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Abstract
The simultaneous regional election held in 2015 in North Sulawesi has not been
successfully a sexpected in the goals in Pilkada Law. It is because of low level of participation
among the people, inefficiency in financing, and implementation of simultaneous regional
election that do not have synchronized period of service with the inauguration process. This
research is to answer three research questions; first why the goals of simultaneous regional
election in North Sulawesi are not successfully achieved as it was expected? Second, what
are the main obstacles that hindered the achievement of the expected goal? Third, what
improvements that are needed in order to achieve the expected goals? This research is utilized
policy evaluation theory, while in data collecting methods will be held through FGD and
document studies on report of KPUD (Regional General Elections Commission) and Bawaslu
(The Election Supervisory Agency). This research concludes that the goals of regional election
is not successfully achieved because of selecetion of candidate does not involve the public,
campaign promises is normative and not visionary, regulation problems, campaign financing,
police financing, and financing of the KPPS (the Polling Station Working Committee).
Keywords: simultaneous regional election, participation, financing, periodisation.
Abstrak
Pilkada secara serentak pada tahun 2015 di Sulawesi Utara belum berhasil sebagaimana
tujuan yang diharapkan UU Pilkada. Hal itu disebabkan tingkat partisipasi pemilihnya masih
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sangat rendah, pembiayaan yang tidak efesien serta pelaksanaan pilkada secara serentak namun
belum melahirkan kesamaan periodisasi masa kerja kepala daerah akibat pelantikan tidak
dilakukan secara serentak. Penelitian ini hendak menjawab tiga pertanyaan yaitu pertama
mengapa tujuan kebijakan pilkada serentak di Sulawesi Utara belum seperti yang diharapkan.
Kedua apa saja kendala yang dihadapi sehingga tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.
Ketiga pembenahan seperti apa yang bisa dilakukan agar tujuan kebijakan pilkada serentak
dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dan untuk mendapatkan
data dilakukan FGD dan laporan KPUD dan Bawaslu. Hasil penelitian menyebutkan bahwa
tujuan pilkada belum berhasil sebagaimana yang diharapkan karena proses penetapan calon
yang tidak melibatkan publik, janji kampanye yang bersifat normatif dan tidak visioner,
masalah regulasi, pembiayaan kampanye, pembiayaan kepolisian, serta pembiayaan KPPS.
Kata kunci: pilkada serentak, partisipasi, anggaran, periodisasi

Pendahuluan

S

alah satu bentuk penerapan
prinsip-prinsip demokrasi pada
setiap negara yang menganutnya adalah
menjadikan partisipasi politik masyarakat
sebagai bagian yang paling penting
dalam pembentukan kekuasaan negara.
Kekuasaan tidak dibentuk oleh dominasi
negara yang bersifat top down, tetapi lahir
dari sebuah rekayasa yang melibatkan
warga negara secara langsung. Warga
negara bukan hanya sekedar sebagai
objek kekuasaan melainkan unsur
yang paling penting dalam membentuk
kekuasaan politik. Itulah sebabnya pada
saat Bangsa Indonesia memasuki babak
baru demokrasi di era reformasi sebagai
fase yang menggantikan kekuasan
orde baru, para pejuang demokrasi
mendorong suatu mekanisme baru dalam
pembentukan kekuasaan pejabat publik
dari mekanisme melalui perwakilan
politik menjadi mekanisme pemilihan
secara langsung oleh warga negara. Di
masa orde baru pemilihan presiden dan
wakil presiden serta kepala daerah dipilih
oleh suatu lembaga perwakilan politik

yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pemilihan pejabat publik seperti
presiden dan kepala daerah yang dilakukan
secara langsung oleh rakyat diyakini
bukan hanya sekedar membangun tingkat
kepercayaan publik bagi pemimpinnya.
Hal tersebut juga menjadi sarana
pendidikan politik masyarakatnya bahwa
membangun negara untuk mencapai
tujuannya bukan hanya ditanggungkan
kepada para pemilik kekuasaan namun
lebih dari itu tentu perlu tanggung jawab
dan keterlibatan langsung oleh setiap
masyarakat yang mendiami bangsa ini.
Sehingga gambaran pemimpin negeri ini
akan sangat tergantung dari gambaran
para pemilihnya. Pemimpin yang baik
akan selalu berasal dari pemilih yang baik.
Di beberapa daerah terdapat pemimpin
yang tidak berhasil menjalankan amanah
sebagai pemimpin di daerah karena
pemimpin itu lahir dari pemilih yang
irasional dan pragmatis serta tingkat
pendidikan politiknya rendah.
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Pemilihan kepala daerah secara
langsung di Indonesia sudah berlangsung
sejak diberlakukannya Undang-Undang
(UU) nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun
2008 tentang pemerintahan daerah.
Sebelum munculnya UU 32 Tahun 2004,
sesungguhnya telah ada UU Nomor 22
Tahun 1999. Namun dalam UU tersebut
masih mengatur pemilihan kepala daerah
yang dilakukan oleh lembaga perwakilan
politik yaitu DPRD. Proses pemilihan
kepala daerah yang dilakukan secara
langsung terus mengalami kemajuan
terutama dalam proses maupun hasil.
Buktinya banyak kepala daerah yang
dianggap berhasil dan spektakuler yang
merupakan produk politik pemilihan
kepala daerah secara langsung seperti
Ir. Joko Widodo ─mantan Walikota
Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta
yang kini menjabat sebagai Presiden RI─,
Ridwan Kamil Walikota Bandung, dan Tri
Rismaharini Walikota Surabaya.
Dari berbagai pencapaian dan
kemajuan tersebut, kebijakan pemilihan
kepala daerah secara langsung
sesungguhnya masih mengisahkan
berbagai persoalan yang masih harus
dicarikan solusinya. Pertama, Di
beberapa daerah, masalah krusial yang
sering muncul adalah masih rendahnya
tingkat partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya. Beberapa
penyebab telah terungkap dari masyarakat
sendiri bahwa ternyata mereka kerap
mengalami kejenuhan dalam memberikan
suara.
Pemilihan pejabat publik di Indonesia
memang tergolong membosankan bagi

sebagian masyarakat, terutama bagi
masyarakat yang memiliki volume dan
beban pekerjaan yang padat. Pemilihan
pejabat publik yang dilakukan secara
langsung yaitu pemilihan presiden dan
wakil presiden, pemilihan anggota DPR
RI, DPRD dan DPD RI, pemilihan
gubernur dan wakil gubernur, pemilihan
walikota dan wakil walikota/ bupati dan
wakil bupati, pemilihan kepala desa
atau sebutan lain. Di beberapa daerah,
pemilihan kepala lingkungan dan Badan
Perwakilan Desa (BPD) juga ada yang
dilakukan secara langsung.
Terlalu seringnya masyarakat datang
ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)
untuk memilih pejabat publik tentu sangat
membosankan. Apalagi ada sebuah
sikap dari sebagai masyarakat terutama
bagi pemilih rasional bahwa suara yang
mereka masukkan dalam kotak suara
belum tentu akan menghasilkan sebuah
kebijakan yang bisa mengubah nasib
mereka setelah memberikan suara.
Inilah yang menjadi pemicu mengapa
hingga kini persentase masyarakat yang
tidak menggunakan hak pilihnya masih
tergolong tinggi.
Kedua, pemilihan kepala daerah
secara langsung sangat membebani
keuangan daerah. Dalam mempersiapkan
hajatan pemilihan kepala daerah secara
langsung, pemerintah terpaksa harus
menggeser anggaran yang seharusnya
digunakan untuk kepentingan publik.
Anggaran yang tertata dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
seharunya hanya khusus untuk membiayai
kegiatan-kegiatan rutin dan membiayai
pembangunan. Pembiayaan rutin tidak
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mungkin dialihkan untuk membiayai
kegiatan lain karena itu menyangkut gaji
dan tunjangan aparatur daerah. Jadi yang
selama ini dikorbankan adalah anggaran
pembangunan yang seharusnya tidak
boleh dipotong karena berhubungan
langsung dengan kepentingan masyarakat.
Namun faktanya pembiayaan untuk
pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial
lainnya terpaksa harus dikesampingkan
karena harus membiayai pemilihan
kepala daerah secara langsung.
Ketiga, pemilihan kepala daerah
secara langsung belum memberikan arah
yang jelas bagi koordinasi, integrasi,
sinergitas dan sinkronisasi perencanaan
dan program-program pemerintahan
dalam setiap level pemerintahan. UU
nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan
bahwa program-program pemerintahan
dalm setiap level pemerintahan harus
saling bersinergi, selaras dan tidak bisa
tumpang tindih. Fokus perencanaan,
program, dan kegiatan harus searah dan
ditangani secara bersama-sama oleh
setiap level pemerintahan mulai dari
pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota.
Namun harapan itu teramat sulit
untuk secara konsisten diimplementasikan
sebab perencanaan, program, dan kegiatan
oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota kerap saling bertentangan,
tumpang tindih, bahkan terkesan saling
bersaing satu sama lain. Setiap kepala
daerah baik provinsi maupun kapupaten/
kota punya ego masing-masing dalam
setiap penyusunan perencanaan. Itulah
sebabnya isu-isu strategis publik yang
seharusnya dapat dituntaskan dengan

baik tetapi pada implementasinya
menjadi inkonsisten, disebabkan ego dari
setiap level pemerintah lebih dominan.
Penyebab dari itu semua karena tidak
seragamnya periodisasi pemerintahan
provinsi dan pemerintahan kabupaten/
kota.
Ketidaksamaan periodisasi
pemerintah provinsi dan kabupaten/
kota menyebabkan dokumendokumen perencanaan seperti Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) tidak saling mengisi dan
bersinergi. Perencanaan, program,
dan kegiatan dari gubernur dan wakil
gubernur yang baru terpilih belum tentu
menjadi payung dalam penyusunan
perencanaan, program, dan kegiatan di
kabupaten/kota. Sebab, perencanaan,
program, dan kegiatan di kabupaten/kota
masih mendasarkan penyusunannya pada
RPJMD dari gubernur dan wakil gubernur
periode terdahulu. Presiden bersama DPR
RI sesungguhnya telah mengeluarkan
sebuah kebijakan untuk mencegah ketiga
persoalan utama di atas yaitu UU Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undangundang. Bagian penting dalam undangundang tersebut adalah melaksanakan
pemilihan kepala daerah serentak secara
bergelombang.
Pemilihan kepala daerah secara
serentak dimaksudkan pertama, untuk
mencegah minimnya jumlah kehadiran
masyarakat di tempat pemungutan
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suara (TPS), kedua untuk efisiensi
penggunaan anggaran pembiayaan
pemilihan kepala daerah, dan ketiga
agar terjadi kesamaan periodisasi kepala
daerah baik di tingkat provinsi maupun
di tingkat kebupaten/kota. Sebagai
wujud implementasi undang-undang
tersebut, Provinsi Sulawesi Utara telah
melakukannya pada 9 Desember 2015
yang diserentakkan dengan pemilihan
walikota dan wakil walikota di Kota
Manado, Kota Tomohon dan Kota
Bitung serta pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di Bolaang Mongondow Selatan,
Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur. Khusus untuk
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Manado ditunda pelaksanaanya pada 17
Februari 2016.

yang dihadapi sehingga tujuan tersebut
belum sepenuhnya tercapai. Ketiga,
pembenahan-pembenahan seperti
apa yang dapat dilakukan agar tujuan
kebijakan pilkada serentak dapat dicapai.

Namun demikian, implementasi
undang-undang tersebut belum tercapai
sebagaimana yang diharapan. Upaya
untuk menaikkan jumlah pemilih,
efisiensi anggaran, dan menyeragamkan
periodisasi ternyata belum sepenuhnya
berhasil. Hal itu disebabkan pertama,
tingkat partisipasi masyarakat ternyata
masih rendah, kedua efisiensi anggaran
belum terpenuhi, dan ketiga pemilihan
tidak dilaksanakan serentak dan kepala
daerah yang terpilih tidak dilantik secara
serentak.

Secara umum istilah evaluasi
dapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (rating)
dan penilaian (assessment), atau katakata yang menyatakan usaha untuk
menganalisis hasil kebijakan dalam arti
satuan nilainya. Dalam arti yang lebih
spesifik, evaluasi berkenaan dengan
produksi informasi mengenai nilai atau
manfaat hasil kebijakan.2

Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi sekaligus menjawab tiga
pertanyaan yaitu pertama mengapa
tujuan kebijakan pilkada serentak pada
tahun 2015 di Sulawesi Utara belum
mencapai tujuan sebagaimana yang
diharapkan. Kedua, apa saja kendala

Untuk memandu pengumpulan
data dan analisis, maka penelitian ini
menggunakan teori evaluasi kebijakan.
Evaluasi kebijakan adalah kegiatan
yang dilakukan untuk menilai apakah
sebuah kebijakan dapat memberikan
nilai manfaat atau tidak. Muhadjir dalam
Widodo mengemukakan bahwa evaluasi
kebijakan publik merupakan suatu
proses untuk menilai seberapa jauh suatu
kebijakan publik dapat membuahkan
hasil yaitu dengan membandingkan
antara hasil yang diperoleh dengan tujuan
dan/atau target kebijakan publik yang
ditentukan.1

Dunn mengatakan bahwa evaluasi
kebijakan berfungsi memberi informasi
yang valid dan dapat dipercaya mengenai
kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi
memberi sumbangan pada klarifikasi
Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta:
Bayumedia, 2008), hlm. 112.
1

W.N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik,
edisi kedua, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2003), hlm. 608.
2
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dan kritik terhadap nilai-nilai yang
mendasari pemilihan tujuan dan target.
Ketiga, evaluasi memberi sumbangan
pada aplikasi metode-metode analisis
kebijakan lainnya, termasuk perumusan
masalah dan rekomendasi.3
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode evaluasi
bersifat kualitatif. Proses pengumpulan
data primer dilakukan melalui focus
group discussion yang melibatkan partai
politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Sulawesi Utara, media, dan perguruan
tinggi. Untuk memperkaya wawasan,
pengumpulan data juga dilakukan
dengan cara memenuhi undangan sebagai
narasumber pada kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 oleh
KPU dan Bawaslu Sulawesi Utara.
Data sekunder diperoleh dari Dokumen
Laporan KPUD dan Bawaslu Sulawesi
Utara. Analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya jenuh. Kegiatan yang dilakukan
dalam analisis meliputi data reduction,
data display serta conclusion drawing /
verification.4

Analisis
Partisipasi Pemilih
Presiden bersama DPR RI telah
mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu UU
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
3

W.N. Dunn, Pengantar Analisis…, hlm. 609-610.

Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman,
Qualitative data Analysis: A Source book of New
Members, (Beverly Hills,CA: SAGE, 1984), hlm. 133.
4

atas 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. Hal penting dalam
kebijakan ini salah satunya adalah
mendorong pelaksanaan pemilihan
kepala daerah secara serentak dalam
beberapa gelombang.5
Kebijakan tersebut sesungguhnya
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
kejenuhan masyarakat yang disebabkan
karena terlalu sering mendatangi tempat
pemungutan suara (TPS). Masyarakat
harus ke TPS pada waktu yang berbedabeda untuk memilih anggota DPR RI,
DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, memilih presiden dan
wakil presiden, memilih gubernur dan
wakil gubernur, serta memilih bupati/
walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
Di beberapa daerah tertentu masyarakat
harus memilih kepala desa atau nama lain,
memilih kepala lingkungan, dan memilih
anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).
Kewajiban untuk memilih pejabatpejabat publik yang dilakukan berkalikali tentu sangat mengganggu dan
membosankan bagi sebagian besar
masyarakat terutama bagi pelaku usaha,
petani, buruh dan nelayan. Sehingga
mereka kerap mengambil sikap untuk tidak
mau berpartisipasi dalam memberikan
suara di TPS. Inilah yang menjadi salah
satu pemicu masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam memilih dari waktu ke
waktu hingga kini. Oleh karena itu telah
dibuat kebijakan pilkada scara serentak
5

Pasal 201 UU Nomor 8 Tahun 2015
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dengan maksud mendorong tingkat
partisipasi masyarakat.
Namun demikian pelaksanaan
pemilihan kepala daerah secara serentak
di Sulawesi Utara pada tahun 2015, jika
ditinjau dari aspek jumlah partisipasi
pemilih, ternyata belum memenuhi
sebagaimana yang diharapkan. Pemilih
yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) adalah sebanyak 1.949.629
sementara masyarakat yang menggunakan
hak pilihnya sebanyak 1.274.037 atau
hanya sekitar 65,35 persen. 6 Angka
tersebut belum termasuk dengan suara
rusak atau tidak sah sebanyak 17.608.
Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan
jumlah pemilih di 7 kabupaten kota yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah
serentak tahun 2015 sebagaimana tabel
di bawah ini.
Tabel 1. Masyarakat yang menggunakan hak
pilih pada pilkada 2015 di Sulawesi Utara
NO
1
2
3
4
5
6
7

KABUPATEN/KOTA
Bolaang Mongondow Selatan
Bolaang Mongondow Timur
Kota Bitung
Kota Manado
Kota Tomohon
Minahasa Selatan
Minahasa Utara

PEMILIH
46.230
53.382
164.548
366.292
72.828
173.360
163.401

PENGGUNA HAK PILIH
38.965
47.695
110.197
196.843
63.800
123.731
123.331

Sumber: KPU Sulawesi Utara, 2016.

Penyebab masih rendahnya angka
partisipasi pada pemilihan kepala
daerah di Sulawesi Utara ternyata bukan
hanya disebabkan faktor kejenuhan
dalam memilih. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa masyarakat
yang tidak menggunakan hak pilih
disebabkan oleh pertama terkait persepsi
ketidaksenangan dan ketidakpercayaan
6

KPU Sulawesi Utara tahun 2016.

masyarakat terhadap calon kepala daerah
yang disodorkan partai politik. Saat ini
baik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik maupun dalam UU
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota belum
ada norma terkait mekanisme yang
mendorong perekrutan dan penetapan
bakal calon kepala daerah yang dilakukan
oleh partai politik (parpol) dengan cara
mempertimbangkan ekspektasi publik.
Rekrutmen bakal calon kepala daerah
yang berlangsung selama ini masih
cenderung bersifat top down. Padahal
baik dalam Undang-undang Nomor
23 tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional secara tegas memberi ruang
sebesar-besarnya kepada masyarakat di
daerah dalam hal pengambilan keputusan
di daerah.
Namun demikian sebuah ironi
manakala dibandingkan dengan
pemilihan kepala daerah yang bakal
calonnya lebih dominan ditentukan oleh
elit-elit partai politik di tingkat pusat yang
sesungguhnya tidak banyak memahami
karakater masyarakat di daerah. Padalah
dalam prinsip filosofi otonomi daerah
sebagaimana dituangkan dalam kedua
undang-undang di atas menegaskan
bahwa dalam hal pengambilan keputusan
di daerah ada 4 aspek yang bisa dijadikan
acuan yaitu bersifat top down, bersifat
partisipatif atau bottom up, teknokratis,
dan politis.
Sejumlah elit dan kader parpol pun
juga ternyata tidak ikut memberikan suara
karena ketidaksetujuan mereka terhadap
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elit parpol dalam memutuskan calon.
Parpol-parpol daerah ini sesungguhnya
memiliki kader-kader potensial dan
berkualitas namun dalam hal penetapan
calon justru elit parpol merekrut calon
yang bukan berasal dari kader parpol.
Partai Gerindra dan Partai Demokrat
misalnya mencalonkan Maya Rumantir
yang bukan kader dari kedua parpol itu
menjadi calon gubernur, Benny Mamoto
yang bukan kader tetapi dicalonkan
partai Golkar menjadi calon gubernur.
Demikian juga di beberapa daerah di
kabupaten dan kota. Syahrul Mamonto
yang merupakan Ketua PAN Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dicalonkan
oleh PDIP sementara PAN sendiri
mencalonkan Sehan Lanjar yang waktu
itu belum merupakan kader PAN. Di
Manado, PDIP mencalonkan Hanny Jost
Pajouw yang merupakan anggota DPRD
dari Fraksi Partai Golkar.7 Fenomena
politik semacam ini mendorong kaderkader dan elit politik tidak memberikan
kontribusi baik dalam penggalangan
massa dan akhirnya tidak menyatakan
pilihannya.
Masyarakat yang tidak menggunakan
hak pilihnya terpengaruhi juga dengan
ketidaksenangan dan ketidakpercayaan
terhadap visi, misi, dan program yang
ditawarkan oleh calon kepala daerah. Visi
dan misi yang disampaikan oleh parpol
dan calon pada pemilihan kepala daerah
tidak diyakininya dapat memberikan
harapan terhadap kemajuan daerahnya
termasuk perubahan kondisi yang
sedang dialami saat itu. Janji-janji yang
Wawancara dengan sejumlah elit PDIP Kota Manado
menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut.
7

disampaikan belum selaras dengan
kebutuhan yang diinginkan pemilih.
Visi, misi, dan program yang
selama ini ditawarkan oleh calon kepala
daerah terkesan sangat normatif dan
duplikatif. Disebut program normatif
karena program yang dijanjikan hanya
bersifat program rutin yang sudah
dilakukan oleh pemerintahan terdahulu
atau program-program yang sudah
menjadi given atau wajib dilaksanakan
oleh siapapun kepala daerah karena
sudah menjadi ketentuan konstitusi
seperti program kesehatan, pendidikan,
dan infrastruktur. Hal tersebut menjadi
tidak menarik bagi masyarakat karena
program-program calon tersebut bukan
sesuatu yang kreatif dan inovatif.
Masyarakat juga sangat kesulitan
membedakan visi, misi, dan program
antar pasangan calon karena memiliki
kemiripan satu sama lain. Kesannya
visi misi dan program yang ditawarkan
bersifat duplikatif dan seragam, sehingga
sulit membedakan mana visi, misi, dan
program yang baik dan menjanjikan dan
mana yang bukan.
Ke depan, konsep visi, misi, dan
program dari setiap calon seharusnya
tidak lagi bersifat normatif, duplikatif dan
seragam. Harus ada ruang bagi masyarakat
untuk menilai calon kepala daerah
berdasarkan apa yang dijanjikannya.
Kalau konsep visi, misi, dan program
dari setiap calon masih bersifat normatif,
duplikatif, dan seragam, maka pemilih
akan kesulitan membedakan mana yang
terbaik. Tidak perlu menawarkan lagi
program-program yang bersifat given,
wajib, atau rutin. Program tentang
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kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur
sudah menjadi program utama dan bersifat
rutin, sehingga siapapun kepala daerah
yang terpilih maka program itu wajib
dilaksanakan. Program-program rutin
tersebut sudah juga dilaksanakan oleh
pemerintah pusat dan wajib bagi setiap
pemerintahan daerah untuk ikut juga
melaksanakan sebagaimana ketentuan
UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Nasional bahwa program
dan kebijakan pemerintah daerah harus
selaras dan bersinergi dengan program
dan kebijakan pemerintah pusat.
Visi, misi, dan program dari
calon kepala daerah sesungguhya
perlu ditiadakan sebab apapun yang
menjadi visi, misi, dan program calon
kepala daerah tidak boleh bertentangan
dengan program dan kebijakan yang
telah diamanatkan oleh UUD 1945
sebagaimana telah diimplementasikan
oleh pemerintah pusat. Tugas dari
pemerintah daerah sesungguhnya
hanya sebatas melaksanakan kebijakan
pemerintah pusat dengan cara mencari
strategi, solusi, sikap, dan komitmen
agar program dan kebijakan sebagaimana
tercantum dalam UUD 1945 dapat
diimplementasikan dengan baik di
daerahnya.
Dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, sering terjadi
sikap pro dan kontra di masyarakat
terhadap kebijakan yang diputuskan
pemerintah pusat. Sehingga penting bagi
setiap calon untuk menawarkan sebuah
solusi mana yang paling baik dari program
dan kebijakan yang menimbulkan pro
kontra tersebut. Posisi calon kepala daerah

harus berani mengambil sikap berada
pada posisi yang mana, apakah pada
posisi pro atau pada posisi kontra. Sikap
calon kepala daerah dalam menentukan
posisi apakah dalam posisi pro atau
posisi kontra akan sangat menentukan
apakah masyarakat memilihnya atau
tidak. Artinya pemilihan kepala daerah
sepertinya akan berhubungan erat dengan
referendum masyarakat terhadap sebuah
program dan kebijakan yang bersifat
pro dan kontra. Masyarakat dalam
menentukan pilihan kepala daerah bukan
hanya dihadapkan pada pilihan atas figur
calon kepala daerah, tetapi juga atas
pilihan mempertahankan sikap terhadap
program dan kebijakan yang disenangi
atau tidak disenangi masyarakat.
Hal yang terpenting juga bagi
calon kepala daerah pada saat kampanye
adalah menyangkut komitmen. Sebab
komitmen calon justru jauh lebih penting
daripada hanya menawarkan visi, misi,
dan program. Komitmen calon kepala
daerah tersebut terutama menyangkut
keberlanjutan pembangunan jangka
panjang daerah (local sustainable).
Terdapat program dan kebijakan yang
oleh undang-undang dapat dimungkinkan
untuk dilaksanakan di daerah. Namun
tidak semua program dan kebijakan itu
dapat menguntungkan daerah. Misalnya
dalam program dan kebijakan di bidang
pengelolaan lingkungan. Sepanjang
telah mendapatkan izin pengelolaan dari
pemerintah, maka hutan, tambang, dan
laut dapat dieksploitasi. Dalam jangka
pendek tentu sangat menguntungkan
terutama di sektor Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Namun dalam waktu
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yang panjang tentu akan meninggalkan
ancaman bencana bagi generasi-generasi
mendatang.
Dalam kondisi seperti ini
dibutuhkan sebuah komitmen dari calon
kepala daerah. Apakah komitmen ingin
memajukan daerahnya pada sektor
pendapatan daerah semata dengan resiko
perusakan lingkungan, atau komitmen
ingin menjaga lingkungan daerahnya agar
tetap terjaga dan terpelihara dan mencegah
adanya bencana alam di kemudian hari.
Tentu pilihan ini menjadi sebuah dilema,
sebab mengabaikan salah satu tentu akan
memberi dampak bagi pemerintah daerah.
Memiliki dan memilih komitmen untuk
tetap menjaga kelestarian lingkungan
memang kedengarannya sangat mulia
namun pilihan itu bukannya tanpa risiko
sebab pendapatan daerah yang paling
besar justru berasal dari sektor perizinan
pengelolaan lingkungan seperti tambang,
hutan, dan laut.
Inilah alasan mengapa calon kepala
daerah perlu menawarkan konsep terkait
strategi, solusi, sikap, dan komitmen.
Keempat hal ini jauh lebih penting
daripada menawarkan visi, misi, dan
program tapi tidak membawa makna
bagi pembentukan sikap masyarakat
dalam memilih. Wacana ini tentu menjadi
sebuah alternatif bagaimana mendorong
tingkat partisipasi masyarakat dalam
memilih kepala daerah.
Alasan lain yang membentuk sikap
politik masyarakat untuk tidak memilih
adalah ketiadaan rangsangan atau
stimulus yang mendorong masyarakat
untuk memilih. Kebiasaan buruk yang
terjadi pada setiap ajang pemilihan

yang selalu diwarnai dengan proses
transaksi uang atau barang kini telah
mewabah di masyarakat. Seolah-olah
demokrasi belumlah lengkap manakala
transaksi itu belum tampak dan sebagian
besar masyarakat telah memiliki
ketergantungan dengan itu. No free
lunch, artinya satu suara harus digantikan
dengan uang atau apapun yang bisa
dijadikan perangsang. Citra buruk ini
menjadi salah satu pemicu ketidakhadiran
masyarakat dalam memberikan suara
pada pemilihan kepala daerah. Salah satu
pemicu ketidakhadiran masyarakat dalam
memilih karena tidak ada tim sukses
pasangan calon yang melakukan serangan
fajar sebelum pencoblosan.
Untuk mencegah rendahnya pemilih
pada pemungutan suara tidak harus
melegitimasi adanya praktik jual beli
suara dalam UU Pemilihan Kepala
Daerah. Sebaliknya yang perlu dilakukan
adalah bagaimana sebuah UU yang
mengatur pemilihan kepala daerah
memiliki ruang yang menjelaskan norma
pelarangan jual beli suara, dalam hal apa
yang masuk kategori jual beli suara, apa
dan siapa melakukan apa, serta apa yang
menjadi sangsi pidananya.
Selama ini perilaku jual beli suara
tidak bisa dicegah karena ketiadaan
norma secara utuh dalam UU pemilihan
kepala daerah. Norma terkait ketentuan
pelarangan memang sudah ada, tetapi
masih mengalami kesulitan dalam
implementasinya. Penemuan ratusan
kantung beras dalam sebuah mobil
minibus yang siap disalurkan ke
masyarakat yang dilakukan oleh salah satu
pasangan calon kepala daerah sebelum
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pemungutan suara pada pemilihan
kepala daerah di Kota Manado ternyata
kasusnya tidak berakhir pada putusan
pidana atau sanksi administratif lainnya
walaupun buktinya sudah jelas ada. 8
Dalam proses penanganan pelanggaran
oleh penyelenggara mengungkapkan
bahwa penyaluran beras oleh salah satu
pasangan calon kepala daerah tidak
masuk kategori pelanggaran karena
pelakunya bukan sebagai tim sukses
calon. Aturan hanya menyebutkan bahwa
temuan dapat disebut pelanggaran apabila
yang menyalurkannya adalah tim sukses
calon, sedangkan fakta yang ditemukan di
lapangan bahwa yang menyalurkan beras
tersebut adalah orang tua mertua dari
salah satu pasangan calon namun yang
bersangkutan tidak terdaftar sebagai tim
sukses atau tim kampanye.9
Ketentuan salah satu pasal dalam
UU pemilihan kepala daerah juga menjadi
salah satu pemicu maraknya jula beli suara.
Ketentuan mengenai selisih suara bagi
pelapor yang bisa mengajukan gugatan di
Mahkamah Konstitusi sebagaimana pasal
158 UU tersebut menyebutkan hanya
calon yang memperoleh selisih suara
0,5-2 persen. Ketentuan ini sepertinya
memberi ruang bagi para calon untuk
meraih suara sebanyak-banyaknya meski
dengan menghalalkan segala cara. Hal
“Mertua oknum calon wali kota tertangkap
jadi ‘santa claus’ sembako? Bagaimana sikap
bawaslu?”, diakses dari http://manadoline.com/
mertua-oknum-calon-wali-kota-tertangkap-jadisanta-claus-sembako-bagaimana-sikap-bawaslu/ pada
8 Desember 2015.
8

Dalam ayat 1 pasal 73 menyebutkan bahwa calon
dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/
atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi pemilih.
9

tersebut sepertinya merangsang para
calon untuk mengejar dua target sekaligus
yaitu target menang dan target pencapaian
agar memperoleh selisih suara di atas dua
persen dari calon yang lain. Jika target
selisih di atas dua persen tentu praktik
manipulasi yang dilakukan akan luput
dari gugatan di Mahkamah Konstitusi
karena pelapornya tidak memiliki legal
standing.
Masyarakat yang tidak
menggunakan hak pilih didominasi
juga oleh kalangan kampus, pegiat
organisasi kemasyarakatan, LSM, dan
pelaku-pelaku usaha. Pemicunya adalah
ketidakyakinan mereka apakah calon
yang akan terpilih dapat memberikan
perubahan. Masyarakat diajak bolakbalik ke TPS sampai titik kejenuhan tetapi
mereka sesungguhnya tidak menerima
dampak perubahan setelah pencoblosan.
Pemimpin terus berganti-ganti namun
masalah-masalah publik tidak pernah
terpecahkan. Angka kemiskinan
dan pengangguran terus meningkat,
biaya kesehatan dan pendidikan tidak
terkendali, kemacetan, ketidaknyamanan
dan kejahatan tak teratasi, lingkungan
terus dieksploitasi, pemimpin keasikan
dengan kursi empuk dilengkapi dengan
fasilitas mewah tapi kontribusinya bagi
masyarakat tidak terasa. Sikap pesimis
ini yang menjadikan sebagian masyarakat
bersikap untuk tidak menggunakan hak
pilihnya.

Efisiensi Anggaran
Pemilihan kepala daerah serentak
bermaksud juga untuk efisiensi
penggunaan anggaran pemerintah daerah.
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Pengalaman selama ini, perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan di
daerah menjadi tidak optimal karena
anggaran pembangunan terganggu oleh
pembiayaan-pembiyaan pemilihan kepala
daerah. Kegiatan-kegiatan pembangunan
infrastruktur, bantuan-bantuan sosial
kemasyarakatan, serta pembiayaan untuk
pendidikan dan kesehatan terpaksa harus
dikorbankan karena dialihkan dengan
membiayai hajatan pemilihan kepala
daerah.
Tentu hal ini menjadi persoalan.
Pertama, pembiayaan utama di daerah
untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pemerintah dalam bidang pelayanan,
pemberdayaan, dan pembangunan.
Pembiayaan untuk pemilihan kepala
daerah bukan sesuatu yang diwajibkan
sehingga perlu dicarikan solusi untuk
sumber pembiayaannya seperti dari
APBN. Kedua, menjadi persoalan
karena pembiayaan pilkada yang
cukup besar namun kadangkala hasil
dari produk pilkada tidak memuaskan
pemilih. Kepala daerah yang terpilih
kalau bukan jadi koruptor, biasanya
kebanyakan kepala daerah itu miskin
ide, tidak kreatif dan miskin inovasi.
Sudah lima tahun menjabat namun
tidak ada karya nyata yang dilakukan.
Pembangunan di daerah bersifat stagnan
karena kepala daerahnya hanya sekedar
sebagai pemimpin administratif.
Tugas rutinitasnya hanya menjalankan
program-program pemerintah pusat
di daerah, menandatangani dokumendokumen pemerintahan, memimpin rapat,
menyalurkan anggaran negara untuk orang
miskin atau yang berhak menerima dan

membuka/menutup kegaiatan-kegiatan
seremonial. Padahal kepala daerah itu
adalah produk atau hasil pemilihan
kepala daerah yang menggunakan
anggaran besar, namun kontribusi dalam
menjalankan pemerintahan tidak begitu
dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu dengan munculnya
kebijakan pilkada serentak diharapkan
dapat mencegah penggunaan anggaran
daerah dalam pemilihan kepala daerah
secara berlebihan. Pemilihan kepala
daerah secara serentak otomatis
menciptakan keseragaman waktu antara
pemilihan gubernur/wakil gubernur
dengan walikota/wakil walikota dan
bupati/wakil bupati. Keseragaman
waktu pemilihan tentu akan menjadikan
penggunaan anggaran secara efesien.
Rekrutmen panitia ad hoc tentu tidak
akan membebani pembiayaan sebab
panitia ad hoc yang melaksanakan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur
adalah personil yang sama ketika memilih
bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
walikota. Tentu akan berbeda jika
pemilihannya dilakukan dalam waktu
yang tidak bersamaan. Pembayaran honor
panitia ad hoc menjadi dua kali lipat
karena dilaksanakan dalam waktu yang
tidak bersamaan. Begitu juga dengan
bahan-bahan logistik seperti tinta, alat
tulis menulis, kotak suara dan sewa
gedung.
Pembiayaan lainya seperti
anggaran keamanan dan ketertiban
untuk kepolisian tidak harus dianggarkan
dua kali jika pilkada dilakukan serentak.
Karena dilakukan pada hari yang
sama maka konsentrasi semua aparat
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kepolisian terfokus pada setiap TPS
sampai pengamanan kotak suara hingga
rekapitulasi suara oleh KPU.
Keserentakan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah sesungguhnya
juga dimaksudkan untuk mendorong
KPU lebih berhemat terutama dalam
hal anggaran sosialisasi baik sosialisasi
aturan/regulasi, sosialisasi tahapan,
sosialisasi pasangan calon, dan sosialisasi
waktu pencoblosan. Penghematan pasti
terjadi karena sosialisasi tidak dilakukan
berulang-ulang.
Data yang diperoleh menyebutkan
bahwa anggaran pembiayaan pemilihan
kepala daerah yang digunakan oleh KPU
Sulawesi Utara sebesar Rp111,4 milyar,
Bawaslu Sulawesi Utara diperkirakan
Rp40 milyar, dan Kepolisian diperkirakan
Rp25 milyar. 10 Angka ini meningkat
sangat jauh dibanding dengan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah pada tahun 2010
yang hanya mengusulkan Rp90 miliar.
Angka itupun digunakan hanya untuk
membiayai pelaksanaan pemilihan kepala
daerah untuk dua putaran.
Ti d a k t e r j a d i n y a e f i s i e n s i
penggunaan anggaran atas pembiayaan
pemilihan kepala daerah di Sulawesi
Utara meski telah dilakukan serentak
disebabkan pertama, pembiayaan
kampanye pasangan calon kepala daerah
dibiayai oleh APBD yang semestinya
pembiayaan ini harus bersumber dari
parpol pengusung. Kedua, meningkatnya
pembiayaan akibat membiayai perjalanan
dinas komisioner. Penyelenggara terpaksa
harus giat melakukan perjalanan dinas
Menurut Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Utara,
Drs Ferdinand Mewengkang.
10

karena harus berkonsultasi dengan
penyelenggara atau lembaga-lembaga di
tingkat pusat terkait dengan regulasi yang
ternyata masih melahirkan multitafsir.
Di Sulawesi Utara dan Di Kota Manado
sendiri masalah tafsiran terjadi pada
saat tahapan pencalonan dari Elly Lasut
sebagai bakal calon gubernur dari Partai
Golkar dan pencalonan Jemmy Rimba
Rogi sebagai calon walikota Manado.
Pencalonan keduanya bermasalah akibat
tafsiran atas keputusan Mahkamah
Konstitusi tentang diperbolehkannya
mantan narapidana mencalonkan
diri. Baik parpol pengusung maupun
penyelenggara memiliki perbedaan
tafsiran terkait ketentuan persyaratan
calon. Karena perbedaaan tafsiran inilah
sehingga personil KPU Provinsi Sulawesi
Utara maupun personil KPU Kota
Manado meningkatkan perjalanan dinas
dengan maksud melakukan konsultasi
dengan lembaga terkait sebelum
mengambil keputusan. Perjalanan dinas
tentu berkonsekuensi pada tingginya
penggunaan anggaran. Konsekuensi
terhadap multitafsir tersebut melahirkan
tiga persoalan sekaligus. Pertama,
gugatan pasangan calon Jemmy Imba
Rogi dan Bobby Daud ke PTUN
Makassar memakan waktu yang sangat
panjang hingga menyebabkan terjadinya
penundaan hari pencoblosan di Kota
Manado yaitu pada 17 Februari 2016
atau telah melewati waktu sebagaimana
ketentuan perundang-undangan.
Kemudian dengan alasan itu, ada
sekelompok masyarakat mengajukan
gugatan ke PTUN terkait penundaan
tanggal pencoblosan. Sebagaimana
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amanat UU Pemilihan Kepala Daerah
Serentak bahwa untuk daerah yang
kepala daerahnya berakhir pada tahun
2015 sampai pada semester pertama
tahun 2016, pelaksanaan pencoblosannya
dilakukan pada bulan yang sama ditahun
2015. Pemungutan suara yang dilakukan
pada bulan februari tahun 2016 bagi
mereka telah melanggar aturan. Kedua,
gugatan itu berimbas ke penambahan
penggunaan anggaran karena KPU
Manado terpaksa harus mengadakan
perjalanan dinas berkali-kali untuk
melayani panggilan pihak pengadilan
karena mereka sebagai pihak yang
terlapor. Ketiga, pembayaran honor
panitia ad hoc terpaksa harus dilakukan
dua kali.

manakala proses dan tahapan pemilihan
kepala daerah sudah sedang berjalan.

Untuk mengantisipasi hal itu, perlu
penyusunan regulasi terkait pelaksanaan
pemilihan kepala daerah yang siap pakai
dan tidak melahirkan permasalahan pada
saat diimplementasikan. Artinya undangundang pemilihan kepala daerah tidak
lagi bersifat multitafsir, tidak bersifat
saling bertentangan dari satu pasal dengan
pasal lain, tidak saling bertentangan
dengan undang-undang yang lain serta
tidak mengalami kekosongan norma.
Kasus yang terkait dengan persyaratan
tahapan pencalonan di Kota Manado
seharusnya tidak perlu terjadi lagi. Dalam
hal proses dan tahapan pemilihan kepala
daerah yang sedang berjalan, perlu
diupayakan untuk tidak memunculkan
norma baru. Keputusan Mahkamah
Konstitusi terkait persyaratan pencalonan
yang membolehkan mantan narapidana
merupakan norma baru, dan muncul

Ketiga, anggaran ternyata
harus membiayai kepolisian yang
sesungguhnya tidak perlu karena tugas
keamanan dan ketertiban merupakan
tugas utama kepolisian. Sehingga tidak
wajar jika dalam menjaga ketertiban
kepala daerah, pihak kepolisian juga
harus mendapatkan biaya operasional.
Pembiayaan operasional kepolisian
bersumber dari APBN. Sehingga jika
sumber pembiayaan pengamanan
pemilihan kepala daerah juga bersumber
dari APBD, maka dalam satu kegiatan
kepolisian telah bersumber dari dua
mata anggaran yang bisa saja bermasalah
secara hukum di kemudian hari.

Pengalaman selama ini, norma baru
dalam sebuah ketentuan perundangundangan kebanyakan tidak mudah pada
saat baru dimulai implementasinya. Norma
baru tersebut masih perlu sosialisasi,
perlu penyelarasan dengan ketentuan
lain dan perlu kesamaan interpretasi agar
tidak terjadi multitafsir dan langkahlangkah ini tentu membutuhkan waktu
yang sangat panjang. Konflik pilkada di
Kota Manado yang akhirnya mengalami
penundaan dan pembiayaan mahal
disebabkan waktu yang tersedia untuk
sosialisasi sangatlah terbatas karena
sudah dikejar dengan tahapan yang telah
disepakati secara nasional.

Keempat, belum adanya rasionalisasi
terhadap jumlah KPPS pada setiap
TPS. Personil KPPS yang berjumlah
7 orang tergolong sangat berlebihan
dan honor mereka sangat membebani
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anggaran daerah. Memperhatikan kondisi
di TPS, jumlah personil KPPS dapat
dikurangi menjadi 2-3 orang. Jika wacana
rekapitulasi suara dari TPS ke PPK
kelak terwujud, maka beban pembiayaan
pemilihan kepala daerah bisa berkurang
karena jabatan PPS otomatis dihapus.

Keseragaman Periodisasi
Pemerintahan di Daerah
Selama ini pelaksanaan pemilihan kepala
daerah selalu berisiko sejak dalam
tahapan persiapan dan pelaksanaan yang
sangat melelahkan, mahalnya biaya
penyelenggaraan, serta dampak konflik
sosial dan politik pada saat proses hingga
pasca pemilihan kepala daerah. Meski
pelaksanaannya sangat berisiko tetapi
kebanyakan hasil pemilihan kepala daerah
tidak serta merta memberikan dampak
pada kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat.
Selain hasil pilkada yang hanya
melahirkan kepala daerah yang tidak
berkualitas, dinamika dalam menjalankan
sistem pemerintahan daerah juga menjadi
pemicu hasil pilkada belum memberikan
dampak pada kepentingan publik.
Pengelolaan sistem pemerintahan yang
sering menghambat seperti masih sering
terjadinya ketimpangan perencanaan
pembangunan antara pemerintah provinsi
dengan pemerintah kota/kabupaten.
Tugas pertama kepala daerah dan
wakil kepala daerah usai pelantikan
adalah menyusun dokumen perencanaan
pembangunan yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program
yang disodorkan pada saat kampanye

pencalonan kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Sering menjadi persoalan
manakala perencanaan yang tertuang
dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak
sinergis atau tidak selaras dengan dokumen
perencanaan di level pemerintahan baik
bersifat ke bawah atau ke atas. Padahal
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional mengamanatkan
bahwa dokumen perencanaan dari setiap
level pemerintahan harus saling bersinergi
satu sama lain atau tidak boleh saling
bertentangan.
Sering terjadinya ketidakselarasan
dokumen perencanaan pemerintahan
dapat disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, program-program pemerintah
nasional tidak sesuai dengan isu dan
masalah yang sedang dialami oleh
daerah-daerah tertentu. Penyeragaman
perencanaan pembangunan belum tentu
dapat diterapkan di semua daerah. Kedua,
visi, misi, dan program yang disampaikan
oleh kepala negara, gubernur, walikota
d an b u p at i p ad a s aat k am p an y e
pencalonan memiliki perbedaan isu-isu
strategis satu sama lain. Perbedaan itu
disebabkan oleh latar belakang partai
politik pengusung yang berbeda-beda.
Ketiga, ketidakselarasan perencanaan
terjadi karena perbedaan periodisasi masa
jabatan pemerintahan di daerah
Oleh karena itu kebijakan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah
secara serentak sesungguhnya sangat
bermanfaat bagi kelangsungan
perencanaan pembagunan di daerah
karena ke depan diharapkan perencanaan
pembangunan lebih fokus, terpadu,
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dan terukur. Pemilihan kepala daerah
yang dilaksanakan serentak diharapkan
dapat melahirkan kesamaan periodisasi
masa jabatan kepala-kepala daerah
sehingga ke depan program perencanaan
pemerintahan bisa saling bersinergi dan
selaras.
Namun demikian, kebijakan
pemilihan kepala daerah serentak dalam
rangka penyamaan dan keseragaman
periodisasi kepala daerah di Sulawesi
Utara tidak terjadi sebagaimana yang
diharapkan. Hal itu disebabkan pertama,
pelaksanaan pemilihan kepala daerah
dilakukan serentak dalam tanggal dan
hari bersamaan, namun pelantikan kepala
daerah tidak dilakukan dalam hari dan
tanggal bersamaan. Pelantikan gubernur
dan wakil gubernur dilaksanakan pada
tanggal 12 Februari 2016 kemudian
pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
Minahasa Selatan, Bupati dan Wakil
Bupati Bolaang Mongondow Timur,
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang
Mongondow Selatan, dan Walikota dan
Wakil Walikota Tomohon dilaksanakan
pada Tanggal 17 Februari 2016,
sedangkan Walikota dan Wakil Walikota
Bitung dilantik pada tanggal 30 Maret
2016. Kedua, disebut pemilihan kepala
daerah serentak namun ada satu daerah
yaitu Kota Manado yang pencoblosannya
tidak dilakukan serentak dengan daerah
lain. Pemilihan Kepala Daerah di daerah
itu baru berlangsung pada 17 Februari
2016 yang secara otomatis hari dan
tanggal pelantikannya juga akan berbeda
dengan daerah-daerah lainnya. Dampak
dari pelaksanaan pelantikan yang

tidak serentak otomatis penyeragaman
periodisasi kepala daerah tidak terwujud.
Ketidakserentakan dalam pelantikan
terjadi karena belum adanya regulasi dan
UU Pilkada yang mengharuskan kepalakepala daerah yang dipilih secara serentak
harus dilantik secara serentak pula agar
terjadi kesamaan periodisasi masa jabatan
kepala daerah yang kemudian diharapkan
berdampak pada sinergitas, keselarasan
dan keterpaduan program perencanaan
pembangunan di daerah.

Penutup
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah
secara serentak di Sulawesi Utara belum
mencapai hasil sebagaimana yang
diharapkan. Hal itu terbukti dengan
tingkat partisipasi pemilihnya masih
sangat rendah, pembiayaan yang tidak
efesien, serta pelaksanaan pilkada secara
serentak namun belum melahirkan
kesamaan periodisasi masa kerja kepala
daerah akibat pelantikan yang tidak
dilakukan secara serentak.
Masih rendahnya pengguna hak
pilih di Sulawesi Utara disebabkan oleh
ketidaksenangan masyarakat dan kader
partai politik terhadap pasangan calon
yang diusung elit partai politik. Tidak ada
ruang yang disediakan oleh elit politik
dalam memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk mengusulkan calon
yang betul-betul dikehendaki mayarakat.
Kemudian ketidakpercayaan masyarakat
terhadap visi, misi, dan program calon
menjadi salah satu pemicu masyarakat
tidak menggunakan hak pilih. Visi,
misi, dan program calon lebih bersifat
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normatif dan duplikatif. Strategi, sikap,
dan komitmen calon yang seharusnya
mempengaruhi sikap politik masyarakat
justru tidak dimunculkan. Rendahnya
partisipasi masyarakat disebabkan pula
oleh ketidaktegasan regulasi terhadap
masalah jual beli suara. Ketidaktegasan
itu akhirnya melahirkan sebuah citra
(image) bahwa suara rakyat harus dibayar,
jika tidak maka masyarakat tidak akan
menggunakan hak pilihnya. Sebagian
masyarakat yang tidak menggunakan hak
pilih mengakui bahwa hal itu dilakukannya
karena tidak mendapat “imbalan” dari
tim sukses calon kepala daerah. Bagi
sebagian masyarakat yang tergolong
“terdidik” namun tidak menggunakan hak
pilih disebabkan karena ketidakpercayaan
mereka terhadap hasil pilkada dapat
menghasilkan perubahan bagi daerahnya.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah
secara serentak tidak melahirkan efisiensi
anggaran. Hal itu disebabkan anggaran
pilkada harus membiayai kampanye
calon, membiayai operasionalisasi
kepolisian, pembayaran honor KPPS yang
seharusnya jumlah personilnya dibatasi,
membiayai perjalanan dinas komisioner
KPUD dan Bawaslu Sulawesi Utara
yang harus pulang-pergi Manado-Jakarta
untuk berkonsultasi akibat kesulitan
menafsirkan regulasi pilkada terutama
terkait persyaratan calon.
Pelaksaan pemilihan kepala daerah
serentak tidak melahirkan periodisasi
masa jabatan kepala daerah yang sama.
Hal itu disebabkan karena pemilihan
kepala daerah tidak dilakukan secara
serentak dan terdapat kepala daerah

yang dipilih secara serentak namun tidak
dilakukan pelantikan secara serentak.
Adapun hal-hal yang perlu
disarankan dalam penelitian ini adalah:
1. Perlu sebuah regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam
penetapan bakal calon kepala daerah oleh parpol. Regulasi juga perlu
mengatur keharusan bagi parpol untuk mengusung kader parpol sebagai
calon kepala daerah. Bahan kampanye pasangan calon seharusnya tidak
lagi bersifat penyampaian visi, misi,
dan program tetapi menawarkan
strategi, solusi, sikap, dan komitmen
jika terpilih. Peran partai politik
yang berfungsi sebagai kaderisasi
dan kepemimpinan harus dioptimalkan. Keengganan masyarakat menggunakan hak pilih disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
calon yang diusung parpol
2. Regulasi pilkada perlu kejelasan
dan tidak menimbulkan multitafsir
sehingga
penyelenggara
tidak
perlu
menggunakan
anggaran
untuk berkonsultasi terkait pasalpasal yang tidak jelas. Jika tahapan
pilkada sedang berjalan, diharapkan
tidak lagi memuncukan norma baru
sehingga tahapan tidak terganggu.
Sumber operasionalisasi kepolisian
harusnya hanya bersumber dari
APBN dan tidak lagi membebani
anggaran pilkada. Pembiayaan
kampanye
calon
seharusnya
dibiayai oleh parpol bukan oleh
KPUD. Jumlah personil KPPS perlu
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dikurangi agar tidak membebani
anggaran pilkada.
3. Regulasi
pilkada
serentak
seharusnya diikuti dengan pasal
tentang pelantikan kepala daerah
secara serentak pula.l
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