BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Koordinasi
2.1.1 Pengertian Koordinasi
Dalam

sebuah

organisasi

setiap

pimpinan

perlu

untuk

mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam
menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas,
pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan
oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya
sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap
pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.
Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan
mengarahkan,

mengintegrasikan,

dan

mengkoordinasikan

unsur-unsur

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan
organisasi”.
Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau
bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara
efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).
Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa
koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan
jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk
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menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang
telah ditentukan.
Hadari Nawawi dalam bukunya Administrasi Pendidikan: Koordinasi
adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah
pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang
harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan
berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.
Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, The Principle and Practice of
Management yang dikutip Handayaningrat (2002:54) Koordinasi adalah
mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan
pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu
dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu
sendiri.
Menurut Handayaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi
adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat
juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah
tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling
mempengaruhi.
Menurut Mc. Farland (Handayaningrat, 1985:89) koordinasi adalah
suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara
teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam
mencapai tujuan bersama.
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Menurut Suharno HP (1981: 29), koordinasi adalah kemampuan untuk
merangkaikan beberapa gerakan untuk mencapai suatu gerakan yang selaras
sesuai dengan tujuan.
Menurut Sanjoto (1999: 9), bahwa koordinasi adalah kemampuan
seseorang dalam mengintegrasikan gerakan yang berbeda ke dalam suatu pola
gerakan tunggal yang efektif. Sehingga koordinasi merupakan kemampuan
tubuh untuk merangkai atau mengkombinasikan beberapa unsure gerakan
menjadi suatu gerkan yang efektif dan selaras sesuai dengan tujuan.
Menurut D.Allen Phillips dan E.Hornack (1979:251) menjelaskan
koordinasi adalah kemampuan melakukan suatu pola gerakan yang
membutuhkan keterampilan. Koordiansi juga merupakan bagian integral dari
kemampuan motorik, pada kenyataannya pengertian koordinasi telah dianggap
sebagai padanan dari kata kemampuan motorik dan keterampilan
Menurut G. R. Terry dalam bukunya, Principle of Management yang
dikutip Handayaningrat (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron
atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan
pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis
pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi
menurut Terry meliputi :
a. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
b. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
c. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut
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Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi
memiliki syarat-syarat yakni :
a. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per
bagian.
b. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian,
agar saling berlomba
c. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
d. Esprit de corps bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat
Selanjutnya kordinasi memiliki sifat-sifat:
a. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer
dalam kerangka mencapai sasaran.
c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.
Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah
tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara
tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu
dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha
ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi
kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Jadi

dapat

disimpulkan

bahwa

koordinasi

merupakan

proses

pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi
agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan,
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pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya
manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan
suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai
sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.
2.1.2 Tipe-tipe, Sifat dan Manfaat Koordinasi
Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan
disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.
Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua
bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe
ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini
dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:
a. Koordinasi vertikal (Vertical Coordination} adalah kegiatan-kegiatan
penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unitunit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung
jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di
bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara
relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada
aparat yang sulit diatur.
b. Koordinasi

horizontal

(Horizontal

Coordinatiori)

adalah

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan,
pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat
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organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas
interdisciplinary dan interrelated.
Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan,
menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara
unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unitunit yang sama tugasnya.
Sedangkan Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi)
beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan
yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern
yang levelnya setaraf.
Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator
tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab
kedudukannya setingkat.
Hasibuan (2006:87), bependapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah :
a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator
dalam rangka mencapai sasaran.
c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.
Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada
beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa
Adapun manfaat koordinasi antara lain:
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a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain,
antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam
organisasi.
b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau
pejabat merupakan yang paling penting.
c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam
organisasi.
d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas
dalam organisasi.
e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.
Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu
organisasi, yakni:
a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau
kekosongan pekerjaan.
b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk
pencapaian ujuan perusahaan.
c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu
pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran
yang diinginkan.
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Harsono (1988: 65), mengemukakan, bahwa koordinasi adalah
kemampuan menginte-grasikan berbagai gerakan yang berlainan ke dalam satu
pola tunggal gerakan.
2.1.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Koordinasi
Hasibuan

(2006:88),

berpendapat

bahwa

faktor-faktor

yang

mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:
A. Kesatuan Tindakan
Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota
organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau
tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau
satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu
konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari
pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa
usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya
keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah
merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu
koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa
kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan.
B. Komunikasi
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena
komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan
berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya
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komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak
kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan
komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa
latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”.
Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan
komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan
memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan
demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan
komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan
komunikasi.
Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat
bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan
merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu
komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara
tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi
serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan
suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang
disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.
Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai
berikut :
a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam
suatu lingkungan.
b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
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c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari
generasi yang satu ke generasi yang lain.
Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan
oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui
informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada
orang tersebut.
C. Pembagian Kerja
Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai
tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri.
Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan
dikoordinasikan

dapat

mencapai

hasil

lebih

daripada

dilakukan

perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip
pembagian kerja (Division of labor).
Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi
diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai
tujuanya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian
kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu
organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar
setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan
sekumpulan kegiatan yang terbatas.
Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas
secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan
keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak
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seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan
bagian–bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang.
Pembagian

pekerjaan

yang

dispesialisasikan

seperti

itu

memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada
fungsi pekerjaan tertentu.
D. Disiplin
Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja
secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang
diharapkan. Koordinasi hádala usa penyesuaian bagian-bagian yang
berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada
waktunya,

sehingga

masing-masing

dapat

memberikan

sumbangan

usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu
diperlukan disiplin.
Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu
alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan
agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu
upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati
semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku”. Jadi
jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku,
apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap
peraturan suatu organisasi.

26

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau
anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu
menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui
kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan
konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin
mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya.
Dengan demikiam disiplin itu sangat penting artinya dalam proses
pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan
dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.
Menurut James D. Thomson membagi tiga saling ketergantungan
diantara satuan-satuan organisasi, yaitu :
1. Ketergantungan yang menyatu ( Pooled interdependence )
Dimana tiap kegiatan departemen dan fungsional tergantung pada
pelaksanaan kerja tiap satuan.
2. Ketergantungan yang berurutan ( sequential interdependence ) :
Dimana pekerjaan dari tiap departemen atau fungsional tergantung dari
penyelesaian pekerjaan departemen yang lain sebelum satuan lain dapat
bekerja.
3. Ketergantungan timbale balik ( reciprocal interdependence ):
Merupakan hubungan member dan menerima anrat satuan organisasi.

2.2 Definisi Pemilihan Umum
Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan
lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan
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amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan
presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan umum
menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.
Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem
demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga
perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara
di bidang politik. Andrew Reynolds menyatakan, “Pemilu dilaksanakan untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah
secara langsung.
Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam
memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu (Reynolds,2012:34)”.
Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil. Pemilihan Umum juga menyangkut metode yang di dalamnya
suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursikursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.
Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu,
mendefinisikan Pemilihan Umum yaitu “Secara universal Pemilihan Umum
adalah instrumen

mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud

membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi
dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Definisi tersebut menjelaskan
bahwa pemilihan umum merupakan

instrumen untuk mewujudkan

kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana
mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.
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Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih
wakilwakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam
proses pembuatan kebijakan negara. Dalam hal ini penulis memfokuskan
penulisandan penelitian skripsi pada pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014, maka pengertian pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden menurut Ali Murtopo yaitu cara dalam sistem demokrasi untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden serta salah satu bentuk pemenuhan hak
asasi warga negara di bidang politik.
Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat karena
rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung dan dibutuhkan cara untuk
memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu
tertentu. (Murtopo, Ali. 2013:11)”
Selain sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam
bidang politik, pemilu juga sebagai sarana yang tersedia bagi rakyat untuk
menjalankan kedaulatannya sebagaimana Negara demokrasi Soedarsono
mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Mahkamah
Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan
umum adalah “Syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan
dengan tujuan memilih

wakilrakyat,

wakil

daerah,

presiden

untuk

membentuk pemerintahan demokratis” (Soedarsono, 2005:1).
Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan
syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil
rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.
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Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk
didalam lembaga perwakilan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk
menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung
berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya
yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia
yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam
pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun
legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

2.3 Asas-Asas Pemilihan Umum
Asas-asas pemilihan umum yang ada di Indonesia dikenal dengan
singkatan “Luber-Jurdil”, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Adapun penjelasan mengenai asas-asas pemilu yaitu:
a. Langsung, berartirakyat (pemilih) mempunyai hak untuk secara langsung
memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara.
b. Umum, berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi
persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun.
c. Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas
menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam
melaksanakan haknya, setiapwarga Negara dijamin keamanannya,sehingga
dapat memilih sesuai dengan kehendak hatinurani dan kepentingannya.
d. Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan
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apapun. Pemilih memberikan suaranya pada sura tsuara dengan tidak dapat
diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asasrahasia ini tidak
berlaku lagi bagipemilih yang telah keluar dari tempa tpemungutan suara
dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannyakepadapihak
manapun.
e. Jujur,

berarti

dalam

menyelenggarakan

pemilihan

umum,

penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu,
pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak
yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
f. Adil, berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai
politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak manapun, sehingga dengan adanya pemerataan hak atas
persamaan pemilihan diharapkan mampu membangun dan menciptakan
pemilihan umum yang adil.
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Tabel 2.1
Fungsi Koordinasi KPU
Bawaslu Fungsi Koordinasi KPU

Mengacu Pasal 8 ayat
(2) UU Nomor 15
Tahun 2011: Bawaslu
memberikan
rekomendasi atas
dugaan pelanggaran
pemilu oleh
[enyelanggaran pemilu
kepada KPU

Mengacu Pasal 77 ayat
(i) huruf d: Panwas
Kab/Kota meberikan
rekomendasi kepada
KPU Kab/Kota
Pasal 69 UU Nomor 15
Tahun 2011: Memberi
kewenangan penuh
kepada Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu
Kab/Kota untuk
melakukan pengawasan
pada semua tahapan
pemilu

Bawaslu Memberi
Rekomendasi

Pasal 8 ayat (2) UU
Nomor 15 Tahun
2011: KPU
meninjak lanjuti
rekomendasi
Bawaslu dan
mengenakan sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan
sementara
jajarannya yang
terbukti melakukan
yang mengakibatkan
tergannggu tahapan
penyelenggaraan
Pemilu Panwas
KPU Kab/Kota
Kab/Kota memberikan menindaklanjuti
rekomendasi
Panwas Kab/Kota

Bawaslu dan
jajarannya
memberikan
rekomendasi kepada
KPU dalam hal terjadi
pelanggaran
administarasi, pidana,
perselisishan, kode
etik, atau pelanggaran
pemilu lainnya

KPU wajib
menindaklanjuti
rekomeanndasi
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan
Panwaslu Kab/Kota
atas laporan
pelanggaran pemilu

Sumber UU Nomor 15 Tahun 2011

2.4 Penelitian Terdahulu
Nail Fadhli, Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota
Pekanabru Dalam Mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun
2014 Studi Kasus Di Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Hasil Penelitian peranan
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Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan
pelakanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Rumbai Pekanbaru di
kategorikan Belum Baik/Tidak Maksimal. Dikarenakan masih banyak
masyarakat tidak mendapat sosialisasi dan tidak mendapatkan sosialisasi
Pileg di Kecamatan Rumbai.
M.Nur Faizin, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Karimun Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih (Golput) Dalam
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Karimun. Hasil
penelitian menunjukkan bahawa peran Komisi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Karimun Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih
(Golput) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten
Karimun yang dilakukan melalui Sosialisasi dan partisipasi masyarakat
dinilai masih Belum Maksimal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase
responden yang menjawab mengetahui dan tidak mengetahui.
Bintana Afiyah Parahita, Rini Anggraini, Iwan Rachmad 2014
“Kewenagan Komisi Pemilihan UMUM Kabupaten/Kota Dalam Verivikasi
Pendafrtaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hasil
Penelitian : Dalam mekanisme pencalonan anggota legislatif, terdapat
persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam pendaftarn calon legislatif, para bakal calon legislatif harus
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
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Komisi Pemilihan Umum melakukan tahap selanjutnya yaitu penetapan calon
anggota terpilih yang berdasarkan dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih.
Komisi Pemilihan Umum sangat berperan aktiv dalam tahapan verifikasi baik
secara administrasi dan faktual. Komisi Pemilihan Umum juga mempunyai
16 (enam belas) tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pemilu
Pemilihan Umum (PEMILU) yang berlangsung di negara kita
Republik tercinta ini setiap lima tahun sekali, tampaknya mendapat legalitas
dari ajaran Islam. Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus
dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di
lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-„aqdi) maupun kepala negara --presiden
dan wakilnya-- yang disebut dengan khalifah.
Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan
khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang Islam yang terbaik, sesuai
pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari
partai politik manapun, baik parnas maupun parlok.
Islam, dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan
umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt
(ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya
(muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan
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dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan
tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.
Bila nilai-nilai tersebut --kemaslahatan dan keadilan-- bagi manusia
diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi,
penindasan dan kezaliman. Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur
dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan
dan mengawasi jalannya pemerintahan negara.
Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang
membuat peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping
lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas
tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern (saparation of power), terdiri
dari pihak atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sekalipun, betapa pentingnya sebuah pemerintahan (negara) dalam
mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak
pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu negara tersebut.
Karena itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar
politik, merupakan sesuatu yang wajar. Baik Alquran maupun al-Sunnah, yang
keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, nampaknya tidak memberi
petunjuk yang tegas tentang hal itu.
Alquran hanya memberikan beberapa landasan yang prinsipil, antara
lain “asas musyawarah” dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin,
menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti
dijelaskan Allah dalam Alquran:
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Kepemimpinan di dalam pandangan Agama Islam Mempunyai aspek
dalam kehidupan yang berdasarkan kepada Al-Quran.

           
             
     
Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesaat dari Jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari
perhitungan”. (QS: Shaad: 26).
Berdasarkan dari ayat Al-Qur„an di atas dapat di jelaskan mengenai
seseorang yang akan menjadi Khalifah berdasarkan surat Shaad adalah
mereka yang tidak membuat kerusakan di bumi, tidak menumpahkan darah,
berbuat adil, dan tidak mnegikuti hawa nafsu. Tidak membuat kerusakan di
bumi, tidak menumpahkan darah, berbuat adil, tidak mengikuti hawa nafsu
adalah bagian dari sikap mental seseorang. Artinya, berdasarkan ayat diatas,
seorang pemimpin ideal sebaiknya adalah mereka yang memiliki sikap
mental yang tersebut di atas.

             
 
   
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasululullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap
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(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah” (QS: Al-Ahzab: 21).
Dari ayat di atas telah di jelaskan di dalam Al-Qur‟an bahwasanya
Rasulullah merupakan pemimpin yang patut untuk di contoh suri taulatannya
bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah SWT.
Pemilihan pemimpin merupakan satu ikatan kontrak yang di sepakati
dengan rakyat melalui proses penyerahan kuasa atau pemilihan umum.
Kepemimpinan

bukan

sekedar

perjanjian

antara

pemimpin

dengan

masyarakat, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin dengan
Allah SWT. Pemerintahan adalah satu amanah dan di syariatkan baginya
melanjutkan tugas kenabian dalam memelihara agama dan memajukan urusan
dunia umat Isalam.

2.6 Defenisi Konsep
Adapun defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan
pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang
fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan
efektif.
Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk
memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat,
serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.
Komisi

Pemilihan

Umum

adalah

lembaga

negara

yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan
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Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Panitia Pengawas Pemilu (disingkat Panwaslu) adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam
bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang.
Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai
kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai
politik.

2.7 Indikator Penelitian
Tabel 2.2
Indikator Penelitian
Referensi

Indikator
1. Kesatuan
Tindakan

1.
2.

Hasibuan Dalam
Bukunya Manajemen
Dasar-dasar, Pengertian,
dan Masalah (2006:88)
Koordinasi Komisi
Pemilihan Umum dengan
Panitia Pengawas Pemilu

Sumber : Hasibuan (2006:88)

2. Komunikasi

3.
1.
2.
3.

Sub Indikator
Saling ketergantungan
yang menyatu
Saling ketergantungan
yang berurutan
Timbal balik
Ada tidaknya Informasi
Ada tidaknya alur
informasi
Ada tidaknya teknologi
informasi

4. Pembagian
Kerja

1. Penempatan karyawan
2. Beban kerja
3. Spesialisasi pekerjaa

5. Disiplin

1. Ketepatan waktu
2. Tanggung jawab yang tinggi
3. Ketaatan terhadap kantor
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2.8 Kerangka Berfikir
Koordinasi KPU dan PANWASLU Dalam Menyelanggarakan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017

Koordinasi
Panwaslu dengan
KPU

Kesatuan
Tindakan

Komunikasi

Pembagian Kerja

Disiplin

