
 BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme Pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang  

Nomor 22 Tahun  2014 tentang pemilihan kepala daerah melalui 

DPRD  yang diatur dalam pasal 6 hingga 33 bahwa pemilihan kepala 

daerah melalui DPRD terdiri dari beberapa tahapan diantaranya Tahap 

pertama, tahap persiapan yang terdiri atas penyusunan program, 

kegiatan, dan jadwal Pemilihan, Pengumuman pendaftaran bakal calon 

kepala daerah, Pendaftaran bakal calon kepala daerah, Penelitian 

persyaratan administratif bakal calon dan Uji publik dan Tahap kedua, 

tahapan pelaksanaan  berupa penyampaian visi dan misi, Pemungutan 

dan penghitungan suara dan Penetapan hasil pemilihan, Perhitungan 

suara, Penetapan Hasil Pemilihan, Pengesahan dan pengangkatan. 

Yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilih (Panlih) terdiri dari 

anggota DPRD dan pemilihan dilakukan dalam sidang paripurna 

DPRD yang mengelurkan hak suaranya dengan cara berdiri sesuai 

dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

2. Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD Ditinjau Berdasarkan Pasal 18 

Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikaitkan dengan pemilihan 

kepala daerah sesuai Teori Hukum Konstitusi, Teori Hans Kelsen, 

Demokrasi dan Trias Politica Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD 
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sesuai dengan asas demokrasi karena tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945, karena demokrasi tidak hanya pemilihan 

secara langsung oleh rakyat namun juga demokrasi tidak langsung atau 

dengan cara perwakilan melalui DPRD yang merupakan 

Representative rakyat yang juga merupakan pilihan langsung oleh 

rakyat. Maka pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah demokratis 

dan tidak bertentangan dengan konstitusi, hanya saja kenyataannya 

saat ini, rakyat dan bahkan penyelenggara pemilihan memilih 

pemilihan secara langsung karena pemilihan melalui DPRD dianggap 

belum siap karena faktor politik yang sangat kuat pengaruhnya di 

Indonesia dalam mempengaruhi rakyat khususnya terkait pemilihan 

kepala daerah, bukan karena pemilihan melalui DPRD bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak demokratis. 

B. Keterbatasan 

Penulis menemukan kendala dalam melakukan wawancara dengan 

narasumber dikarenakan kesibukan para narasumber.  

C. Rekomendasi 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota yang telah di tetapkan menjadi undang – undang 

harus kita maknai sebagai usaha mendapatkan solusi penerapan 

demokrasi yang sesuai dengan Identitas kita sebagai bangsa, sesuai 

dengan keragaman kita dan menemukan konsep demokrasi yang lebih 

baik. Poin terpenting adalah jangan sampai pro-kontra Undang-Undang 
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pilkada menjadi pemecah bangsa yang merusak kenyamanan di 

masyarakat terlebih apabila ini hanya di jadikan bahan pertarungan 

politik ataupun politik pencitraan. 

2. Baik itu pemilihan secara langsung dan tidak langsung, perlu upaya 

kultural bagi pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran 

berdemokrasi. Hal ini adalah langkah awal dalam menuju lajur 

demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki 

keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin 

dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan. 
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