
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum 

1.1 Pemilihan Umum 
 

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat 

atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik 

kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. 1  

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan 

Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

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

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan   Pancasila  

dan  Undang-undang   Dasar   Negara   Republia Indonesia tahun 1945. 

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana 

para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya 

pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah 

ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan 

suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu 

ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang 

sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan 

        1  Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, 
Jakarta, 2004, hlm: 29. 
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disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan 

bagian dari demokrasi. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan 

umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan 

oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik 

untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara. 

1.2 Hak Pilih dalam Pemilu 
 

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam 

Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan 

umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari: 

a. Hak pilih aktif (hak memilih) 

b. Hak pilih pasif (hak dipilih) 

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 

sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, 

mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah 

mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila 

telah terdaftar sebagai pemilih.2 

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat 

terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan: 

a) Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;  

         2 Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu 
Legislatif), Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 168. 
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b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar 

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi 

memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan 

hak memilihnya.3 

  Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. 

Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai 

pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 

malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya 

masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat 

teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa 

dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan 

gejolak dan konflik. 

  Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal 

ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam 

hal ini Depatemen Dalam Negeri beserta jajarannya. 

b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh 

KPU beserta jajarannya dengan baik. 

         3Ibid, hlm.68 
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c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara 

aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).4 

 
2. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

2.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) 

merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena 

disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan 

kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk 

mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, 

rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam 

proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa 

depan sebuah negara.5 

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau 

seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum 

untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: 

• Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 

• Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten 

• Wali kota dan wakil wali kota untuk kota 

         4 Ibid, hlm.169 
         5 Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan  
Mekanisme PenyelesaiiannyaI. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44. 
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Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu 

Kabupaten/Kota. 

 

2.2 Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan gubernur, bupati 

dan walikota dipilih  secara  langsung melalui pemilihan. Dalam 

Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945 sebagai salah satu acuan 

berdemokrasi di Indonesia menyatakan bahwa 'kemudian dari pada 

itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  

maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu UUD 1945 yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Penekanan Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat 

memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara 

demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan 

maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat 

atau demokrasi dan karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 

NRI Tahun 1945 bemafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang 

tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, kedaulatan rakyat 

merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dapat ditawar-tawar yang 

tercermin dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 

presiden tidak dapat memberhentikan dan atau membubarkan DPR. 

Hal ini menunjukkan betapa rakyat dihargai dalam negara demokrasi 

sebab presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tidak dapat 

menganggu gugat DPR. 

Suatu hal yang sudah dipahami bahwa UUD di hampir semua 

negara mengatur hal-hal yang disebutkan di atas yang merupakan 

aturan pokok  tertulis  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  kesatuan  

hukum, kesederhanaan hukum dan tentunya kepastian hukum. 

Demikian juga dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang mengatur antara lain tentang pemerintahan negara 

termasuk didalamnya tentang pemerintahan daerah dan lain-lain yang 
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hanya merupakan aturan pokok saja dimaksudkan agar mencapai 

kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. 

Dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 disebutkan bahwa disusunlah kemerdekaan dan 

kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut C. S. T. 

Kansil sovereignty atau kedaulatan itu merupakan salah satu syarat 

berdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur dari negara 

yaitu adanya pemerintahan yang berkedaulatan oleh karenanya, 

pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan 

(authority) yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas (unlimited).6 

Dalam arti kenegaraan, kewibawaan/kekuasaan tertinggi dan 

tak terbatas dari negara tersebut Kedaulatan adalah kekuasaan pemilih 

dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya 

tanpa campur tangan dari pemerintah lain. Kedaulatan dari negara 

bersifat asli, tertinggi dan tidak terbagi-bagi: 

1. Asli berarti bukan berdasarkan kekuasaan lain; 

2. Tertinggi berarti tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi 

diatasnya; 

3. Tidak dapat dibagi-bagi berarti ke dalam maupun ke luar 

negara itu merupakan kekuasaan sepenuhnya. 

        6 Kansil, CST dan Julianto, MA. Sejarah Perjuangan Pergerakan  Kebangsaan Indonesia, 
Jakarta: Erlangga. 1997, Hlm. 80 
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  Di Indonesia melalui UUD 1945 kedaulatan diatur pada Pasal 1 

ayat (2) yang menyebutkan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar', yang artinya 

rakyatlah yang berdaulat, Dengan adanya rakyat yang berdaulat, maka 

timbul pertanyaan bagaimana rakyat menjalankan kedaulatan/kekuasaan 

itu. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dalam Pasal 4 UUD Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 'Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar'. Dalam hal ini juga presiden memegang 

kekuasaan tertinggi atas angkatan darat angkatan laut, dan angkatan 

udara.  

         Presiden juga dapat menyatakan perang dan perdamaian serta 

membuat perjanjian Internasional dalam keadaan bahaya, mengangkat 

duta, menerima penempatan duta dari negara lain dan juga mempunyai 

hak istimewa member grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Kekuasaan 

presiden yang demikian besar merupakan perwujudan dari kedaulatan 

rakyat. Hal ini dapat dimengerti, maka dipakailah sistem pemilihan 

presiden yang duduk dalam MPR. Jadi dengan demikian Pemilu diadakan 

salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan dan mencerminkan 

kedaulatan rakyat, pemilihan presiden secara langsung sebagaimana 

diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

adalah merupakan perwujudan negara demokrasi dan negara hukum. 
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    Selain presiden, anggota DPR dipilih secara demokratis 

dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat, hal mana diatur dalam Pasal 

19 ayat 1 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan anggota DPR dipilih melalui Pemilu. Demikian pula 

anggota DPD dalam Pasal 22c UUD Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anggota DPD dipilih dari 

setiap provinsi melalui Pemilu. 

Sehubungan apa yang dikemukakan diatas, maka pemilihan 

kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, sebab kepala daerah 

adalah pimpinan daerah. Dalam hal ini pimpinan daerah otonom 

baik provinsi maupun kabupaten/kota. Yang dimaksud disini adalah 

pemilihan gubernur, bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UUD 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat 

(1) bahwa 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 

Atas pembagian wilayah di atas maka melalui UU No. 32 

Tahun 2004, daerah-daerah tersebut diberikan otonomi dalam mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan. Dengan adanya pembagian 

daerah beserta pemberian otonom kepada daerah-daerah tersebut yaitu 

provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dikemukakan 

terdahulu, hal ini mempunyai konsekuensi yaitu diperlukan 
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pemerintahan sendiri bagi daerah, untuk provinsi dipimpin oleh 

seseorang gubernur dan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang 

bupati sedangkan untuk kota dipimpin oleh seorang walikota, hal 

mana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Untuk memimpin daerah baik provinsi, kabupaten/kota, di 

samping syarat kecakapan dan pengalaman yang memadai, maka 

yang sangat penting pimpinan daerah baik gubernur, bupati dan 

walikota haruslah orang-orang yang mendapatkan dukungan dan 

masyarakat luas. Karena pentingnya hal ini oleh UUD Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan pada Pasal 18 

ayat (4) tersebut bahwa pimpinan daerah dipilih secara demokratis. 

Sehubungan apa yang dikemukakan di atas, bahwa pimpinan 

daerah yaitu gubernur, Bupati, dan walikota dipilih secara 

demokratis, hal ini memberikan pengertian ganda dan masih 

memerlukan pengaturan dan pengertian yang berlanjut, dimana 

pengertian pemilihan secara demokratis dapat dilakukan melalui 

pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan secara langsung. Kedua 

cara pemilihan yang disebutkan tadi masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. 

Untuk pemilihan gubernur, bupati dan Walikota yang 

dilakukan melalui perwakilan di DPRD dianggap kurang demokratis 

karena rakyat daerah tidak diberi kesempatan untuk memilih 
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pimpinannya. Anggapan ini sebenarnya kurang beralasan, sebab 

anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan 

demikian maka anggota dewan DPRD baik provinsi ataupun 

kabupaten/kota adalah pilihan rakyat. 

Selanjutnya, pemilihan pimpinan daerah melalui perwakilan di 

DPRD pada kurun waktu berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menyuburkan praktik dagang 

sapi. Praktik dagang sapi ini dilakukan melalui anggota DPRD. 

Calon kepala daerah berjanji untuk mendudukkan orang-orang 

tertentu yang ditunjuk oleh anggota DPRD pada suatu jabatan 

ataukah untuk mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan tertentu 

jika calon yang didukung menduduki atau memangku jabatan kepala 

daerah. Malahan dalam praktik calon kepala daerah langsung 

memberikan uang kepada anggota DPRD tertentu dengan jumlah 

yang banyak. 

Pemilihan pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati, walikota 

yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah atau dikenal 

dengan Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 

2004 semula memberikan harapan tumbuh suburnya demokrasi dan 

terpilihnya kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang 

mendapat dukungan luas dari rakyat. Namun setelah berjalan 

beberapa kali timbullah hal-hal yang kurang diinginkan. Karena 

penyelenggaraan Pemilukada di setiap daerah yang dilaksanakan oleh 
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KPUD menghabiskan anggaran negara dan daerah yang cukup banyak. 

Di samping para calon pimpinan daerah dalam proses pemilihan 

setelah terpilih menjadi kepala daerah menanggung utang yang sangat 

banyak, juga dari segi keamanan dan keharmonisan hubungan 

selama terjadinya  proses pemilihan pimpinan daerah sering 

terganggu yang kadang-kadang menimbulkan korban yang tidak 

perlu akibat keterlibatan massa yang emosional. 

Setelah menyaksikan kondisi cara pemilihan pimpinan daerah 

yang demikian,     maka     pemerintah     perlu     melakukan     pilihan     

dalam penyelenggaraan Pilkada. Apakah kembali kepada sistem 

pemilihan secara perwakilan ataukah tetap pada cara pemilihan 

langsung dengan catatan adanya aturan-aturan yang lebih ketat dan 

efisien untuk meminimalisir efek yang tidak menguntungkan rakyat. 

Dari apa yang telah dikemukakan tentang kondisi masyarakat 

dalam penyelenggaraan Pilkada, perlu kiranya ditegaskan lebih 

dahulu bahwa Pilkada adalah Pemilu yang bertujuan untuk memilih 

kepala daerah otonom secara berpasangan dengan wakil kepala daerah 

yang diadakan dalam kurung waktu tertentu. Oleh karena Pilkada 

adalah Pemilu, maka perlu diketahui untuk apa dan untuk siapa Pemilu 

itu dilaksanakan. Menurut Willy S. Voll makna fungsinya dapat 

dirumuskan dalam kerangka itu, sebagai berikut:7 

         7 Tobing, KML, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Renville. Jakarta: Gunung Agung. 
1986, hlm. 60 
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a. Pemilu memberikan kesempatan kepada para pemilik negara 

modern untuk secara jujur langsung mengendalikan negaranya 

sesuai tuntutan zaman; 

b. Pemilu memberikan kesempatan kepada para pemilik negara 

modern untuk menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk 

menyampaikan aspirasi. Selaku wakil rakyat harus menjalankan 

organisasi negara sebaik-baiknya demi kepentingan mereka dan 

sesuai kehendak mereka; 

c. Pemilu menjamin penggantian penguasa secara tertib, aman, dan 

damai secara kontinuitas kepemimpinan negara modem; 

d. Pemilu mencegah kesewenang-wenangan, kekeliruan, dan 

penyimpangan yang terjadi karena disengaja atau tidak untuk 

berlanjut terlalu lama atau terlalu besar, dengan kata lain, Pemilu 

memungkinkan koreksi secara periodik. 

Bertolak dari tujuan Pemilu yang disinggung terlebih dahulu, 

serta makna dan fungsi yang dirumuskan di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa Pemilu merupakan alat dari negara demokrasi untuk 

melaksanakan kedaulatan rakyat secara periodik dengan aman, tertib 

berdasarkan hukum. Hanya saja, para sarjana maupun ahli tidak pernah 

membayangkan adanya suatu keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk mencapai hal-hal yang dirumuskan dalam tujuan, makna, dan 

fungsi Pemilu di atas secara sepenuhnya. Munculnya berbagai 

persoalan berupa gangguan keamanan dan korupsi serta rancunya 
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administrasi Pemilu dirasakan sebagai gangguan atas pelaksanaan 

Pemilu di Indonesia. 

 

3. Tinjauan Umum Lembaga Perwakilan 

3.1 Macam –Macam Lembaga Perwakilan 

Pada umumnya dikenal ada 2 (dua) macam parlemen, yaitu 

parlemen dua kamar (bicameral parliament) dan parlemen satu 

kamar (unicameral parliament).Pemakain macam parlemen dua kamar 

maupun parlemen satu kamar ini berhubungan dengan dianutnya 

sistem perwakilan yang dipakai didalam suatu negara, sehingga 

dianutnya ketiga sistem perwakilan politik, perwakilan fungsional 

dan perwakilan territorial ini lah yang menentukan bentuk dan 

struksur pelembagaan sistem perwakilan di setiap negara. 

 Pilihan sistem perwakilan itu selalu tercermin dalam struktur 

kelembagaan parlemen yang dianut dalam suatu negara. Pada 

umumnya di setiap negara, dianut salah satu atau paling banyak dua 

dari ketiga sistem tersebut secara  bersamaan. Dalam hal suatu negara 

menganut salah satu dari ketiga sistem perwakilan, maka 

pelembagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar 

(unicameral parliament). Sedangkan apabila sistem yang dianut itu 

mencakup dua fungsi, maka kedua fungsi itu dilembagakan dalam 

struktur parlemen dua kamar (bicameral parliament). Misalkan 

Kerajaan Inggris memiliki parlemen dua kamar, yaitu House of Lords 
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dan House of Commons. The House of Lords beranggotakan tokoh-

tokoh yang mempunyai ciri sebagai kelompok fungsional, sedangkan 

The House of Commons beranggotakan mereka yang berasal dari 

partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga disebut 

sebagai political representatives. Dengan perkataan lain dapat dikatakan 

bahwa Ingris menganut sistem perwakilan fungsionmal dan perwakilan 

politik yang masing-masing tercermin di lembaga parlemen 

bikameralnya, yaitu House of Lords dan House of Commons.8 

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, peranah dianut ketiga 

sistem perwakilan sekaligus yaitu sistem perwakilan politik, sistem 

perwakilan fungsional dan sistem perwakilan territorial, pada waktu 

berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yaitu 

seperti yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Dasar 

1945  

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari 
daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang 
ditetapkan dengan undang-undang”. 

Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat juga memiliki 

parlemen dua kamar (bicameral parliament), yaitu The Senate,dan The 

House of representative yang secara bersama-sama disebut sebagai 

The Congress of the United States of America. The House of 

Representative mirip dengan The House of Commons di Inggris, yaitu 

sama- sama merupakan wakil-wakil partai politik yang dipilih 

         8 Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang, Jakarta: Raja Grafindo 
persada, 2011, hal.37   
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melalui pemilihan umum, tetapi berbeda dengan The House of Lords 

di Inggris, Senate Amerika Serikat beranggotakan wakil-wakil rakyat 

di ? Negar bagian yang juga dipilih melalui pemilihan umum 

setempat. Calon anggota Senate tidak diharuskan berasal dari partai 

politik tertentu, meskipun dapat saja para calon anggota senat itu 

berasal dari orang- orang partai politik.9 

3.2 Hubungan wakil dengan yang diwakilinya 

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena 

pengangkatan ataupun karena penunjukan maupun melalui pemilihan 

umum, mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan 

yang diwakili (rakyat). Ada beberapa teori yang membahas tentang 

hubungan antara wakil dengan yang diwakili ini, yaitu : 10 

a. Teori mandat 

Menurut teori ini, wakil dianggap duduk dalam lembaga 

perwakilan karena mandate dari rakyat sehingg disebut 

mandataris. Ajaran ini muncul di Perancis pada masa revolusi 

dan dipelopori oleh Jean Jaques Rosseau dan diperkuat oleh 

Petion. Sesuai dengan perkembangan jaman, maka teori 

mandat inipun menyesuaikan diri dengan kebutuhan jaman. 

 

        9 Ibid, hlm. 45 
       10  41J.Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegaiatan, Kekuasaan, dan Perilaku 
Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daearh), Jakarta :Sinar Grafika,  2009, hlm.25   
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b. Teori Mandat imperati 

Menurut ajaran mandat imperatif ini, wakil dalam bertindak di 

lembagan perwakilan sesuai dengan ninstruksi yang 

diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh bertindak 

di luar instruksi tersebut dan apabila ada hal-hal baru yang 

tidak terdapat dalam instruksi tersebut, maka wakil harus 

mendapat instruksi baru. Jika setiap kali ada masalah baru, ini 

berarti menghambat tugas perwakilana tersebut, maka lahirlah 

teori mandat baru. 

c. Teori Mandat bebas 

Teori ini dipelopori antara lain oleh Abbe Sieyes di Perancis 

dan Block Stone di Inggris. Teori berpendapat bahwa wakil 

dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang 

diwakilinya. Menurut teori ini, wakil adalah orang-orang 

yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum 

masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak 

atas nama mereka yang diwakilinya atau atas namam rakyat. 

Teori ini kemudian berkembang lagi. 

d. Teori mandat Representative 

Dalam teori ini wakil dianggap bergabung dalam suatu 

lembaga perwakilan (parlemen). Rakyat memilih dan 

memberikan mandate kepada lembaga perwakilan sehingga 

M. Riski Ansori, Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditinjau dari Pasal 18 Ayat 4 
Undang-Undang Dasar 1945, 2016 
UIB Repository (c) 2016



wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya, 

apalagi pertanggungjawabannya, lembaga perwakilan inilah 

yang bertanggung jawab kepada yang diwakili (rakyat.) 

Disamping teori mandat seperti tersebut di atas, mengenai 

hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya dibagi menjadi 4 

(empat) tipe hubungan, seperti yang dikemukakan oleh Gilbert 

Abcarian, yaitu :11 

b. Wakil  bertindak  sebagai  “wali”  (trustee),  Disini  wakil  

bebas  bertindak  atau mengambil keputusan menurut 

pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan 

yang diwakilinya; 

c. Wakil bertindak sebagai “utusan” (delegate). Disini wakil 

bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, dan 

wakil harus selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang 

diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya; 

d. Wakil bertindak sebagai “politico”. Disini wakil kadang-

kadang bertindak sebagai wali (trustee) dan adakalanya 

bertindak sebagai utusan (delegate). Tindakannya tergantung 

dari issue (materi) yang dibahas; 

e. Wakil bertindak sebagai “partisan”. Disini wakil bertindak 

sesuai dengan keinginan atau program dari partai (organisasi) 

si wakil. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya (yang 

          11 Gilberrt Abcarian and George S. Massanat, Contemporary Political System, Charter 
Scribner’s and Son, New York, 1970. Hlm 204 
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diwakilinya) maka lepaslah hubungannya dengan pemilihan 

tersebut, dan mulailah hubungan dengan partai (organisasi) 

yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut. 

Sedang kan A. Hoogerwer, membagi hubungan antara wakil 

dengan yang diwakilinya menjadi 5 (lima) model), yaitu :12 

a. Model delegate (utusan). Disini wakil bertindak sebagai yang 

diperintah seorang kuasa usaha yang harus menjalankan perintah 

dari yang diwakilinya; 

b. Model trustee (wali). Disini wakil bertindak sebagai orang yang 

diberi kuasa, yang memperoleh kuasa penuh dari yanag 

diwakilinya, jadi wakil dapat bertindak berdasarkan pendiriannya 

sendiri; 

c. Model politicos. Disini wakil kadang-kadang bertindak sebagai 

delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh; 

d. Model Kesatuan. Disini anggota parlemen dilihat sebagai wakil 

dari seluruh rakyat; 

e. Model Diversifikasi (penggolongan). Disini anggota parlemen 

dilihat sebagai wakil dari kelompok territorial, sosial atau politik 

tertentu. 

 

 

          12 Hoogerwer, Politologi (terjemahan), Surabaya : Erlangga, 1985, hlm. 200-201 
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3.3 Sistem Perwakilan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945 

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan yang cukup mendasar 

mengenai sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia. Paling 

tidak ada tigak aspek mendasar mengenai lembaga perwakilan rakyat 

setelah perubahan UUD 1945, yaitu; mengenai struktur kelembagaan 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangannya serta 

pengisian anggota lembaga perwakilan. 

Ada tiga lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Dewan Perwakilan Daerah. MPR memiliki fungsi yang sama sekali 

berbeda dengan DPR dan DPD, sedangkan DPR dan DPD sendiri 

memiliki fungsi yang hampir sama, hanya saja DPD memiliki fungsi dan 

peran yang sangat terbatas. Jika dilihat dari jumlah lembaga perwakilan 

rakyat maka sistem perwakilan yang dianut bukanlah sistem bikameral 

karena ada tiga lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan jika melihat 

hanya DPR dan DPD maka kedua lembaga perwakilan ini merupakan 

bentuk sistem bikameral akan tetapi bukan sistem bikameral yang murni 

(strong bicameral). Keanggotaan DPR adalah representasi rakyat di 

seluruh Indonesia secara proporsional melalui partai politik (political 

representation) dan DPD sebagai representasi dari daerah (daerah 

provinsi) dari seluruh Indonesia (regional representation) memiliki 

posisi yang sama sebagaimana tercermin dalam jumlah anggota DPD 

yang sama banyaknya dari setiap provinsi. 
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Memperhatikan tugas dan kewenangan MPR dalam UUD 1945 Pasal 

2, sebagai lembaga perwakilan, MPR hanya memiliki tiga fungsi yang 

pokok yaitu; fungsi legislasi yaitu melakukan perubahan dan atau 

menetapkan undang-undang dasar, fungsi administratif, yaitu melantik 

Presiden dan Wakil Presiden serta memilih/mengangkat Presiden atau 

Wakil Presiden dalam hal-hal tertentu, serta fungsi judikatif yaitu 

memutuskan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden 

atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang diusulkan oleh DPR. 

Dengan demikian dibanding dengan sebelum perubahan UUD 1945, 

kewenangan dari MPR menjadi sangat terbatas dan limitatif. Walaupun 

demikian kewenangan MPR merubah dan menetapkan undang-undang 

dasar serta memberhentikan serta mengangkat dan memilih presiden atau 

wakil presiden dalam hal-hal tertentu menunjukkan adanya kwenangan 

besar yang dimiliki MPR. Hal ini adalah wajar karena MPR adalah 

gabungan dari seluruh anggota DPR dan DPD. 

Sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR 

memiliki kekuasaan membentuk undang-undang menunjukkan adanya 

semangat untuk memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif. 

Namun dalam kenyataannya kewenangan DPR dalam pembentukan 

undang-undang sama kuatnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah (Presiden) yaitu masing-masing memiliki lima puluh persen 

hak suara, karena setiap undang-undang harus memperoleh persetjuan 

bersama antara pemerintah dan DPR. 
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Disamping itu DPR memiliki fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan. Fungsi anggaran terkait dengan kewenangan yang dimiliki 

oleh DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui anggaran yang 

diajukan oleh pemerintah. Disinilah keterlibatan DPR dalam administrasi 

pemerintahan, yaitu mengontrol agenda kerja dan program pemerintahan 

yang terkait dengan perencanaan dan penggunaan anggaran negara. 

Dalam melakukan fungsi pengawasan DPR diberikan hak interpelasi, hak 

angket dan hak menyatakan pendapat, serta hak yang dimiliki oleh setiap 

anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan perndapat serta hak imunitas. 

Dewan Perwakilan Rakyat juga memeliki fungsi-funsi lainnya 

yang tersebar dalam UUD 1945 yaitu : 

a. Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil 

pengawasan; (pasal 7A) 

b. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak 

dapat melaksanakan sidang untuk itu; (pasal 9) 

c. Memberikan pertimbangan atas pengengkatan duta dan dalam hal 

menerima duta negara lain (pasal 13) 

d. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian 

Amnesti dan Abolisi; (Pasala 14 ayat 2) 

e. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (pasal 11) 
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f. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Pasal 23F) 

g. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi 

Yudisial; (pasal 24B ayat 3). 

h. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 

24A ayat 3); 

i. Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi; (pasal 24C 

ayat 3) 

Dari berbagai fungsi DPR tersebut di atas tercermin adanya 

fungsi-administratif dari DPR sebagai lembaga perwakilan disamping 

fungsi legislasi. Mekanisme pengisian anggota DPR dipilih seluruhnya 

melalui pemilihan umum melalui partai politik yaitu berdasarkan sistem 

perwakilan perorangan (peple representative). Karena itu jumlah anggota 

DPR dari setiap dari adalah proporsional sesuai jumlah penduduknya, 

kecuali dalam hal-hal tertentu karena kondisi daerah yang sangat jarang 

penduduknya. Secara konseptual keterwakilan anggota DPR dalam 

lembaga menitik beratkan untuk menyuarakan kepentingan nasional 

dengan tidak mengabaikan daerah yang diwakilinya (konstituen). 

3.4 Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

Usulan pemberhentian dari DPR tersebut terkait dengan hasil dari 

pelaksanaan hak dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 

(1) dan (2) UUD 1945 sebagai berikut: 
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Pasal 20A: 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran,  dan fungsi pengawasan. 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 

pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 

hak menyatakan pendapat. 

 

4. Landasan Teori 

A. Teori konstitusi  

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja 

yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah 

negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) 

dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda 

menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang 

menjadi dasar (ground) dari segala hukum. Indonesia menggunakan 

istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.13 

1) Konstitusi Tertulis Dan Tidak Tertulis 

Konstitusi memuat suatu aturan pokok (fundamental) 

mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan 

besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, 

kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan negara tetap tegak 

         13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm 
69. 
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berdiri. Ada dua macam konstitusi di dunia, yaitu “Konstitusi 

Tertulis” (Written Constitution) dan “Konstitusi Tidak Tertulis” 

(Unwritten Constitution), ini diartikan seperti halnya “Hukum 

Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang 

dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar 

adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J. 

Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai 

konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.  

       Di beberapa negara ada dokumen tetapi tidak disebut 

konstitusi walaupun sebenarnya materi muatannya tidak berbeda 

dengan apa yang di negara lain disebut konstitusi. Ivor Jenning 

dalam buku (The Law and The Constitution) menyatakan di negara-

negara dengan konstitusi tertulis ada dokumen tertentu yang 

menentukan:  

a. Adanya wewenang dan tata cara bekerja lembaga kenegaraan  

b. Adanya ketentuan berbagai hak asasi dari warga negara yang 

diakui dan dilindungi  

            Di inggris baik lembaga-lembaga negara termaksud dalam 

huruf a maupun pada huruf b yang dilindungi, tetapi tidak termuat 

dalam suatu dokumen tertentu. Dokumen-dokumen tertulis hanya 

memuat beberapa lembaga-lembaga negara dan beberapa hak asasi 

yang dilindungi, satu dokumen dengan yang lain tidak sama. 

Karenanya dilakukan pilihan-pilihan di antara dokumen itu untuk 
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dimuat dalam konstitusi. Pilihan di Inggris tidak ada. Penulis Inggris 

yang akhirnya memilih lembaga-lembaga mana dan hak asasi mana 

oleh mereka yang dianggap “constitutional.”  

           Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan 

sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 

pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, 

Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 

pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 

234 pasal, di Eropa, belanda 210 pasal.  

Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, 

Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 

pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal dan Finlandia 95 pasal. 

 

2) Tujuan Konstitusi 

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib 

untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara 

berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan 

hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama 

dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang 

Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu 

sendiri.  

Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan:           

a) berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara 
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bekerjanya, b) hubungan antar lembaga negara, c) hubungan 

lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan d) adanya 

jaminan hak-hak asasi manusia serta e) hal-hal lain yang sifatnya 

mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 14 

Tolok ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat 

dicapai tidak terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah pasal 

yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak praktek di 

banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul berbagai 

lembaga-lembaga negara yang tidak kurang pentingnya dibanding 

yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yang 

tidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat 

perlindungan lebih baik dari yang telah termuat dalam konstitusi 

itu sendiri. Dengan demikian banyak negara yang memiliki 

konstitusi tertulis terdapat aturan-aturan di luar konstitusi yang 

sifat dan kekuatannya sama dengan pasal-pasal dalam konstitusi. 

Aturan-aturan di luar konstitusi seperti itu banyak termuat dalam 

undang-undang atau bersumber/berdasar pada adat kebiasaan 

setempat. Contoh yang tepat adalah Inggris dan Kanada, artinya 

tidak memiliki sama sekali konstitusi tertulis tetapi tidak dapat 

dikatakan tidak ada aturan yang sifat dan kekuatannya tidak 

berbeda dengan pasal-pasal dalam konstitusi.  

 
 

         14 Ibid, hlm 72 
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B. Teori Hans Kelsen (Stufenbau Theory)  
 

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans 

Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak 

tangga dengan kaidah berjenjang (hirearki) dimana norma hukum yang 

paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, 

dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan 

pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Ajaran 

Grundnorm dipahami dalam dua pengertian yaitu Grundnorm dalam 

pengertian Kelsen dan Grundnorm dalam pengertian ajaran asalnya 

sumber hukum.  

1. Pertama Grundnorm mempunyai empat indikator, yaitu abstrak, 

tidak gezetzt (ditetapkan), tidak masuk dalam tatanan hukum positif 

dan menuntun seseorang untuk menaati seperti yang ditetapkan oleh 

konstitusi.  

2. Kedua, Grundnorm sebagai sumber berlakunya hukum yang 

tertinggi dan terakhir (source of the source). Kelsen menempatkan 

Grundnorm sebagai puncak dari norma-norma, yang kemudian 

disusul oleh norma yang lebih rendah. Melalui hubungan yang 

bersifat superior dan inferior maka selanjutnya norma paling tinggi 

akan dikonkretkan dalam norma yang lebih rendah sampai kepada 
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norma yang paling konkrit atau yang disebut proses 

“konkritizierung”.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paramida Teori Stufenbau 

Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) 

bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Norma hukum paling dasar abstrak 

adalah Pancasila. Ketentuan yang lebih rendah merupakan kongkretisasi 

dari ketentuan yang lebih tinggi. Kaitan Teori Stufenbau dalam  

mekanisme pemilukada adalah bahwa terdapat aturan perundang-

undangan yang paling tinggi yaitu pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 

Dasar 1945 yang mengatur tentang pemilihan gubernur bupati dan 

walikota yang dapat dipilih melalui DPRD  maupun secara langsung oleh 

rakyat. 

         15 Hans Kelsen, Teori hukum murni-dasasr-dasar ilmu hukum normative terjemahan The 
fure of teory :Barkely University of California press, Bandung :Nusa Media, 2010, hlm 104 
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C. Teori Demokrasi  

Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan 

cratein (bahasa Yunani). Demos berarti rakyat dan cratein berarti 

pemerintahan. Karena itu secara sederhana demokrasi dapat diartikan 

sebagai pemerintahan rakyat 16  Gagasan demokrasi sejalan dengan 

pengertian kedaulatan rakyat. 

Dengan paham demokrasi, perwakilan rakyat sebgai perwujudan 

kedaulatan rakyat merupakan pengawasan bagi penyelenggaraan 

pemerintahan Negara, sedang menurut paham Negara hukum badan 

kehakiman (peradilan) merupakan pengawas bagi penyelenggaraan 

pemerintah Negara. 

Menurut Rousseau, Negara ada karena didahului oleh perjanjian dari 

anggota-anggota masyarakat yang hidup serba tak tentu pada masa 

sebelum terbentuknya Negara. Keadaan serba yang tak tentu inilah yang 

akan diatasi dengan mengadakan perjanjian bersama.17 Pada hakikatnya 

teori perjanjian masyarakat ini merupakan upaya untuk mendobrak dasar-

dasar pemerintahan absolute dan menetapkan hak-hak politik bagi rakyat. 

   Hal penting yang perlu dicatat dalam konteks pemikiran demokrasi 

ini ialah bahwa ada 2 corak demokrasi ialah, yaitu demokrasi yang 

berorientasi pada paham Negara kekuasaan (di negara-negara komunis) 

dan demokrasi yang berorientasi pada Negara hukum (di negara-negara 

         16 Sri Soemantri M., Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, NV, Jakarta: 
Rajawali, 1981, hlm.25 
         17 Deliar Noer, Pemikiran politik di Negeri Barat, Jakarta:CV Rajawali, 1982, hlm.114 
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liberal). Demokrasi jenis terakhir ini popular dengan istilah demokrasi 

konstitusional. Kekuasaan Negara haruslah dibatasi dengan konstitusi 

yang dibentuk untuk tujuan itu, baik konstitusi tertulis maupun tidak 

tertulis. Dalam perkembangannya paham demokrasi ini selalu terkait 

dengan paham Negara hukum sehingga muncul istilah negara hukum 

yang demokratis. Salah satu aspek penting dari Negara hukum menutur 

International commission  of jurist dalam konferensinya di Bangkok 

tahun 1965 adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 18 

Moh. Hatta sebagai salah seorang founding father’s Indonesia yang 

paling utama merupakan pelopor pengembangan demokrasi Indonesia 

yang tidak hanya bercorak politik, tetapi juga ekonomi. Gagasan 

demokrasi ini tidak sekedar buah pikiran yang diperoleh dari pengalaman 

dan tradisi demokrasi yang tumbuh dalam perjalanan sejarah Negara-

negara lain, tetapi juga menangkap pengalaman dan tradisi-tradisi 

demokrasi yang tumbuh dalam masyarakat pedesaan Indonesia dari masa 

ke masa.19 

Demokrasi Lokal 

Demokrasi lokal adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah 

dari hirarki pemerintahan suatu negara. Sementara itu, kajian Birokrasi 

dan Demokrasi utamanya ditujukan mengefektifkan tujuan-tujuan 

pemerintahan demokrasi dalam memenuhi janji terhadap para konstituen. 

Salah satunya adalah, lewat penitikberatan pada kinerja birokrasi. Publik 

        18 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di 
Indonesia,  Jakarta: PT Ichtiar Baru Von Hoeve, 1994,  hlm.20. 
        19 Ibid, hlm. 37 
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diarahkan lebih mendekati “kerja-kerja nyata” pemerintahan, tidak 

seperti kondisi saat ini yang seperti “teralienasi” dari implementasi 

perilaku pemerintah.20 

Hakekat desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan 

masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal 

yang lebih demokratis. Desentralisasi vis a vis otonomi daerah tidak akan 

menghasilkan demokrasi lokal apabila sentralisasi dan korupsi hanya 

sekedar dipindahkan ke daerah, bukan menguranginya.  Demokrasi lokal 

seharusnya memenuhi beberapa aspek yaitu: 

a. partisipasi dari masyarakat, 

b. pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat, 

c. dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat luas. 

 
Konsep-Konsep Kunci Demokrasi Lokal 

         Demokrasi tingkat lokal adalah suatu konsep yang berupaya 

mendekatkan alam bernegara kepada individu. Jarak, sebagai suatu hal 

yang kerap membuat warganegara punya political efficacy yang rendah, 

dipangkas oleh konsep ini. Sebab itu, demokrasi lokal kerap dipahami 

sebagai cara berdemokrasi (memerintah) di:21 

         20 Seta Basri, Pengertian Demokrasi Lokal, 
http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/06/demokrasi-di-tingkat-lokal.html, diakses pada 21 
Desember 2015 
         21 Timothy D. Sisk, Demokrasi di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance, Jakarta: CV Rajawali,  2002, hlm 154 
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• Dalam lembaga-lembaga pemerintahan lokal seperti walikota, 

dewan kota atau DPRD, komite-komite, dan pelayanan 

administratif;  

• Dalam pengorganisasian dan aktivitas masyarakat (civil society).  

Secara ideal, kedua elemen di atas (pemerintah dan civil society) 

bekerja sama dalam melakukan penyusunan dan implementasi 

kebijakan. Keduanya merupakan partner kerja, kendati di alam 

kenyataan keduanya lebih merupakan “sparring enemy.” Sebab itu, 

demokrasi lokal memperkenal beberapa konsep yang bisa diacu guna 

mendekatinya sebagai berikut:22 

a. Kewarganegaraan dan masyarakat. Peran serta masyarakat lokal 

sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern 

mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat 

yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya 

memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih 

langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan 

lebih mudah. 

b. Musyawarah. Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di 

dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan 

diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi 

segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau 

musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan menampung 

         22 Ibid 
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keluhan warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan 

dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antar kelompok-

kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-

keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi 

dan tanggung bersama-sama. 

c. Pendidikan politik. Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi 

proses “pendidikan politik.” Maksudnya, peran serta warga 

masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi 

mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika 

tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional 

pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan 

memiliki informasi akan membuat demokrasi “yang berarti 

pengambilan keputusan oleh rakyat” semakin mungkin dan efektif. 

Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara 

para elite politik dan anggota masyarakat. 

 

D. Teori Trias Politica 

Teori ini disebut sebagai teori Trias Politika yang terdapat dalam 

bukunya yang berjudul De L’espirit Des Lois atau The Spirit of Laws. 

Dalam bukunya tersebut, dijelaskan bahwa Trias Politika merupakan 

teori yang mengindikasikan adanya pemisahan kekuasaan secara mutlak 

dalam pemerintahan untuk menghindari terjadinya kesewenang-

wenangan dalam pemerintah sehingga hak masyarakat dapat terjamin. 
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Kelly menyebutkan pula bahwa diantara ketiga lembaga yang memiliki 

kekuasaan yang berbeda harus ada saling melakukan check and 

balances, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan 

yang lebih tinggi dari pada lembaga yang lain. Pembagian kekuasaan 

yang disebutkan Montesquieu antara lain:23 

1) Lembaga legislatif, yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dipilih 

untuk membuat undang-undang, sebagai refleksi dari kedaulatan 

rakyat, mediator dan komunikator diantara rakyat dan penguasa, dan 

agretor aspirasi, 

2) Lembaga eksekutif, yakni raja atau di era modern dikenal sebagai 

presiden yang menjalankan undang-undang, dan 

3) Lembaga yudikatif, yakni lembaga peradilan yang bertugas untuk 

menegakkan keadilan. 

Asumsi dasar yang menjadi penopang lahirnya ide separation of 

power adalah adanya pemikiran mengenai bahwa kebebasan akan hilang 

ketika orang yang sama berada dalam satu badan pemerintahan/kerajaan 

atau satu orang menjalankan tiga kekuasaan dan pemikiran bahwa 

pelaksanaan lembaga eksekutif dan legislatif yang sama pada satu orang 

atau satu badan akan mengurangi kebebasan. Oleh karenanya, lahirlah 

pemikiran mengenai Trias Politika yang berimplikasi pada: 

 

        23  Kelly, Martin. Online. 2011. Separation of Power by Montesquieu 
.http://americanhistory.about.com diakses pada 21 Maret 2015 
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1) Terjaminnya kebebasan politik bagi rakyat, 

2) Mendeklarasikan kekuatan ilihayah bangsawan dan raja meskipun 

tetap diakuinya hak istimewa para bangsawan lewat kabinet dua 

kamar yang saling mengontrol dan mengawasi check and 

balance, dan 

3) Metode terbaik menghindari penyimpangan otoritas. 
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