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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Kedaulatan Rakyat 

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang 

menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, 

mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamirkan 

kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan disinilah mulai dikembangkan  ajaran 

kedaulatan rakyat. Teori ini lahir secara controversial dalam panggung politik 

sejarah kekuasaan Negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa  rakyatlah yang 

harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyat berkuasa 

independen atas dirinya sendiri. 

Kedaulatan memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut (P.G. Osborn 

,1950:5):
21

 

1. Jean Bodin: Dalam bukunya De La Republique, Bodin mengartikan 

kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolute danberkelanjutan dalam sebuah 

negara yang berada diatas hokum positif. 

2. Pufendorf: Menurut Pufendorf, kedaulatan tidaklah bersifat absolute, tetapi 

dapat saja dibatasi oleh konstitusi. 

3. Thomas Hobbes: Menurut Hobbes, dalam konsep kedaulatan, terkandung 

makna “kemahakuasaan” (omnipotence). 

4. John Austin: Orang atau badan ataupun pimpinan Negara yang memiliki 

kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para 

anggota dari suatu masyarakat politik independen dibawah kekuasaan 
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pemangku kedaulatan tersebut. Dalam halini, mayoritas dari masyarakat 

tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang 

bersangkutan. 

Jean Jacques Rousseau menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya 

Du Contral Social. Dalam teori fiksinya mengenai „perjanjian masyarakat‟ 

(kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu Negara, natural liberty telah 

berubah menjadi civil liberty dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan 

rakyat sebagai yang tertinggi  dalam hal ini melampaui perwakilan yang 

berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (general will/volente 

generale).volente generale harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang 

terbanyak. Jadi, apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang 

diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum. 

Kehendakan umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh warga Negara  

(volente de tous), setelah ada proses mengolah dan memurnikan kehendak 

individual masing-masing kepentingan dari tiap warga Negara. 

Rousseau, menyatakan kedaulatan rakyat diwujudkan berupa pernyataan 

kehendak.Kehendak  rakyat tersebut disampaikan dalam 2 cara yaitu:  

1. Kehendak rakyat seluruhnya (Volunte De Tous). Hanya digunakan oleh 

rakyat pada saat negara dibentuk, yaitu melalui perjanjian sosial. 

2. Kehendak sebagian rakyat (Volunte Generale). Digunakan setelah negara 

berdiri dengan cara melalui sistem suara terbanyak.
22
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Secara umum sebenarnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi hendak 

mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang bagaimana ia mau dipimpin 

dan oleh siapa. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai 

manusia dan warga Negara, dan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang 

atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, 

wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan 

persetujuan para warga masyarakat sendiri. Prinsip ini berdasarkan hak setiap 

orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Berdasarkan 

pribsip kedaulatan rakyat, pemerintahan oleh satu orang (dictator, monarki 

absolut) dan oleh beberapa orang (sebuah elit ideologis atau teknokratis dan lain 

sebagainya) tidak memiliki legitimasi etis.
23

 

 

B. Teori Politik 

Teori politik adalah bidang yang abstrak.Sesuai dengan namanya, analisis 

yang dibuat dalam teori politik bersifat teoretis dan filosofis.Teori politik ialah 

bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan 

lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas: 

1. Tujuan dari kegiatan politik 

2. Cara-cara untuk mencapai tujuan itu 

3. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang di timbulkan 

oleh situasi politik yang tertentu 

4. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. 
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  Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi 

juga seni, dikatan sebagai seni karena banyak politikus yang tanpa pendidikan 

ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari 

naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik 

praktis.Dapat dikatakan sebagai ilmu karena memiliki objek, subjek, terminology, 

ciri, teori, filosofis dan metodologi yang khas dan spesifik serta diterima secara 

universal, disamping dapat diajarkan dan dipelajari oleh orang banyak.
24

 

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1983:763), arti politik ialah 

segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai 

pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau 

kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, 

yaitu ilmu Mariam Budiardjo (2000:8) yang mengemukakan pengertian politik 

adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (negara) yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan 

tujuan-tujuan itu. 

 Menurut Kartini Kartono (1989:5-6), dilihat dari struktur dan kelembagaan 

politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemrintahan 

(peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hokum, kebijakan, atau 

policy, dan lain-lain), yakni: 

1. Pengaturan dan penguasaan oleh Negara 

2. Cara memerintah suatu teritorium tertentu 

3. Organisasi, pengaturan, dan tindakan Negara atau pemerintahan untuk 

mengendalikan Negara secara konstitusianal dan yuridis formal 
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4. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan 

 Istilah politik dalam perspektif Islam, menurut Pulungan (1999), kata 

politik dalam bahasa Arab disebut Siyasat artinya mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin, membuat, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. 

Secara terminology siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara 

yang membawa kepada kemaslahatan dengan membimbing mereka ke jalan yang 

menyelamatkan.
25

 

Ramlan Surbakti,mengutip Martyn Lipset, menyatakan bahwa politik 

merupakan perilaku untuk mendapatkan kekuasaan secara sah yakni dengan jalan 

pemilu dan mekanisme demokrasi lainnya. Sedangkan Afan Gaffar, ilmuan politik 

asal  Universitas Gadjah Mada, memberikan pengertian bahwa politik politik 

dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa “politics”. Politik itu 

sendiri berarti cerdik dan bijaksana, yang pada dasarnya mempunyai ruang 

lingkup Negara, membicarakan politik secara tidak lansung adalag membicarakan 

Negara.Teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang 

memengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak.Selain itu 

politik juga menelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakikat 

Negara serta bentuk dan tujuan Negara.Disamping itu politik juga menyelidiki 

hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat 

umum, peranan partai dan pemilihan umum. 

Sedangkan Franz Magnis Suseno, teologi ahli etika politik mengatakan 

bahwa kata politik berasa dari bahasa Yunani “polis” adalah kota yang berstatus 

Negara/negara kota. Segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian 
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dan perkembangannya disebut “politike techne”.Ia juga berpendapat politik ialah 

pengertian dan kemahiran untuk mencukupi dan menyenggarakan keperluan 

maupun kepentingan bangsa dan Negara, oleh karena itu politik harus beretika 

dan memiliki landasan etik, tidak sembarangan.
26

 

Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, membedakan teori 

politik dalam dua macam, sekalipun perbedaan diantara kedua kelompok tidak 

bersifat mutlak: 

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan mementukan norma-norma 

politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (value) maka teori-

teori ini boleh dinamakan valuational (mengandung nilai). Yang termasuk 

di golonagan ini diantara lain: Filsafat Politik, Teori Politik Sistematis dan 

Ideologi Politik atau Doktrin Poltik. 

2. Teori-teori yang menggambarkan dan  membahas fenomena dan fakta-fakta 

politik dengan tidak mempersoalkan dengan norma-norma atau nilai. Teori-

teori ini dapat dinamakan  nonvaluational atau value free.Ia biasanya 

bersifat deskriptif dan komparatif. Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta 

kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisiasi dan 

disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi. 

Teori yang bagaimanakah yang menunjang kebaikan itu, yang utama 

adalah teori politik yang tidak menabrak harkat dan martabat manusia, serta dapat 

mewujudkan keadilan sosial yang luas bagi warga Negara.Hal ini tidakmungkin 

terlaksana tanpa adanya pemerintahan yang senantiasa dikontrol oleh rakyatnya 

baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana pemerintahannya 
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merupakan hasil dari pemilihan umum yang bebas dan jujur.Criteria etik seperti 

ini tampaknya dapat dipenuhi oleh demokrasi sebagai suatu teori politik.
27

 

 

C. Teori Demokrasi 

 Carol C. Gould mengemukakan tiga model teori demokrasi, yaitu: 

1. Model Individualisme liberal, terwakili oleh pemikiran tradisional seperti 

teori Locke, Jefferson, Bentham, James, Mill, dan J.S. Mill, serta analisis 

masa kini seperti oleh Benn dan Peters, J.R. Pennock, dan C. Cohen. Model 

ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-

wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukkan pemerintah sebagai 

pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model 

demokrasi ini menginginkan kesamaan iniversal bagi seluruh rakyat dan 

kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu dalam proses politik. Pandangan ini 

ditandai oleh “satu orang satu suara” (one man one vote). 

2. Model Pluralis, merupakan model teoretis yangmuncul dalam tulisan para 

teoretis seperti Madison, Dewey, Schumpeter, Dahl, dan Berelson. Teori ini 

merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan 

kepentinagan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini 

prularisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai 

agregasi dan kepentingan individual, dan pemunculannya akan 

mengakibatkan konflik dalam proses politik. Menurut teori ini demokrasi 

politik memaksimumkan terwakilnya individu-individu yang 

kepentingannya mungkin tidak akan diwaliki secara memadai oleh 
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kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga mengatakan bahwa 

pluralisme melindungi kebebasan memilih para individu dengan 

menyediakan alternative-alternatif politik yang mampu mewaliki pluralitas 

kelompok kepentingan ataupun partai. 

3. Model Sosialisme Holistik, merupakan salah satu pendekatan  yang 

menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapiditolaknya 

kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh 

individualism liberal. Pandangan umum ini diwakili oleh dua jenis teori 

utama. Teori yang pertama cenderung memahami demokrasi ekonomi 

sebagai cara pendistibisuan barang dan kesempatan secara lebih adil dalam 

konteks bentuk-bentuk demokrasi politik. Ini kiranya lebih merupakan 

pandangan liberal dari pada sosialis, sebagaimana teori Galbraith dan Rawls. 

Teori kedua menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan 

produksi maupun distribisi, secara tradisional ini teori sosialis yang umum.
28

 

 

  Secara garis besar demokrasi dapat didevinisikan bentuk pemerintahan 

dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung, amat ditentukan 

oleh suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara melalui wadah 

pemilihan. Defenisi umum ini, selaras dengan apa yang diutarakan oleh Joseph 

Schumpeter dalam buku klasiknya Capitalism, Socialism, and Democracy (1947) 

yang menyatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebijakan 

bersama. 

 Pandangan Joseph Schumpeter tersebut dapat dimaknai dalam dua 

pengertian.Pertama, demokrasi sebagai kehendak rakyat. Mengutarakan dari 
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mana sumber demokrasi itu berasal, atau lebih konkretnya adalah dari mana 

sumber kekuasaan itu berada.Kedua, demokrasi adalah sebagai kebaikan 

bersama.Merujuk pada ideal awal pembentukan Negara dikatakan bahwa 

kebaikan bersama merupakan ujung dari kehendak bersama kolektif warga 

masyarakat.Karena itu, tujuan demokrasi ialah menciptakan kebaikan bersama 

yang ditetapkan dalam kontak politik.
29

 

Secara hitoris, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, yaitu 

pada masa Negara kota (city state) di Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 

sebelum masehi. Oleh karena itu, untuk memahami makna demokrasi harus di 

telusuri dari sejarah konsepnya itu sendiri.Secara etimologis demokrasi berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos atau kratein” 

yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Secara sederhana, banyak kalangan yang 

menyatakan bahwa demokrasi diartikan “rakyat berkuasa” atau government or 

rule by the people (pemerintahan oleh rakyat). Dalam bahasa yang popular 

Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah “the government from the 

people, by the people, and for the people” yang artinya pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Menurut Alamudi demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat 

gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat 

praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-

liku sehingga demokrasi disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Nilai penting 

lain dari demokrasi adalah persamaan dan kebebasan.
30
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 Mengenai prinsip-prinsip umum dan unsure nilai-nilai demokrasi yang 

diturunkan dari teori demokrasi terdapat beberapa pendapat para pakar, yaitu:  

  Menurut Bernhard Sutor, demokrasi memiliki tanda-tanda empiris, yaitu: 

1. Jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat 

2. Memperoleh imformasi bebas 

3. Kebebasan Pers 

4. Berserikat dan Berkoalisi 

5. Berkumpul dan Berdemontrasi 

6. Mendirikan partai-partai 

7. Beroposisi 

8. Pemilihan yang bebas, sama, rahasia, atas dasar minimal dua 

alternative, dimana para wakil dipilih untuk waktu terbatas 

 

 Menurut  Jack Lively ada tiga criteria kadar kedemokratisan sebuah 

Negara,  yaitu: 

1. Sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses 

pengambilan keputusan 

2. Sejauh mana keputusan pemerintah berada dibawah control masyarakt 

3. Sejauh mana warga Negara biasa terlibat dalam administrasi umum 

 

 Menurut Franz Magnis Suseno bahwa ada lima ciri hakiki Negara 

demokrasi, yaitu: 

1. Negara Hukum 

2. Pemerintah yang dibawah control nyata masyarakat 

3. Pemilihan umum yang bebas 

4. Prinsip Mayoritas 

5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
31
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Menurut Robert A Dahl demokrasi memiliki  criteria yang dijadikan 

sebagai unsure nilai-nilai demokrasi, yaitu: 
32

 

1. Persamaan Hak Pilih 

Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap 

warga Negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalammenentukan 

keputasan terakhir.Oleh karena itu hak pilih setiap warga Negara merupakan 

jaminan bagi terselenggaranya keputusan kolektif yang menyangkut harkat 

dan martabat warga Negara.Persamaan hak pilih sudah menjadi prioritas 

untuk mendapatkan perlindungan dalam hokum. 

2. Partisipasi Efektif 

Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif termasuk tahap 

penentuan agenda kerja, setiap warga Negara harus mempunyai kesempatan 

yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewa dalam rangka 

mewujudkan kesimpulan terkahir. Oleh karena itu partisipasi merupakan 

esensi dukungan yang bersifat kolektif untuk mendukung proses legitimasi 

politik lebih kuat. 

3. Pembeberan Kebenaran 

Dalam waktu yang memungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, 

setiap warga Negara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai 

untuk membutuhkan penilaian yang logis demi demi mencapai hasil yang 

paling diinginkan. Untuk itu pengambilan keputusan kolektif yang terbuka 

mampu memberikan informasi yang akurat terhadap seluruh proses 

penyelenggaraan Negara. 
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4. Control Terakhir Terhadap Agenda 

Masyarakat harus mepunyai kekuatan ekslusif untuk menetukan soal-soal 

mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memahami 

ketiga criteria seperti yang disebut diatas. Control menjadi sangat efektif jika 

ketiga criteria tersebut telah menjadi hak politik warga Negara yang 

dijalankan dengan kesadaran politik yang telah melembaga.
 

 

D. Teori Pemilu 

1. Pengertian Pemilu 

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari Pemilihan 

Umum, karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan 

rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pemilu merupakan 

salah satu sendi untuk tegaknya system demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu 

tidak lain adalah untuk mengimflementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan 

cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya 

dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan 

ketatanegaraan.
33

  

Secara teknis operasional, para ahli memberikan pandangan yang berbeda-

beda terhadap pengertian dari pemilu ini.Umaruddin Masdar (1999) 

mendefinisikan pemilihan umum dari sudut pandang teknis pelaksanaan, bahwa 

pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar 

untuk memilih wakil-wakil rakyat. Sedikit lebih luas dari defenisi yang 

disampaikan Umaruddin, Rumidan Rabi’ah (2009) mendefenisikan pemilu 
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sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu. 

Andrew Reynolds juga menyatakan bahwa pemilu adalah metode  yang 

didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi 

kursi-kursi yang di menangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para 

kadidat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Pratiko yang menyatakan bahwa 

pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi 

wakil rakyat. 

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang 

substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Karena pemilu yang dilakukan 

secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan 

sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter.
34

 

Ibnu Tricahyo (2009) mendefenisikan pemilu dari sudut pandang yang 

lebih abstak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada 

nilai filosofisnya. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan 

instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk 

pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan 

rakyat. Apa yang dikatakan Ibnu cukup membenarkan apa yang dikatakan Lances 

Castles (2004) bahwa pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan 

politik Negara demokratis modern. Dimana dalam system politik demokrasi 

modern, pemilu merupakan sebuah keharusan.
35
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2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum 

Adapun fungsi-fungsi dari pemilu menurut Rose dan Mossawir antara lain: 

1. Menentukan pemerintahan  secara langsung maupun tak langsung 

2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah 

3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa 

4. Sarana rekrtmen politik 

5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintahan terhadap tuntutan 

rakyat. 

Ramlan Subakti selanjutnya menyebutkan bahwa terdapat 3 tujuan 

dilaksanakannya pemilu, yaitu: 

1. Sebagai mekanisme untuk penyeleksi para pemimpin pemerintahan 

dan alternatif kebijakan umum dalam demkrasi. 

2. Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari 

masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-

wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang 

memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. 

3. Saran memobilisasikan dan megalang dukunngan rakyat trehadap 

negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. 

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul 

Fahmi, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4, yaitu: 

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 

pemerintahan secara tertib dan damai 

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 

mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan 

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan  

4. Untuk melaksankan prinsip hak-hak asasi waraga negara.
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3. Dasar Hukum Pemilu 

a. UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

setiap lima tahun sekali. 

b. UUD 1945, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. 

c. UUD 1945, Pasal 22C ayat (1) menyatakan bahwa anggota Dewan 

Perwakilan Derah dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilihan Umum. 

d. UUD 1945, Pasal 6A ayat (1) menyatakn bahwa Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

e. UUD 1945, Pasal 18 ayat (3), menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 

Provinsi, Derah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan 

Umum. 

f. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan 

Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, 

Kabupaten Dan Kota dipilih secara demokrasi.
37

 

 

4. Penyenggara Pemilu berdasarkan UU no 10 Tahun 2016 

a. KPU 

- Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. KPU 
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berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jumlah 

anggotanya sebanyak 7 (tujuh) orang. 

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU 

Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur. KPU Provinsi 

berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Jumlah anggotanya 5 (lima) atau 7 

(tujuh) orang. 

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat 

KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan 

Bupati/Walikota. KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota 

Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota. 

Jumlah anggotanya sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. 

b. Panitia Penyenggara Pemilu 

- Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 

Jumlah anggotanya 5 (lima) untuk Pemilihan Kepala Daerah, dan 3 

(tiga) untuk Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. 

- Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 

menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan 

lain/Kelurahan. Jumlah anggotanya sebanyak 3 (tiga) orang. 

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 
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menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 

Jumlah anggotanya sebanyak 7 (tujuh) orang. 

c. BAWASLU 

- Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAWASLU berkedudukan di 

Ibu Kota Negara. Jumlah anggotanya sebanyak 5 (lima) orang. 

- Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggarapemilihan umum 

yang bertugas mengawasipenyelenggaraan pemilihan umum di 

wilayah provinsi. BAWASLU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota 

Provinsi. Jumlah anggotanya sebanyak 5 (lima) orang. 

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yangselanjutnya disebut 

Panwas Kabupaten/Kota adalahpanitia yang dibentuk oleh Bawaslu 

Provinsi yangbertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan 

diwilayah Kabupaten/Kota. Panwas Kabupaten/Kota berkedudukan 

Ibu Kota Kabupaten/Kota. Jumlah anggotanya sebanyak 3 (tiga) atau 5 

(lima) orang. 

- Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnyadisebut 

Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentukoleh Panwas 

Kabupaten/Kota yang bertugas untukmengawasi penyelenggaraan 

Pemilihan di wilayah Kecamatan. Jumlah anggotanya sebanyak 3 

(tiga) orang. 
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- Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah 

petugas yang dibentuk oleh PanwasKecamatan untuk mengawasi 

penyelenggaraan Pemilihandi Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 

Jumlah anggotanya sebanyak 1(satu) orang. 

- Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnyadisebut 

Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk olehPanwas Kecamatan 

untuk membantu PPL. Jumlah anggotanya sebanyak 1 (satu) orang 

setiap TPS. 

d. DKPP 

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya 

disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran 

kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu 

kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah 

anggotanya sebanyak 7 (tujuh) orang.
38

 

 

E. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Administrasi Kependudukan 

1. Pemutakhiran Data Pemilih 

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data 

Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan 

mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih 

dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan 

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
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Sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip 

berikut:
 

1. Prinsip komprehensif 

Daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik 

Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar 

pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan 

tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama 

tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan 

apapun. 

2. Prinsip akurat  

Daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, 

meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, 

dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang 

tidak berhak. 

3. Prinsip mutakhir  

Daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai 

pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah 

kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan 

suara, dan meninggal.
40

 

Terdapat tiga isu dalam pendaftaran pemilih. Isu-isu dalam pendaftaran 

pemilih di antaranya adalah siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih? Siapa 
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yang melakukan pendaftaran pemilih? Pendaftaran pemilih itu hak atau 

kewajiban? 

Pada Pilkada, Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) 

yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) 

tahun atau lebih dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau 

sudah/pernah kawin. Terdaftar dalam daftar pemilih: (a) nyata-nyata tidak sedang 

terganggu jiwa/ingatannya; (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (c) 

berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum 

disahkannya daftar pemilih sementara dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 

atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
41

 

Siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, pengalaman di sejumlah 

negara setidaknya ada dua jenis, yaitu dilakukan oleh pemerintah, atau dilakukan 

oleh penyelenggara pemilu. Mayoritas di negara-negara demokrasi, pendaftaran 

pemilih dilakukan pemerintah pusat/daerah (57%). Pendaftaran pemilih itu hak 

atau kewajiban juga terdapat keanekaragaman. Sebagian besar negara-negara 

demokrasi (64%) dan Kurang dari 50% negara-negara Afrika dan bekas koloni 

Inggris menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Sebagian besar 

negara-negara Eropa (84%) menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah hak. 

Memilih pada masa Orde Baru merupakan hak dan kewajiban sekaligus tetapi 

sejak Pemilu 1999 dan terutama sejakamandemen UUD 1945, memilih 

merupakan hak. 
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PPS memiliki arti penting dalam menentukan kualitas daftar pemilih. 

Hal ini disebabkan PPS memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, bahkan 

sangat strategis dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 

Bahkan, baik dan buruknya kualitas DPT sangat ditentukan oleh kinerja PPS 

dalam proses pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu PPS harus bekerja 

secara maksimal memastikan daftar pemilih lebih berkualitas. 

Terdapat 2 (dua) alasan mengapa PPS menjadi pihak yang sangat penting 

dalam penyusunan daftar pemilih, antara lain:  

a. Kewenangan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilukada 

sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, 

menambah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. 

PPK dan KPU tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih 

tanpa usulan dan persetujuan PPS. 

b. PPS menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, setelah PPDP, yang langsung 

berhubungan dengan pemilih. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan 

kedekatan dengan warga/pemilih. 

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS harus berkoordinasi dan bekerja sama 

dengan baik dengan mitra-mitra PPS, antara lain: PPK, PPDP, Pengawas 

Pemilihan Lapangan (PPL), Pemerintah tingkat desa/kelurahan,Tokoh masyarakat  

Dan Tim kampanye pasangan calon tingkat desa (jika ada).
42

 

Untuk tiap Desa/Kelurahan disusun dan dipelihara daftar pemilih, dengan 

menggunakan formulir daftar pemilih sementara/tetap/tambahan yang memuat 

nama-nama pemilih dari Desa/Kelurahan itu. Seorang pemilih hanya boleh 
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didaftarkan satu kali dalam daftar pemilih. Jika seorang pemilih mempunyai 

rumah/tempat tinggal lebih dari satu, maka ia harus memilih salah-satu diantara 

rumah/tempat tinggal dimana ia terdaftar sebagai penduduk.
43

 

 

2. Administrasi Kependudukan (Perda Kab. Kampar No. 4 Tahun 2009) 

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta Pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dalam pembangunan. 

Data Kependudukan merupakan Dokumen Negara yang harus dipelihara dan 

dilindungan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Perencanaan, 

Pembangunan dan Kemasyarakatan. Pengelolaan Data Kependudukan 

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan 

Kelurahan / Desa. Proses Pengelolaan Data Kependudukan dilaksanakan dengan 

menggunakan System Informasi Administrasi Kependudukan secara tersambung. 

Kepala Kelurahan/Desa wajib mencatat dan melaporkan data hasil 

penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Camat secara 

reguler setiap bulan. Camat wajib mencatat dan melaporkan data tersebut kepada 

Bupati secara reguler setiap bulan melalui Disduk Capil. Kemudian Disduk Capil 

melaporkannya kepada Bupati secara reguler setiap bulan. dan Bupati wajib 

melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayahnya 

tersebut kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan secara reguler melalui 

Gubernur Riau. Dari data tersebutlah sumber dikeluarkannya DP4 untuk 

penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. 
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