan kata lain bahwa demokrasi dan 

negara hukum sangat erat kaitannya. 

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di negara hukum Indonesia, 

diupayakan mengarah pada sistem yang semakin demokratis. Telaahan ini 

terlihat dari perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang 

diatur dalam undang undang tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan sub 

sistem dari sistem ketatanegaraan/pemerintahan. Oleh karenanya kajian 

terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersifat dinamis karena 

sarat muatan kebijakan politis dan sistem sosial lain yang lebih besar. Sehingga 

tidak mengherankan jika peraturan perundang undangan yang mengaturnya 

selalu mengalami perubahan, disesuaikan dengan kepentingan dan kemauan 

politis yang ada pada saat itu, dengan dalih untuk menuju pada pranatan dan 

tatanan ketatanegaran serta perubahan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. 

Di negara Indonesia sejak kemerdekaan sudah beberapa kali mengalami 

perubahan kebijakan hukum (peraturan perundang undangan) yang mengatur 

sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada umumnya payung 

hukum utama yang dipergunakan berupa Undang undang tentang Pemerintahan 

(di) Daerah. 

Sejak masa Orde Baru, paling tidak pernah diberlakukan 3 (tiga) buah 

Undang-undang yang muatannya mengatur sistem pemilihan kepala daerah 
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yang semakin diarahkan pada perwujudan demokrasi dimaksud yaitu Undang 

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pemerintahan di Daerah, Undang 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun kemudian dirubah dan disempurnakan dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Guna membahas permasalahan diatas, penulis merujuk pada   teori 

demokrasi dan teori kedaulatan rakyat, disamping teori lain yang 

mendukungnya. Demokrasi sebagai sebuah konsep telah dikenal sejak jaman 

Yunani Kuno oleh Socrates pada hakekatnya adalah demokrasi langsung. Hal 

tersebut dapat dibuktikan bagaimana Aristoteles memandu jalannya demokrasi 

langsung tersebut melalui rapat umum di masing-masing negara polis dalam 

memutuskan berbagai persoalan-persoalan publik.4 Sistem demokrasi yang 

terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 

SM) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yitu suatu bentuk 

pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik 

dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan 

prosedur mayoritas.5 

Sebagaimana istilah demokrasi, istilah kedaulatan rakyat juga sudah 

dijalankan pada masa Yunani Kuno sekitar abad ke-4 SM, dimana rakyat saat 

itu melakukan hak hak politiknya dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat 

                                                 
4 Ibid, hal. 17 
5 Miriam Budiardjo, Dasa-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 53. 
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Yunani Kuno memilih sendiri secara langsung siapa yang menjadi 

pemimpinnya, dan juga apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. 

Demikian pula pada masa Romawi Kuno dalam sistem pemerintahannya telah 

ada bibit-bibit demokrasi yaitu terjadinya perubahan dari negara kerajaan 

menjadi negara demokrasi, hanya dalam keadaan darurat misalnya peperangan, 

kekuasaan dipusatkan pada satu tangan yang dinamakan diktator yang 

mempunyai kekuasaan yang besar dan mutlak, akan tetapi hanya bersifat 

sementara. Setelah keadaan normal kembali, pemerintahannya menggunakan 

sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.6 

Tokoh kedaulatan rakyat yang muncul dan berpengaruh pada abad ke-17 dan 18 

adalah Jean Jacquest Rousseau (1712-1778), ajarannya menentang teori 

kedaulatan raja yang absolut.  

Kemudian untuk memperkuat teori demokrasi dan teori kedaulatan 

rakyat, ada beberapa teori pendukung lainya antara lain teori hukum alam yang 

dikembangkan dua filsuf besar yaitu oleh John Locke dan Montesque7. Menurut 

teori ini yang disebut asas demokrasi (pemerintahan rakyat) merupakan usaha 

untuk mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan hak hak politik rakyat. 

John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak hak politik rakyat 

mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property).  

Sementara itu Montesque (1689-1755) mengemukkan sistem pokok yang 

                                                 
6 Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, Pemilu & Partai Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata 
Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 3. 
7. Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal.19.  
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menurutnya dapat menjamin hak hak politik tersebut melalui Trias Politica, 

yaitu pemisahan kekuasaan dalam negara kedalam kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif yang masing masing harus dipegang oleh organ sendiri 

yang merdeka, artinya secara prinsip semua kekuasaan tak boleh dipegang 

hanya seorang saja. 

Tokoh kedaulatan rakyat yang muncul dan berpengaruh pada abad ke-17 dan 18 

adalah Jean Jacquest Rousseau (1712-1778), ajarannya menentang teori 

kedaulatan raja yang absolut. 

Di samping pendekatan melalui teori tersebut di atas, pembahasan 

masalah ini juga didasarkan pada teori Rechsstaat menurut Frederich Julius 

Stahl yang mengemukakan empat unsur pokok negara hukum yaitu (a) 

pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, (b) negara didasarkan pada trias 

politica, (c) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang undang, (d) 

adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan 

melanggar hukum oleh pemerintah. 

Dalam perkembangan yang berkaitan dengan masyarakat, negara dan 

demokrasi muncul pemikiran dari filsuf Thomas Hobbes yang mengatakan 

bahwa keteraturan masyarakat berasal dari otoritas negara. Negara berasal dari 

kontrak sosial dari masyarakat primer yang melimpahkan kedaulatan, 

kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Pendapat ini mengilhami pemikir J.J. 

Rousseau dalam mengkonstruksikan ide Kontrak Sosial, untuk menyebutkan 
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sebuah konsep negara yang dilandasi perjanjian antara pemerintah dan yang 

diperintah, atau negara dengan rakyat. 

Perkembangan teori dan praktek politik modern, kontrak sosial kemudian 

diterjemahkan dalam berbagai bentuk dan mekanisme pemilihan umum 

(pemilu). Sehingga pada dasarnya pemilu adalah sebuah kontrak sosial antara 

pemilih dan kandidat tentang berbagai hal yang akan diamanatkan oleh pemilih 

pada para kandidat apabila mereka terpilih. Para kandidat terpilih ini kemudian 

akan mengelola sebuah struktur kekuasaan tertentu serta memproduksi berbagai 

keputusan-keputusan politik. Keputusan politik tersebut akan berimbas secara 

langsung pada masyarakat pemilih, baik imbas positif maupun imbas negatif. 

Konsekuensi ini menjadi menarik karenanya adanya keterkaitan antara Pilkada 

langsung dengan teori kontrak sosial.8 

Kemudian dalam membahas Pilkada langsung juga dapat dikembangkan 

dengan teori pilihan publik (public choise) yaitu sebuah pendekatan yang 

berangkat dari pandangan kekuasaan dalam birokrasi. Pada pendekatan 

kekuasaan dalam birokrasi, ditemukan adanya sebuah kenyataan yang kurang 

mengenakkan, yaitu adanya kecenderungan birokrasi menjadi pelayan dirinya 

sendiri, dan bukannya pelayan bagi masyarakat atau publik. Oleh karenanya 

teori pilihan publik tidak hanya berkaitan bagaimana publik memilih 

pemimpinnya akan tetapi juga bagaimana publik menentukan pilihan berbagai 

macam layanan yang akan diberikan pemimpin birokrasi (kepala daerah). 
                                                 
8 Ahmad Nadir, Op Cit, hal.27 
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Konsepsi  ini kemudian menginspirasi tokoh-tokoh penggagas pendekatan 

pilihan publik seperti Gordon Tullock, Anthony Downs dan William Niskanen.9  

Dengan pendekatan melalui teori demokrasi, teori kedaulatan rakyat , 

teori hukum alam , teori negara hukum, teori kontrak sosial serta teori pilihan 

publik tersebut, maka pembahasan masalah di atas, berusaha mencermati proses 

demokrasi (demokratisasi) penyelenggaran pemilihan kepala daerah 

berdasarkan perbandingan  Undang undang tentang Pemerintahan Daerah yang 

berlaku (yuridis-empiris) di negara Indonesia . 

Dalam penjabaran dan perwujudan hak politik rakyat dan prinsip negara hukum, 

di Indonesia tumbuh proses demokrasi (demokratisasi) yang tampak pada 

sistem pemilihan kepala pemerintahan, dari demokrasi terpimpin pada jaman 

Orde Lama, demokrasi perwakilan pada jaman Orde Baru serta demokrasi 

langsung pada masa Orde Reformasi. 

Untuk mengetahui perkembangan proses demokrasi tersebut, dapat 

dianalisa dari sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia 

yang diatur secara normatif pada Undang undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Dan guna membatasi analisa perubahan sistem demokratisasi dimaksud  dapat 

dikaji pada 3 (tiga) Undang undang tentang Pemerintahan Daerah, masing-

masing Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang undang Nomor 22 

Tahun 1999 dan lebih mempertajam kajian terhadap Undang undang Nomor 32 

Tahun 2004.  
                                                 
9Ibid. hal..34.  
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Pemilihan kepala daerah secara langsung sesungguhnya merupakan 

sebuah respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak 

langsung. Demokrasi tidak langsung sering pula diistilahkan sebagai demokrasi 

perwakilan. Artinya masyarakat tidak secara langsung bebagai kepentingannya 

kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya kepada para 

sejumlah kecil orang tertentu. Lembaga tempat orang-orang yang mewakili 

artikulasi kepentingan masyarakat tersebut sebagai Dewan perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Lembaga ini kemudian banyak mengambil peran-peran 

legislasi dan keputusan-keputusan publik yang mengikat secara formal, 

termasuk didalamnya keputusan publik mengenai siapa yang akan menjadi 

pimpinan eksekutif di daerah.   

Demokrasi perwakilan di Indonesia dalam konteks Pilkada, telah 

berlaku sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang merupakan satu-satunya Undang-

undang Pemerintahan daerah yang dipergunakan pada masa Orde Baru. Dengan 

justifikasi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, kekuasaan dan 

kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol sedemikian rupa, termasuk terhadap 

Pilkada. Sebagai ketentuan perundangan, materi yang mengatur Pilkada dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat dikatakan lengkap dan rinci, antara 

lain mengatur syarat kepala daerah, mekanisme pengisian, kewenangan kepala 

daerah, hubungan kepala daerah dengan DPRD, mekanisme pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah, masa jabatan dan sebagainya. 
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Sebagaimana diketahui selama ini bahwa pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Daerah yang berdasarkan Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, 

terkesan mulus, damai, aman dan tanpa gejolak. Selama dua dekade lebih 

Undang undang ini menjadi pedoman dan petunjuk Pemilihan Kepala 

Daerah.Tidak terdengar sedikitpun ada masyarakat yang menggugat atau 

menolak hasil pemilihan di daerahnya. Tidak jelas persoalannya, sikap diam itu 

berarti apatis, tertekan atau menunggu saat yang tepat untuk berbicara. 

 Pada hakekatnya pemberlakuan kebijakan hukum Undang undang 

Nomor 5 Tahun 1974 yang bermuatan politis saat itu menyimpan potensi 

‘kerawanan’, sebab dalam ketenangan masyarakat menghadapi Pilkada, muncul 

rumor ditengah masyarakat bahwa pengunaan Undang undang Nomor 5 tahun 

1974 dan berbagai peraturan dibawahnya, banyak direkayasa, tidak fair karena 

hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Diakui atau tidak bahwa pada 

saat itu peserta Pemilihan Kepala Daerah banyak didominasi kalangan birokrat 

dan jajaran ABRI / POLRI.  Hal tersebut patut dimaklumi, sebab salah satu 

syarat bagi calon Kepala Daerah adalah kepemilikan kecakapan dan 

pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pemerintahan (pasal 14 huruf n 

Undang undang Nomor 5 tahun 1974). Persayaratan ini mempersulit bagi 

masyarakat awam yang ingin melamar menjadi Kepala Daerah. 

Akibatnya secara sporadis sering muncul rumor, bahwa Pemilihan 

Kepala Daerah Tingkat II pada masa itu tidak aspiratif, sarat KKN dan 

sebagainya. Aturan yang belaku hanya sekedar formalitas, calon terpilih sudah 
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diatur, sedangkan calon lainnya sekedar pendamping. Oleh karenanya sistem 

pemilihan kepala daerah yang pada awalnya melalui tahapan proses perwakilan 

melalui DPRD namun sangat tergantung dari intervensi pusat ini sering disebut 

dengan Sistem Pemilihan Semu. 

 Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 telah membawa 

perubahan pada sistem pemerintahan, termasuk sistem pemilihan kepala daerah 

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahuin 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara normatif 

ketentuan mengenai proses Pilkada  mulai dari  tahapan penetapan calon hingga 

pemilihan kepala daerah semua diatur dan dibawah wewenang dari lembaga 

legislatif daerah (DPRD).  

Kedudukan DPRD dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

sangat sentral dalam pemilihan maupun pemberhentian kepala daerah. Padahal 

nuansa politis dari sistem perwakilan ini sangat kental, sehingga memungkinkan 

terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat berakibat justru 

menimbulkan perseteruan kepentingan pribadi maupun golongan melalui fraksi 

sebagai alat partai  politik. Kecenderungan kepentingan politis ini dalam 

pelaksanaannya sering tidak sejalan dengan  konstruksi logis dari sebuah 

demokrasi karena kepentingan pribadi maupun golongan yang cenderung lebih 

dikedepankan. 
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Karena kedudukan DPRD yang cukup kuat, maka dalam pengelolaan 

sistem pemerintahan daerah meimbulkan kontroversi. Tercatat beberapa kasus 

pada saat pemilihan dan pelantikan kepala daerah diwarnai dengan dugaan 

politik uang dan intervensi pengurus partai politik di level lokal maupun pusat 

(DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Provinsi Lampung).10 

Kasus suap untuk meloloskan laporan Pertanggungjawaban Tahunan 

(di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Utara dan kota Manado). Serta kasus 

pemecatan atau pemberhentian kepala daerah akibat kepentingan DPRD tidak 

diakomodasi (Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, 

Kabupaten Kampar).11 

Sistem demokrasi perwakilan dalam sistem pemilihan kepala daerah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dimaksud ternyata 

mengandung kelemahan, sehingga dalam jangka waktu lima tahun kemudian 

disempurnakan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang 

baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang didalamnya terdapat 

banyak ketentuan yang mengatur sistem penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah secara langsung.  

Sistem penyelengaraan pemilihan kepala daerah  berdasarkan Undang 

undang Nomor 32 tahun 2004 ini yang dijabarkan lagi secara teknis dengan 

                                                 
10 Amzulian Rifai, Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. 
Hlm. 21. 
11 Bambang Purwoko, Mashuri Maschab, Dody Riyamadji, Kastorius Sinaga dalam Abdul Gaffar 
Karim (ed),), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Fisip UGM bekerjasama dengan 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Agustus 2003, hal. 191. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

maka penyelenggaraan Pilkada telah dilakasanakan secara langsung oleh 

masyarakat, tidak lagi dengan sistem perwakilan melalui Rapat Paripurna 

DPRD. 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung ini 

secara institusional terlibat 3 (tiga) otoritas kelembagaan yaitu masing masing 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penanggungjawab, Pemerintah 

Kabupaten/Kota  sebagai fasilitator dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara yang bertanggungjawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini yang akhirnya mendapatkan putusan 

judicial review dari Mahkamah Konstitusi yaitu KPU bertanggungjawab kepada 

Publik. 

Tahapan Pelaksanaan Pilkada berdasarkan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004, dilakukan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. 

Masa Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang undang 

Nomor 32 Tahun 2004, meliputi : 

a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa 

jabatan ;  

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan 

Kepala Daerah ;     
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c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tatacara dan jadwal 

tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ; 

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS ; 

e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau. 

Adapun tahapan pelaksanan, meliputi : 

a. Penetapan Daftar Pemilih ; 

b. Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

c. Kampanye ; 

d. Pemungutan Suara ; 

e. Penghitungan Suara  dan  

f. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, 

Pengesahan dan Pelantikan.  

Pada hakekatnya sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah yang diatur dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 

berikut dengan peraturan pelaksanaannya, dari aspek yuridis normatif telah 

tercukupi. Namun demikian ternyata dalam penjabaran operasionalnya 

(empirik) masih dijumpai adanya kecacatan karena terdapat beberapa ketentuan 

pasal yang menyebabkan multi tafsir maupun kekurang jelasan pasal pasal yang 

mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Daerah secara langsung, 

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehubungan dengan 

permasalahan ini, maka muncul beberapa desakan baik yang bersifat politis 

maupun adminstratif agar diadakan penyempurnaan  atas beberapa pasal yang 
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ada, baik berupa perubahan, penambahan maupun penjelasan dalam suatu 

klausula hukum (regulasi) yang pasti dan dapat diimplentasikan 

pelaksanaannya.   

 Pada hakekatnya pelaksanaan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

secara langsung sebagai perwujudan demokrasi langsung di Indonesia. 

Perkembangan proses demokrasi di negara hukum Indonesia melalui 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menunjukkan perubahan yang cukup 

berarti. Hak hak politik rakyat, sebagaimana ajaran teori demokrasi, teori 

kedaulatan rakyat , teori kontrak sosial mapun teori pilihan publik dalam prinsip 

negara hukum (rechstaat) diwujudkan dalam perubahan sistem demkorasi yaitu 

dari sistem demokrasi perwakilan (indirect democracy) menjadi demokrasi 

langsung (indirect democracy). 

Perubahan sistem dan proses demokrasi mulai tampak setelah 

bergulirnya reformasi di Indonesia. Pemahaman hak hak politik rakyat yang 

mulanya tersalurkan lewat sistem perwakilan/permusyawaratan beralih dengan 

sistem pemilihan langsung. 
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Bagan 1 

Perubahan Sistem Demokrasi di Indonesia 
Berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah 

 

 

 Sistem dan pola penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan  

Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, cenderung memasung hak politik rakyat 

karena penyaluran aspirasi politik diserahkan melalui sistem perwakilan dan 

ternyata dalam praktek masih didominasi kepentingan sentralisasi kekuasaan. 

Demikian pula dengan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam memilih 

kepala daerah, peran rakyat sangat minimal karena kepala daerah dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakayat Daerah, bukan oleh rakyat langsung. Akibatnya 

proses pilkada dalam prakteknya sarat dengan persoalan, seperti politik uang, 

konflik antara masssa dengan aparat maupun konflik antar pendukung Calon 

Kepala Daerah12.  

                                                 
12 Fitriyah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal, PUSKODAK UNDIP, Semarang, 
2003, hal.110. 
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Kemudian dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamya terdapat 63 pasal (Pasal 56 

sampai dengan Pasal 119) yang mengatur secara khusus sistem dan pola 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung  sebagai bagian dari 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara normatif dijabarkan 

pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. Ketentuan normatif ini  telah meletakkan perubahan 

sistim dan pola penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah mengarah 

pada bentuk demokrasi langsung. Hal ini berarti bahwa demokrasi sudah 

berwujud dalam bentuk yang sebenarnya, tidak lagi dimanfaatkan oleh lembaga 

perwakilan rakyat atau kepentingan politis. 

Perubahan sistem demokrasi di daerah ini memberikan  angin segar dan 

warna baru dalam praktek demokrasi yang bias menjadi otokrasi selama orde 

baru. Dengan penguatan demokrasi lokal lewat pemilihan kepala daerah 

langsung, berarti terjadi penguatan hak politik rakyat didaerah dalam menentuan 

arah kebijakan daerahnya karena semakin dekat dengan pimpinan daerah yang 

dipilih secara langsung dalam kerangka negara hukum Indonesia. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung pada hakekatnya merupakan 

implementasi dari demokrasi partisipatoris, oleh karena itu maka nilai-nilai 

demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan setiap proses 

kegaiatannya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui asas-asas pilkada 
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langsung yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai 

implikasinya tahapan- tahapan kegiatannya harus menegakkan dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai obyektifitas, keterbukaan, keadilan dan kejujuran. 

Proses pilkada langsung yang demokratis digambarkan pada Bagan 2 

dibawah ini. Arus in-put mengalir bukan dari partai politik semata-mata namun 

juga dari kelompok di luar partai politik. Calon kepala daerah berasal dari partai 

politik atau perseorangan di luar partai politik. Calon kepala daerah menjalani 

proses menyelesaikan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari penelitian syarat 

calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan calon 

terpilih. Pada masa pendaftaran, calon mengajukan persyaratan untuk diteliti 

oleh penyelenggara. Penelitian tersebut bersifat administratif belaka sehingga 

sering disebut dengan seleksi administratif. Dalam masa kampanye calon 

berlomba merebut simpati rakyat dengan cara menawarkan visi, misi dan 

program kerja. Ou-put proses pilkada langsung adalah pasangan calon kepala 

daerah terpilih hasil seleksi masyarakat dalam pemungutan suara. 
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Bagan 2 

Model Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

  

 

 

 

 
 
  

 

Dalam kajian hukum positif (yuridis) dari Undang undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamya secara rinci 

mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, ternyata dalam 

pelaksanaan masih  terjadi perubahan yang cukup mendasar. Hampir sebagian 

besar muatan materi (dari pasal 56 sampai pasal 119) secara terperinci mengatur 

tentang Tata cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung 

dan secara teknis diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta produk hukum teknis lainnya yang 

secara spesifik mengatur kegaiatan penyelenggaraan Pilkada. 

 Partai 
 Masyarakat 

Calon 
Kepala 
Daerah/ 
Wakil 
Kepala 
Daerah 

1. Pendaftaran 
Pemilih 

2. Kampanye 
3. Pemungutan 

Suara 
4. Penghitungan 

Suara 
5. Penetapan 

Calon Terpilih 
 

Kepala 
Daerah/ 
Wakil 
Kepala 
Daerah 

Penyelenggara 

Umpan Balik 
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 Akan tetapi karena dianggap masih ada muatan pasal yang sumirdan 

multi tafsir, Undang undang ini disempurnakan melaui  judicial review oleh 

Mahkamah Konstitusi yang segera ditindaklanjuti dengan perubahan dan 

penyempurnaan muatan materi hukum melalui penerbitan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Demikian pula terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dirubah 

dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah.   

Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, secara khusus 

diterbitkan beberapa klausula regulasi baik yang bersifat kebijakaan maupun 

pedoman teknis, baik yang diterbitkan dari Pemerintah Pusat antara lain 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pertangungjawaban Belanja pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam perkembangannya diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005. maupun 

Produk produk hukum/kebijakan Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan 

Umum Daerah yang menyangkut suskses penyelenggaraan Pilkada.  
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Kota Pekalongan termasuk daerah yang mengawali pemberlakuan 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berdasarkan pada Undang undang 

Nomor 32 tahun 2004. Oleh karena itu penyelengaraan Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota secara Langsung pada tanggal 5 Juni 2005, baik dalam tahapan 

persiapan maupun  pelaksanaannya sering dihadapkan pada bentuk 

permasalahan dan kendala akibat adanya beberapa kali perubahan aturan hukum 

(regulasi) dari kebijakan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah secara langsung ini, antara lain terhambatnya pengambilan 

kebijakan berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban Badan Penyelenggara 

(KPUD) sehingga menimbulkan wacana dialogis antara KPUD, DPRD dan 

Pemerintah Daerah. 

Permasalahan lain yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah, antara lain  pada masa persiapan mengenai masa 

berakhirnya jabatan Walikota Pekalongan sebelum adanya peraturan 

perundangan yang mengatur ketentuan pelaksanaan Pilkada, kemudian dibidang 

organisasi dan keuangan terkait  masalah yang menyangkut ketidakpastian 

mengenai besaran dana kehormatan bagi penyelenggara teknis yaitu Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Penyelenggara Pemungutan Suara serta Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas di semua tingkatan. 

Akibat hal ini, sempat terjadi pemogokan sementara, yang pada akhirnya dapat 

teratasi setelah diadakan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai 
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kebijakan keuangan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Pekalongan. 

Kemudian permasalahan pada tahap pelaksanaan antara lain mengenai 

penetapan daftar pemilih yaitu adanya perbedaan penafsiran tentang data 

pemilih dan penetapan jumlah pemilih dengan jumlah TPS, permasalahan yang 

berkaitan dengan pencalonan mengenai kekayaan calon serta jumlah partai yang 

berhak mengajukan calon. Pada tahapan kampanye mengenai masalah  

penjadwalan. Pada tahapan pemungutan suara mengenai ketentuan penetapan 

hari pemungutan suara sebagi hari libur lokal serta tahapan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara timbul permasalahan mengenai banyaknya pemilih yang 

tidak menggunakan hak pilih serta persoalan administratif kekurangan 

persyaratan pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan 

Pelantikan.  Demikian pula hal lain yang secara signifikan mempengaruhi 

proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kota 

Pekalongan pada tanggal 5 Juni 2005, sebagai misal penafsiran ketentuan 

mengenai pelanggaran masa kampanye antara lain dugaan kasus politik uang,  

mencuri start kampanye, dan lain sebagainya.  

Namun dengan berbagai bentuk pedekatan dan kerjasama yang 

sinergis para pihak yang terkait  di daerah antara lain KPUD, Pemerintah Kota 

Pekalongan, DPRD, Panitia Pengawas Pilkada dan Tokoh Masyarakat serta 

hasil konsultasi yuridis maupun teknis ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi Jawa Tengah, maka munculnya permasalahan yang berkaitan dengan 
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akibat perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota 

Pekalongan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan benar, yang pada 

akhirnya telah terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Masa Jabatan 

2005-2010 secara demokratis. 

Kemudian sebagai pembanding kesuksesan Pilkada Langsung, dapat 

dianalisa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 

yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2005. Karena diselenggarakan 

pada periode akhir tahun 2005, maka kendala yang dihadapi relatif lebih sedikit 

karena ketentuan pengaturan (regulasi) cenderung telah mapan. Namun 

demikian permasalahan teknis baik pada masa persiapan maupun tahapan 

pelaksanaan juga masih terjadi, walaupun pada akhirnya dapat terselesaikan 

dengan baik tanpa meninggalkan akibat hukum yang berarti. 

Dengan pendekatan analisis normatif-empiris, melalui tesis ini akan 

dikaji pengaruh perubahan regulasi (pengaturan hukum) dalam penyelenggaran 

pemilihan kepala daerah secar langsung di Kota Pekalongan dan  Kabupaten 

Pemalang tahun 2005, dengan mempertajam pada penelaahan efektifitas 

pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai perwujudan sistem dan proses demokrasi langsung di negara 

hukum Indonesia. 
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1.6.   Metode Penelitian 
 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis 

(normatif)-empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan 

untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan dan 

dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian 

lapangan. 

1.6.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan dan Kabupaten 

Pemalang Provinsi Jawa Tengah. 

1.6.3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskripsi, yaitu 

penelitian yang  yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah 

tertentu, mengenai sifat sifat, karakteristik karakteristik tertentu atau 

faktor faktor tertentu. Adapun faktor faktor yang ingin dideskripsikan 

dalam penelitian ini adalah Demokratisasi Penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah Berdasarkan Undang undang Pemerintahan Daerah 

(Tinjauan yuridis-empiris terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 pada proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang Tahun 2005). 
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1.6.4.   Sumber/Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan 

mengajukan pertanyaan secara tertulis. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang 

undangan, buku buku dan artikel serta sumber data responden yang 

ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

1.6.5.  Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan 

secara tertulis. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan 

mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang 

undangan, buku buku, dan artikel serta sumber data dari responden  

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 
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1.6.6. Responden 

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Pemalang yaitu jajaran Komisi Pemilihan 

Umum Daerah, Aparat Pengawas Pilkada, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Pemerintah Daerah /Desk Pilkada.   

1.6.7.   Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau 

lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu 

yang utuh.  

Sedangkan analisis kualitas yang digunakan model interaktif, 

yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan 

pengumpulan data, dan setelah data terkunpul, maka tiga komponen 

tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, 

maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data 

dilapangan. 

1.7. Asumsi Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran/landasan 

teoritik tersebut di atas, maka penulis mengajukan asumsi terhadap masalah 

yang diangkat, sebagai berikut : 
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a. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan sistem dan 

mekanisme penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang semakin 

demokratis dan konstitusional, maka  berdasarkan Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung telah terjadi 

proses perwujudan demokrasi dan penguatan demokrasi lokal di negara 

hukum Indonseia ; 

b. Adanya perubahan dan pengaturan hukum  (regulasi)  dari Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 berpengaruh dalam  proses tahapan penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kota Pekalongan yang 

dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 (periode awal / masa transisi)  

Pilkada langsung tahun 2005),  dibandingkan dengan pemilihan Kepala 

Daerah secara langsung di Kabupaten Pemalang yang diselenggarakan pada 

tanggal 27 November 2005 (periode akhir Pilkada langsung tahun 2005). 

1.8. Sistematika Tesis 

Tesis ini disusun dalam sistematika uraian yang terangkum dalam lima 

bab sebagai berikut : 

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran/landasan teoritik, metode penelitian, asumsi, dan gambaran tentang 

sistematika penulisan. 
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Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori Demokrasi, Pemilu, dan 

Konstitusi. Dalam hal teori Demokrasi, secara spesifik akan diuraikan mengenai 

pengertian demokrasi, beberapa teori yang mendukung serta perkembangan 

konsepsi demokrasi. Pembahasan  konsepsi konstitusi akan diuraikan mengenai 

pengertian konstitusi, konstitusionalisme, amandemen serta kaitannya dengan 

konsepsi pemilu yang demokratis. Kemudian untuk lebih mempertajam 

pengertian mengenai dua hal tersebut di atas akan diuraikn pula tentang  

pengaturan hukum (regulasi) kaitannya dengan pengertian dan penjelasan 

mengenai pemilihan kepala daerah langsung. Kemudian bab kedua akan ditutup  

dengan penjelasan khusus mengenai Undang-undang Pemerintahan Daerah 

berkaitan dengan proses penguatan demokrasi lokal. 

Bab ketiga, merupakan uraian data mengenai penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah secara langsung sebagai perwujudan dan penguatan demokrasi 

lokal di Indonesia. Untuk memperjelas uraian riwayat mengenai 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia akan dijabarkan dalam 

sub bab tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam perspektif 

Undang-undang Pemerintahan Daerah. Kemudian secara khusus akan 

disampaikan paparan data mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

secara langsung di kota Pekalongan dan kabupaten Pemalang tahun 2005 sebgai 

proses perwujudan dan penguatan demokrasi lokal. 
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Bab keempat, menguraikan pembahasan mengenai pengaruh perubahan 

regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di 

kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang Tahun 2005. Untuk memperjelas 

pembahasan analisis data dengan landasan teoritik yang ada, maka penulisannya 

dijabarkan dalam pembahasan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah secara langsung sebagai perwujudan dan penguatan demokrasi lokal di 

Indonesia dalam perspektif  Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Selain dari pada itu jug akan dibahas urauan mengenai pengaruh perubahan 

regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di 

kota Pekalongan dan kabupaten Pemalang tahun 2005 (Analisis yuridis-empiris 

terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2005). 

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan simpulan dari seluruh uraian 

pemaparan dan pembahasan dari tesis   ini serta penyampaian saran sesuai 

kepentingan kepentingan yang terkait dari tujuan penyusunan tesis ini. 
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