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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemilu di Indonesia 

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Negara Republik Indonesia telah 

berhasil menyelenggarakan 11 (sebelas) kali pemilihan umum yang merupakan 

perwuju dan kedaulatan rakyat dan demokrasi yaitu : 

1. PemilihanUmum Pertama Tahun 1955 

Pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan pada tahun1955 

dibawah konstitusi UUDS 1950 dengan mekanisme pelaksanaan Undang-

Undang No 7Tahun 1953 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante 

dengan  keikutsertaan  empat  partai  besar  yakni  PNI,  NU,  PKI  dan 

Masjumi  serta  beberapa  partai  kecil  lainnya  seperti  Partai  Katholik,  

Parkindo  dan  PSII.
35

 

Asas pemilihan umum dianut dengan jujur, umum, rahasia, bebas dan 

langsung. Sistem yang dianut ditegaskan dalam Undang-Undang tapi 

pelaksanaannya menggunakan Sistem Proposional. 

Badan penyelenggara pemilihan umum adalah panitia pemilihan 

diseluruh daerah sampai tingkat desa dan panitia luarnegeri untuk melanyani 

pemungutan suara warga negara Indonesia diluar negeri. Organisasidan 

perorangan peserta pemilu anggota DPR sebanyak 118 orang dan yang 

mengikuti pemilihan anggota konstituente sebanyak 91 orang. Pemilih adalah 

semua warga negara yang sudah berusia18 tahun keatas mempunyai hak pilih. 

 

                                                 
35

 Alfian,Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia,1981), h. 307 

36 



37 

 

2. Pemilihan Umum Kedua Tahun 1971 

Pemilihan umum kedua diselenggarakan tahun 1971, dibawah 

konstitusi 1945 landasan hukum bagi penyelenggara pemilihan umum 

diperkuat dengan Tap MPRS Nomor XLII/MPRS/1968 tentang perubahanTap 

MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang pemilihan umum. Mekanisme 

pelaksanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 

Susduk anggota Badan Permusawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Penyelenggara 

Pemilihan Umum yang selanjutnya membentuk panitia pemilihan dari pusat 

hingga keseluruh daerah dan desa serta panitia luar negeri untuk melanyani 

pemungutan suara WNI diluar negeri.
36

 

Organisasi peserta pemilu terdiri 9 partai politik dan terdiri 1 

sekretariat bersama Golongan Karya. Pemilih adalah semua warga negara 

Indonesia yang berumur 17 tahun atau yang sudah pernah kawin, anggota 

angkatan bersenjata tidak didaftar sebagai pemilih dan kepadanya diberi jatah 

wakil di MPR,DPR, dan DPRD dengan sistem pengangkatan.
37

 

Ditingkat DPR RI, anggota yang diangkat sebanyak 100, terdiri dari 75 

Golkar, ABRI, dan 25 Golkar non ABRI. Jumlah seluruh anggota DPR adalah 

460. Artinya yang dipilih dalam pemilu hanya 360 anggota. Sangat ironis 

yang dipilih dalam pemilu 360 anggota atau 39,13%, sedangkan 560 diangkat 
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inilah titik awal proses penyimpangan demokrasi yang menjadi tradisi Orde 

Baru terutama dalam mempertahankan status quo kekuasaan Peresiden 

Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun. Hingga kehancurannya pada 

bulan Mei Tahun 1998 dalam suatu gejolak sosial yang dramatis. Sistem yang 

digunakan adalah proposional serta berasaskan langsung, umum, bebas, dan 

rahasia. 

3. Pemilihan Umum Ketiga Tahun 1977 

Pemilihan umum ketiga diselenggarakan tahun 1977 dibawah 

konstitusi UUD1945. Landasan hukum bagi pemilu ketiga ini diperkuat 

dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang pemilihan umum. 

Mekanisme Pemilihan Umum diatur denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 

1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Badan Penyelenggara dan 

Kepanitian Pemilihan Umum, sistem, azas, dan pemilihsama dengan 

Pemilihan Umum tahun 1971. 

Organisasi pemilihan umum adalah 2 partai politik dan satu golongan 

karya. Lahir dua partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ditempuh melalui proses fusi politik yang 

dipaksakan oleh rezim Soeharto yaitu partai NU, PARMUSI, PSII dan partai 

Islam Perti kedalam PPP. Sedangkan Perkindo, Partai Katolik, Partai Murba 

kedalam PDI. Sementara itu terjadi rekayasa apa yang dimaksud fusi 

organisasi-organisasi kekaryaan kesatu wadah golongan karya yang 

dimaksudkan sebagai basis politik penguasa Orde Baru dengan tulang 

punggung demokrasi dan ABRI. 
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4. Pemilihan Umum Keempat Tahun 1982 

Pemilihan umum keempat tahun 1982, dibawah konstitusi UUD 1945. 

Landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu keempat diperkuat dengan Tap 

MPR Nomor VII/MPR/1978. Mekanisme penyelenggaraannya diatur dengan 

UU Nomor 2Tahun1980 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 3 tahun 

1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. 

Hal yang berbeda dari pemilu 1982 ini adalah menyangkut panitia 

pengawas pemilu yang dicantumkan wakil partai politik dalam struktur 

kepanitian dari tingkat pusat (Panwaslakpus). Tingkat daerah (Panwaslaki/II), 

hingga tingkat kecamatan (Panwaslakcam), Ketua Panwasklakpus dijabat oleh 

Jaksa Agung, Ketua Panwaslak I dijabat oleh kepala Kejaksaan Negeri, dan 

Panwaslakcam dijabat oleh Mantri Polisi. Sementara ketua LPU atau ketua 

PPI dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.
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5. Pemilihan Umum Kelima Tahun 1987 

Pemilihan umum kelima tahun 1987 dibawah konstitusi UUD 1945, 

landasan hukum diperkuat dengan Tap MPR Nomor II/MPR/1983 dan Tap 

MPR Nomor III/MPR/1983 tentang pemilihan umum mekanisme 

penyelenggaraan diatur Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 

tentang Pemilu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan 

Kedudukan MPR/DPR/DPRD serta UU Nomor 3Tahun1985 tentang Partai 

Politik dan Golongan Karya. 
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Badan penyelenggara, kepanitian pemilu, pengawas, sistem dan 

pemilih sama dengan pemilu 1982, pada pemilu 1987 jumlah anggota DPR 

ditingkatkan menjadi 500anggota sesuai proporsi peningkatan jumlah 

penduduk dari 500 anggota itu 100 anggota diangkat dengan kekuasaan 

Presiden, perbedaan dengan pengangkatan pada pemilu 1971 kali ini anggota 

DPR yang diangkat yang berjumlah 100 terdiri dari unsur ABRI. 

6. Pemilihan Umum Keenam Tahun 1992 

Pemilihan umum keenam tahun 1992 dibawah konstitusi UUD 1945, 

landasan hukum bagi penyelanggaraan pemilu diperkuat dengan Tap MPR 

Nomor II dan III/MPR/1988 tentang Pemilu, praktis seluruh mekanisme 

penyelenggaraan dan hasilnya merupakan pengulangan dari pemilu 

sebelumnya, yaitu kemenangan mayoritas tunggal Golongan Karya. 

7. Pemilihan Umum Ketujuh Tahun 1997 

Pemilihan umum ketujuh ini dibawah konstitusi UUD 1945, landasan 

hukumnya Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Praktis semua mekanisme 

penyelenggaraan dan hasilnya merupakan dari pemilu sebelumnya, yaitu 

kemenangan mayoritas tunggal Golongan Karya. 

Pada pemilihan umum 1997, Presiden Soeharto mencanangkan 

perubahan kursi ABRI di DPR yang diangkat dari 100 kursi menjadi 75 kursi 

dari 500 anggota DPR,akan tetapi kebijakan itu bukan dambaan masyarakat. 

Pemerintahaan hasil pemilu 1997 tidak berumur lima tahun karena terjadi aksi 

reformasi dariseluruh lapisan masyarakat yang berhasil menjatuhkan 
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Pemerintahan Soeharto pada Tanggal 21 Maret 1998 dan digantikan oleh B.J. 

Habibie.
39

 

8. Pemilihan Umum Kedelapan Tahun 1999 

Kuatnya tuntutan rakyat bagi perubahan situasi yang  lebihn yata 

mengakibatkan tak terhindarnya penyelenggaraan sidang istimewa MPR, 

November 1998, sebagai sebagai satu jalan penyelesaian konstituonal yang 

lebih baik terhadap kepentingan situasi nasional yang pada waktu itu 

cenderung ekplosif,  dan untuk menghindarkan bangsa dari pecahnya revolusi 

sosial. Landasan hokum penyelenggaran pemilu  7  Juni  1999  ini adalah 

Undang-Undang Nomor  2  tahun 1999  tentang partai politik,  Undang-

Undang Nomor  3 Tahun 1999  tentang Pemilihan Umum serta Undang-

Undang Nomor  4  tahun  1999  tentang Susunan Kabinet MPR/DPR/DPRD 

yang  diharapkan mengembalikan bangsa  Indonesia  kembali kejalur 

demokrasi. 

Pemilihan umum tahun 1999  memiliki ciri-ciri demokrasi dan 

liberalisasi politik  yang  menonjol ditandai dengan kebebasan politik  yang 

tercermin dari pemilihan umum  multi  partai  yang  diikuti  48  partai,  ini 

adalah pemilihan umum multi partai ketiga setelah pemilihan umum multi 

partai pada tahun 1955 dan 1971. Pada pemilu kali ini ABRI dan birokrasi 

berusaha menempatkan dirinya sebagai aparat keamanan dan pelayan public 

yang netral. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor  3 Tahun 1999  tentang 

Pemilihan Umum menyatakan bahwa, adapun pelaksana pemilihan umum 
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adalah komisi pemilihan umum,  dimana anggotanya berasal dari masing-

masing partai yang ikut dalam konstek pemilu yang bersifat independen. 

9. Pemilihan Umum Kesembilan Tahun 2004 

Dalam pelaksanaan pemilu tahun  2004  ada beberapa Undang-Undang 

yaitu,  Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2003  tentang Partai Politik,  

Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2003  tentang Pemilihan Legislatif dan 

Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Peresiden dan 

Wakil Presiden. Kemudian dalam pasal  18  (i)  dan pasal  18  (k)   Undang-

Undang Nomor  12 Tahun 2003  tentang Pemilihan Legislatif menyatakan 

bahwa, adapun salah satu syarat keanggotaan dari komisi pemilihan umum 

sebagai badan penyelenggara pemilua dalah: 

a. Tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik 

b. Tidak sedang menduduk ijabatan politik,  jabatan struktral,  dan 

jabatan fungsional dalam jabatan negeri. 

Pemilu tahun  2004  merupakan pemilu  yang  pertama kalinya 

memilih anggota DPD secara langsung dengan menggunakan system distrik, 

yaitu masing provinsi diwakili 4 orang wakilnya di DPD. 

10. Pemilihan Umum Kesepuluh Tahun 2009 

Pemilihan umum tahun 2009 diikuti oleh 34 partai politik termasuk 

didalamnya sejumlah partai politik lokal Aceh, pada pemilu tahun 2009 ini 

pertama kali  diperkenalkan system Parliamentary Thershold, hal ini sesuai 

dengan pasal  202  UU  No.10 Tahun 2008  tentang Pemilu Angota DPR, 

DPD, dan DPRD (UU pemilu legislatif) yang menyebutkan: “Partai politik 
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peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-

kurangnya  2,5%  dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan 

penentuan perolehan kursi DPR.” Maksud dari ketentuan terebut adalah 

apabila suatu parpol peserta pemilu yang mendapatkan kursi minimum di DPR 

tetapi tidak melampaui ambang batas 2,5% maka sebagai konsekuensinya 

parpol tersebut tidak dapat mendudukkan kadernya di DPR.
40

 

11. Pemilihan Umum Kesebelas Tahun 2014.
41

 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa 

disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk 

memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-

2019. Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak 

diseluruh wilayah Indonesia. Namununtuk warga negara Indonesia diluar 

negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat dimasing-

masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan 

diluar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI 

Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah. Dalam 

Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012, 

ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 
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2009 yang sebesar 2,5%. Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan 

Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri 

untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan 

partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru 

mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang 

berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. 

Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang 

memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada 

tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi 

administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, 

sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos 

verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 

8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. 

Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh 

beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN 

yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan 

dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan 

putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta 

Pemilu Legislatif 2014. 
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B. Kampanye Pemilihan 

Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan 

menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, 

yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
42

 Tim  Kampanye adalah  

tim  yang  dibentuk  oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai  Politik  

atau Gabungan Partai  Politik  yang  mengusulkan Pasangan Calon atau  oleh 

Pasangan  Calon perseorangan  yang didaftarkan  ke  KPU  Provinsi/KIP  Aceh 

atau  KPU/KIP Kabupaten/Kota.
43

 Dalam ketentuan umum nomor 21 Undang-

Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut “Kampanye 

Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan 

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon 

Bupati, dan Calon Walikota.”
44

 Selain itu terdapat  pula  jenis-jenis kampanye 

menurut beberapa sumber, yaitu:
45

 

1. Product Oriented Campaigns 

Kampanye  yang berorientasi pada produk,  umumnya terjadi  di  

lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. 
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Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk 

membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan 

kepubliknya. 

2. Candidate Oriented Campaigns 

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi 

karena hasrat untuk kepentingan politik.  Contoh:  Kampanye Pemilu,  

Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik. 

3. Ideologically or cause oriented campaigns 

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat 

khusus dan sering kali berdimensi social atau Social  Change  Campaigns 

(Kotler),  yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah- 

masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. 

Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencana dan Donor Darah. 

4. Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (attacking campaign): 

a. Kampanye Negatif 

Menyerang pihak  lain  melalui sejumlah  data  atau fakta  yang  

bisa diverifikasi dan diperdebatkan. 

b. Kampanye hitam (Black campaign) 

Kampanye  yang  bersifat buruk atau jahat dengan cara 

menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan. 
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Adapun pelaksanaan Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi, efektifitas dan 

proporsionalitas. 

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
46

 Demikianlah asas yang dianut dalam 

pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pada dasarnya tiap-tiap pemilihan selalu 

mempunyai aturan tentang tata cara seluk beluk pemilihan dan demikian pula 

pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan pada awal tahun 2017 yang lalu, 

KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang memegang penuh tenang 

pemilihan umum juga telah mengeluarkan peraturan mengenai kampanye 

pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota) yang tertuang dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum No 7 tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota. 

Hal-hal mengenai kampanye sudah sangat jelas dalam peraturan ini namun 

demi mendapatkan suara yang banyak pada saat pemungutan suara hal-hal yang 

seharusnya tidak boleh dilakukan malah dilakukan demi kepentingan politiknya. 

C. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 

Sejak masa pemerintahan kolonial sampai orde baru, kedaulatan rakyat 

untuk memilih kepala daerah dikuasai oleh elit-elit politik karena kepala daerah 

                                                 
46

 Pasal 2, Ibid. 



48 

 

tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Sejarah demokrasi di Indonesia mencatat 

kepemilihan kepala daerah terjadi mulai pada zaman kolonial Belanda. 

Pemerintahan Hindia Belanda membuat undang-undang pada tanggal 23 Juni 

1903 yang dikenal dengan decentralisatie wet 1903. Decentralisatie wet 1903 

menyerahkan implementasi ketentuan-ketentuan untuk pengaturannya lebih lanjut 

kepada pejabat yang berwenang membuat ordonansi di Hindia Belanda. Dengan 

dasar ketentuan yuridis, decentralisatie wet 1903, lahirlah koninklijk desluit 

tertanggal 20 Desember 1904 (dikenal dengan decentralisatie desluit 1904).
47

 

Peraturan ini memberikan arahan pada upaya pembentukan Raden, 

Pemilihan anggota Raad (dewan semacam DPRD) setempat, hak dan kewajiban 

anggota dan ketua serta sekretarisnya serta kewenangan dan cara kerja badan itu. 

Secara sederhana, pada zaman Hindia Belanda, pengaturan tentang pemerintahan 

daerah dibedakan antara daerah Jawa dan Madura dengan daaerah luar Jawa dan 

Madura.
48

 

Pemerintahan Pangrehpraja saat itu bersifat hierarkis dan sentralistis, 

mulai dari gewest (propinsi) yang dipimpin gubernur, karesidenan yang dipimpin 

residen; afdeling (asisten residen). Pada tingkat pamong praja, terdapat kabupaten 

(bupati), district atau kawedanan (wedana) dan onderdistrict atau kecamatan 

(camat). Jabatan gubernur, residen, dan asisten residen dijabat oleh orang-orang 

Belanda, sedangkan untuk jabatan lainnya dipegang oleh bangsa Indonesia.
49
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Untuk semua jabatan tersebut, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan 

sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau tepatnya 

gubernur jenderal, dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan 

memberikan kompensasi ekonomi (upeti). Pendudukan Jepang di Indonesia 

memaklumatkan tiga undang-undang yang mengatur tentang penyelengaraan 

pemerintahan yang disebut dengan 3 osamu sirei (dalam bahasa Indonesia disebut 

oendang-oendang). Ketiga oendang-oendang itu adalah oendang-oendang nomor 

27 tentang perubahan pemerintah (tertanggal 5-8-2602), oendang-oendang nomor 

28 tentang pemerintahan syuu (tertanggal 7-8-2602) dan oendang-oendang nomor 

30 tentang mengubah nama negeri dan nama daerah (tertanggal 1-9-2602).
50

 

Setelah Indonesia merdeka, undang-undang yang menyinggung 

kedudukan kepala daerah adalah undang-undang nomor 1 tahun 1945, tentang 

peraturan mengenai kedudukan komite nasional daerah yang diundangkan pada 

tanggal 23 November 1945. dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa 

kepala daerah menjalankan fungsi eksekutifnya sebagai pemimpin komite 

nasional daerah, juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif 

dalam badan perwakilan daerah. Pada masa undang -undang nomor 1 tahun 1945, 

kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya, hal itu 

dilakukan karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan pada saat 

itu tidak baik.
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UU nomor 1 tahun 1945 hanya berusia 3 tahun saja, karena pada tahun 

1948, dibuatlah penggantinya yaitu UU nomor 22/1948 tentang pemerintahan di 

daerah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud pemerintahan daerah adalah 

propinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil), nagari atau marga. 

Pengaturan tentang kepala daerah dalam undang-undang ini tertulis dalam pasal 

18. dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah propinsi (gubernur) 

diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi. Untuk kepala daerah kabupaten, diangkat oleh menteri dalam 

negeri dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah desa (kota kecil) yang diangkat 

oleh kepala daerah propinsi dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Desa (kota kecil). 

Berubahnya konstitusi negara menjadi Republik Indonesia Serikat dan 

ditetapkannnya Undang-Undang Sementara Tahun 1950 sebagai dasar negara 

menyebabkan terjadinya perubahan pada undang-undang yang mengatur tentang 

pemerintahan daerah, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1957. didalam undang-

undang ini, tingkatan-tingkatan daerah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu; 

daerah tingkat I dipimpin oleh gubernur, daerah tingkat II dipimpin oleh bupati 

atau walikota dan daerah tingkat III dipimpin oleh camat. 

Kepala daerah adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, 

oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, dibandingkan 

dengan UU terdahulu dan bahkan setelahnya, nuansa demokrasi dalam arti 

membuka akses rakyat berpartisipasi sangat tampak dalam pilkada yang diatur 
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UU No.1 tahun 1957. Dalam undang-undang ini, sistem pemerintahan kepala 

daerah langsung telah dijabarkan namun dalam prosesnya. Berdasarkan 

keterangan itu, sistem pilkada langsung dalam UU nomor 1/1957 benar-benar 

merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat 

dilaksanakan.
52

 

Selain undang-undang, presiden pertama Republik Indonesia membuat 

sebuah peraturan yang mengatur tentang pengangkatan kepala daerah. Peraturan 

tersebut adalah Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang mengatur tentang 

mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Oleh karena itu undang-

undang ini kelihatan lebih bersifat darurat dalam rangka retooning sebagai tindak 

lanjut berlakunya kembali Undang-Undang 1945. dalam undang-undang ini, 

kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam 

negeri. Pengangkatan dilakukan terhadap salah seorang yang diajukan oleh 

DPRD. Peran DPRD dalam perundangan ini terbatas, karena DPRD hanya 

berwenang mengajukan calon kepala daerah.
53

 

Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada 

keluarnya undang-undang nomor 18/1965 tentang pokok-pokok pemerintahan 

daerah. dalam undang-undang nomor 18/1965, bertolak belakang dengan undang-

undang nomor 1/1957 karena perubahan format pemerintahan negara sebagai 

implikasi perubahan konstitusi, sebelumnya sistem federasi (Republik Indonesia 

Serikat) menjadi sistem kesatuan. Dalam undang-undang ini, kepala daerah 

                                                 
52

Ibid., h. 54-55 
53

Ibid., h. 59. 



52 

 

diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui 

calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Dengan demikian, kedudukan pejabat 

pusat atas kepala daerah semakin kuat. Dominasi pemerintah pusat untuk 

mengendalikan daerah semakin terlihat ketika kedudukan kepala daerah 

ditetapkan sebagai pegawai negara, yang pengaturannya berdasarkan peraturan 

pemerintah. Seorang kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh suatu 

keputusan dari DPRD, pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan 

penuh presiden untuk gubernur dan menteri dalam negeri untuk bupati atau 

walikota.
54

 

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999, pemerintah dareah terdiri 

dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, dimana DPRD diluar pemerintah 

daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk 

mengawasi jalannya pemerintahan.
55

 Demikian juga dalam hal pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah yang pada masa-masa sebelumnya sangat dicampur 

tangani oleh pemerintah. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 ini 

mengisyaratkan tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. berbeda dengan di masa-masa sebelumnya, 

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama-nama calon 

kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari 

calon-calon tersebut. Dalam sistem pemilihan kepala daerah, sesuai dengan 

undang-undang ini, sistem rekrutmen kepala dareah yang terbuka serta demokratis 
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juga dibarengi dengan praktik politik uang. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, 

bahwa calon kepala dareah selalu mengobral uang untuk membeli suara para 

anggota DPRD dalam pemilihan, serta untuk membiayai kelompok-kelompok 

social dalam rangka menciptakan opini publik. Undang - undang nomor 22 tahun 

1999 memang disusun dalam tempo singkat dan tidak melibatkan partisipasi 

masyarakat luas. Karena itu, tidaklah mengejutkan bila UU No. 22/1999 tidak 

sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritik dan tuntutan revisi.
56

 

Untuk menggantikan undang-undang nomor 2 tahun 1999, ditetapkanlah 

undang-undang nomor 32 tahun 2004. Undang-undang ini mengatur tentang 

pemilihan kepala daerah secara langsung, hal ini dibuktikan dari 240 pasal yang 

ada, sebanyak 63 pasal berbicara tentang pilkada langsung. Tepatnya mulai pasal 

56 hingga pasal 119, secara khusus berbicara tentang pilkada langsung. Lahirnya 

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tidak serta merta langsung menciptakan 

pilkada langsung, namun harus melalui proses, yaitu dilakukannya judicial review 

atas undang-undang tersebut, kemudian pemerintah menerbitkan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No. 3/2005, yang pada akhirnya 

juga berimplikasi pada perubahan PP No.6/2005 tentang pedoman pelaksanaan 

pilkada langsung menjadi PP No.17/2005. Dengan demikian, pemilihan kepala 

daerah dilaksanakan secara langsung dimana calon kontestannya adalah pasangan 

calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

memperoleh 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada 
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pemilihan legislatif sebelumnya. Pemilu kepada daerah langsung sesuai dengan 

Undang-undang ini terlaksana pertama kali pada tanggal 1 juni 2005.
57

 

Pemilihan kepala daerah langsung  yang termaktub dalam Undang-Undang 

nomor 32 tahun 2004 adalah sebuah proses demokratisasi di Indonesia. Perjalanan 

pembelajaran demokrasi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan sampai dengan 

saat ini. Perjalanan demokrasi selanjutnya melahirkan sistem yang baru, 

ketidakpuasan (kekurangan) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengenai 

otonomi daerah ini melahirkan sebuah konsepsi undang-undang yang baru demi 

menciptakan sebuah tatanan yang lebih demokratis lagi.  

Revisi undang - undang nomor 32 tahun 2004 melahirkan Undang-Undang 

nomor 12 tahun 2008. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 ini tentang 

perubahan terhadap undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pelaksanaan 

otonomi daerah. Hal yang paling berbeda dari Undang-Undang ini mengenai 

pemilihan kepala daerah. dimana didalam undang-undang sebelumnya, kepala 

daerah dipilih langsung dari usulan partai politik atau gabungan partai politik, 

sedangkan dalam Undang-undang ini, pemilihan kepala daerah secara langsung 

dapat mencalonkan pasangan calon tanpa didukung oleh partai politik, melainkan 

calon perseorangan yang dicalonkan melalui dukungan dari masyarakat yang 

dibuktikan dengan dukungan tertulis dan fotokopi KTP. 
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