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PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

DAN KEDAULATAN RAKYAT

Oleh: Ichsan Anwary, S.H, M.H.*

Setting demokrasi Indonesia pasca amandemen Undang
Undang Dasar 1945 telah mulai menunjukkan perubahan. Bila
sebelum amandemen UUD lg4skekuasaan memilih presiden dan
wakil presiden oleh MP& pasca amandemen kekuasaan tersebut
beralih ke tangan rakyat. Rakyat langsung memilih presiden dan
wakilnya dalam suatu pelaksanaan pemilu presiden dan wakil
presiden. Implikasi perubahan kekuasaan memilih presiden dan
wakil presiden dari MPR ke tanganrakyat dalam perkembangan
demokrasi dan ketatanegaran kita pada gilirannya diikuti pula
oleh pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasca
pemberlakuan Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah - sebagai pengganti Undang undang No.
22 Tahun 1999 tenta4g Pemerintahan Daerah yang sebelumnya
rakyat kembali diberi " tiket" untuk melaksanakan peranan
langsung menentukan pilihan politiknya terhadap seorang kepala
daerah dan wakilnya.

' Mantan Ketua HMI Komisariat Fak. Hukum dan Staf Pengajar Fakultas Hukum
Unlam
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Dua hal di atas pemilihan presiden dan wakil presiden serta
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah iur,gror,g oleh
rakyat adalah sebuah bentuk penganutan model negara hukum,
demokrasi dan pengiulutan paham kedaulatan rakyat yang agak
lebih maju dari sebelum sebelumnya dalam konteks sejarah
kehidupan politik dan ketatanegaraEu:r Indonesia. Prinsip negara
hukum dan prinsip kedaulatan rakyat sebagai bagran dari prinsrp
prinsip konstitusi yang harus ditegakkan dalam praktek
ketatanegaraan. Demokrasi kekuasaan negara berada di tangan
sebagian besar dari rakyat. Dalam konstelasi ini telah terjadi
pergeseran dafi konsep demokrasi dengan perwakilan (represen-

tatioe democracy) atau demokrasi tidak langsung ke arah demokrasi
langsun g (dir ect demo uacy) .

Bila kita mencoba balik ke belakang ketika penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur oleh Undang undang No. 22 Tahun
lw tentang Pemerintahan Daerah, sebuah produk hukum dan
produk politik yang lahir dalam suasana dan semangat reformasi.
undang undang No. 22 Tahun 1999, telah memposisikan DPRD
sebagai lembaga legislatif di daerah dengan peranan sangat besar
dalam hal pemilihan kepala daerah. Dalam format undang
undang ini wewen€u:rg untuk memilih dan menetapkan kepala
daerah adalah DPRD. Pasal 18 Undang undang Nomor Z2Tahun
L999 menetapkan tugas dan wewenang DpRD salah satunya
adalah memilih Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/wakil
Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Kekuasaan besar DPRD
ini ditambah lagi dengan kekuasaan DpRD sebagai temp atbagp
kepala daerah bertanggung jawab. Lebih dari itu bandul
kekuasaan yang berpihak kepada DPRD diikuti lagi oleh
kekuasaan DPRD fang sungguh "menakutkan", di mana DPRD
dalam hal hal tertentu dapat meng-impeach seorang kepala daerah
dalam rnasa jabatarurya misalnya dalam hal penolakan LpJ kepala
daerah oleh DPRD (pasal 46 ayat3 UU n/ t99g). Iuga alasan krisis
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kepercayaan publik yang luas yang menimpa seorang kepala
daerah dapat disikapi oleh DPRD untuk memberhentikannya dari
jabatan kepala daerah. Kekuasaan besar yang berpihak kepada
DPRD yang diformat oleh UU No. 22 tahun 1999 inilah yang
ternyata dalam prakteknya menjadi "senjata pamungkas" bugr

DPRD "vis a vis' dengan kepala daerah. Senjata pamungkas inilah
yang lantas menaikkan "bargaining position" DPRD. Tingginya
posisi tawar DPRD ini dalam tataran praktek menimbulkan cap
dan predikat yang negaiif terhadap DPRD. Praktek praktek politik
di tingkat lokal yang tidak elegan dan kurang bermartabat seperti
praktek money politics sesuatu yang sangat mengemuka dalam
kiprah, kehidupan politik ketatanegaraan dan demokrasi di era

RxntmvrEN PoTITIK yANG TERBUKA

Maksud dari rekrutmen politik yang terbuka adalah tercip-
tanya suatu mekanisme rekrutmen politik yang memberikan
ruang bugr rakyat secara egaliter, tidak memandang suku , agama,
ras, budaya dan lain-lain. Dalam kontek pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah secara langsun g, f ang dimaksud
dengan rekrutmen politik yang terbuka adalah adanya kesem-
patan kepada seluruh warga negEua untuk dapat menjadi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ada dua hal penting berkaitan dengan relasi antara rekrut-
men politik yang terbuka dengan pemilihan Kepala daerah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsun& yaitu persyaratan untuk
dapat menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta
mekanisme dalam mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung. Pertama: persyaratan untuk
menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berkaitan
dengan kesempatan seluruh warga negara dalam proses politi(
termasuk pemitihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung.
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Pada dasarnya kesempatan dalarn proses politik yang
terbuka dalam rangka rekrutmen politik y*g terbuka tersebut

berlaku bugr setiap wErrga negElra, bahwa Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah memiliki peran yang penting dalam rangka
mengelola daerahnya, maka diperlukan persyaratan tertentu
untuk menladi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam
Pasal 58 UU No.32/2004, disebutkan syarat-syarat brg Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam kontek pemilihan
langsung, yaitu sebagai berikuf
L. Bertakwa kepada Tuhan YME,

2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Neg ara, Undang-
Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, cita-

cita proklamasi 17 Agustus 1945,dan kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia,serta Pemerintah,

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas danf atau yang sederajat,

4. Sehat jasmani danrohani berdasarkankesehatan menyeluruh
oleh tim dokter,

5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam paling lama

5 (lima) tahun penjara atau lebih,
6. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
7. Mengenal daerahnya dan dikenal olehmasyarakat daerahnya,

8. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk
diumurnkan,

9. Tidak sedang memiliki tangguangan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan negara,

L0. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
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11. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, .::-- 
_

12. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPI TP), atau bas yang
belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti
pembayaran pajak,

13. Menyerahkan d#tar riwayat hidup lengkap yang memuat
antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaar; serta riwayat
keluarga kandung, suami atau isteri,

14. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil
kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama, dan

15. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.
Pembatas€u:t melalui persyaratan di atas sekali lagi bukanlah

dalam rangka melakukan rekrutmen politik yang tertutup, tetapi
lebih dimaknai sebagai upaya untuk menghadirkan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kapabel, serta memiliki
integritas, moralitas, sekaligus mengenal dan dikenal dherah yang
akan dipimpinnya.

Hal lain yang penting untuk dilihat dalam melakukan kajian
terhadap relasi antara rekrutmen politik y*g terbuka dengan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung adalah mengenai mekanisme pencalonan dalam
pemilihan Kepala Daearh dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung ini.

Mekanisme pencalonan menjadi penting, sebab dari hal
tersebut dapat melihat apakah indikasi terhadap terciptanya
rekrutmen politik yang terbuka benar-benar terlihat dalam
pemilihan Kepala Daerah danwakil Kepala Daerah, berdasarkan
UUNo.32/2004. n'

DalampasalsgW tersebut ditegaskan mekanisme
pencalonan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung tersebut, yaitu
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(1) Peserta pemilihankepala daerah danwakil kepala daerah

adalah pasangan calon yang diusulkan secara ber-
pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan

calon apabila memenuhi persyaratan perolehan seku-

rang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 Yo

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan

umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(3) Partai politik atau gabungan partai poltik wajib membuka

kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon
perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana

bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demo-

kratis dan transparan
(4) Dalam proses penetapan pasangan calorL partai politik

atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat

dan tanggapan masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, jelas hanya ada satu

"pinttJ" untuk masuk dalam proses pemilhan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah secara langsung, yaitu melalui partai politik
dengan syarat tersebut di atas. Dari mekanisme demikian, pada

da.sarnya tidak ada perubahan proses pencalonan antara UU

No.22/1999 dengan UU No.32/2A04, keduanya menempatkan

partai poltik sebagai satu-satunya "pintu masuk" pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berkaitan dengan rekrutmen politik yang terbuka,
kewenangan yanq.,dimiliki partai politik sebagai jalan satu-

satunya dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

banyak mendapat'sorotan. Hal ini berkaitan dengan calon-calon

perseorangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 59 ayat(3) di

atas, pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang partai politik,
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tetapi memiliki keinginan untuk dapat mencalonkan diri, baik
sebagai Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah.

Dalam kontek partai politik di Indonesi4 para calon di luar
partai politik agak sulit bersaing dalam kompetisi internal partai
politik dalam hal pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wurcf
Kepala Daerah oleh partai poritik tersebut. Kalaupun terjadi
kuantitasnya sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari peta afiliasi
politik Kepala Daerah.

Meski persyaratan yang dibuat oleh uu ini sangatlah baik
dan diharapkan dapat menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang diinginkarL namun rekrutmen politik yang
terbuka, yaitu memberikanruang bus seluruh warga negara yang
memenuhi syarat sebagaimana pasal 5g di atas masih menjadi
tanda tanya. Hal tersebut dikarenakan hanya ada satu jular, untuk
mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung, yaitu melalui partai politik. Dalam hal ini
menarik mengutip tajuk Republika sabtu, 2g Agustus 2004 sebagai
berikut

.....Kecuali itu, dengan hanya lewat satu pintu, jelas-jelas
bahwa praktik-praktik politik uang seperti korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) akan nyata terjadi. siapa pun calon
yang akan diajukan kemungkinan besar akan banyak
"bermain mata" dengan parpol-parpol yang mencalon-
kannya. setelah terpilih pury praktik main mata ini akan
terjadi lagi antara eksekutif dengan legislatif. Betapa dalam
lima tahun terakhir ini kita menyaksikan praktik-praktik
KKN itu justru.j,uga dilakukur, ll"h kalangan legisratif.
Parlemen bak bursa pasar uang dan partai sebagai jaringan
kartelnya. IGsus-kasus anggota DpRD yang diajukan te ,iela
hijau karena tuduhan korupsi sudah banyak terjadi. Hal
buruk seperti itu tentu saja tak kita harapkan lagi terjadi.
untuk itulah diperlukan parlemen yang kuat yang benar-
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benar mampu mengontrol eksekutif. Dengan oligarki parpol,
bukan tidak mungkin praktik serupa terjadi lusr.

RnxnurruEN cALoN KEpALA DAERAH DAN wAKrL KEpAtA DAERAH

Kekuasaan DPRD memilih kepala daerah dan wakil kepala
daerah berdasarkan undang undang No. 22 Tahun L99g tlun
direduksi oleh undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang pemerintahan daerah
yang baru ini menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil (Pasal 56 ayat 1). seperti disinggung di
atas, pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik (Pasal 56 ayat 2). Ketentuan pasal di atas telah
menghapus peluang calon independen dalam artian tidak
ketentuan di atas sungguh sesuatu yang menodai.

Peranan partai politik sangat besar karena melalui partai
politiklah sebagai satu satunya pintu masuk atau ,, tiket,
mendapatkan posisi sebagai kandidat kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Ini berarti bahwa peluang orang orang parpol
(partisan) untuk muncul sebagai kandidat kepala daerah sangat
terbuka karena realitas politik juga menunjukkan kecenderungan
yang cukup kuat dari parpol untuk tidak memberikan kesempatan
jabatan-jabatan politik selain dari orang orang parpol. Titapi
bukan berarti tertutup sama sekali peluang dari calon independen
atau perseorangan (non partisan) untuk muncul sebagai kandidat
kepala daerah. Terhadap calon independen atau perseorangan
untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah sudah barang tentu
harus melalui part?ii politik. undang undang telah *"r,.guskan
dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik w aiib

1 Soal Pilkada, DPR Jangan Berpikir Sempff, Republika, Sabtu 2g Agustu s 2004.
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membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi bakal perse-
orangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal
calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan
transparan (Pasal 59 ayat 3). Dalam proses penetapan pasangan'calon, 

partai politik atau gabungan partai politik memplrhatikan
pendapat dan tanggapan masyarakat (pasal s9 ayat 4).

Apa dan bagaimana makna wajrb, demokratis dan transparan
dalam konteks pasal di atas, dalam penjelasan pasal itu hanya
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ,,mekanisme yang
demokratis dan transparan" adalah mekanisme yang berlaku
dalam partai politik atau gabungan partai politik y*i menca-
lonkan dan proses penyelenggaraannya serta keputusannya dapat
diakses oleh publik. Demikian pula dalam jabaran pp No. 6 Tahun
2005 hal yang sama kembali ditegaskan.

Dalam realitas politik dan praktek penyelenggaraan proses
rekruitmen calon kepala daerah dan wakilnya yang sementara
ini telah dilakoni oleh partai politik ternyata masih marak
diwarnai oleh praktek praktek yang tidak elegan, kurang
bermartabat aroma money politics,dan kisruh internal parpol.

Persoalannya adalah apakah mekanisme demokratis dan
transparan tersebut telah dilakoni oleh partai partai politik ketika
memunculkan calon-calon kepara daerah dan wakil kepala
daerah? Apakah dalam proses penetapan pasangan calory
masyarakat telah menyampaikan pendapat dan tanggapannya
dan apakah partai politik atau gabungan partai poliuk tersebut
telah sungguh memperhatikan pendapat dan tanggapan
masyarakat? Dan bagaimanakah akses publik terhadap proses
penyelenggaraan dan keputusan partai politik atau gabungan
partai politik terhadap keputusan penetapan calon tersebut?
Lantas aPa implikasi dan sanksinya bila hal hal tersebut tidak
dilalui secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan?
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Demikian pula peranan rakyat dan akses publik terhadap
Penyenggaraan pemilihan kepala daerah dapat terlihat pada ruut
penetapan Pasangan calon oleh KPUD. Dalam PP No. 6 Tahun
2005 dinyatakan KpuD melakukan penelitian terhadap surat
pencalonan beserta lampirannya (pasal 43 ayat 1); perrelitian
meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
pencalonary serta klarifikasi pada instansi yang berwenang
memberikan surat keterangan (pasal 43 ayat2); Hasil penelitian
diumumkan kepada masyarakat (pasar 43 ayat3); M-asyarakat
dapat memberikan masukan kepada KpuD mengenai hasir
penelitian dimaksud (pas al43 ayat 4); Dan masukan irasyarakat
wajib diproses dan ditindakianjuti KpuD (pasal al ayati).

Dari gambaran ini menunjukkan betapa peranan rakyat
sangat menentukan sekali untuk melahirkan seorang kepala
daerah yang benar-benar regitimate, akseptabel dengan integritas
moral dan kapabilitas yang sangat tinggr, tidak hunyu dalam
segmen pencoblosan suara terhadap calon-calon dalam sekat sekat
bilik suara tetapiiuga ketika mau memproses dan memunculkan
figur figur calon kepala daerah.

244 | Membangun Indonesia Baru


