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MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nissa (4) Ayat 59)
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen panitia
pemilihan umum dan kendala dalam pelaksanaan rekrutmen pantia
pemilihan umum di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun .
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode
penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian berlokasi di Kabupaten
Sarolangun, dengan subyek penelitian yaitu Badan Anggota PPK
(Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemunguntan Suara) dan
KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), masyarakat
yang menjadi pantia pemilihan umum, masyarakat yang melakukan
pemilihan umum secara langsung di tempat pemungutasn suara. Proses
pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dan dokumentasi. Analisis
data dalam penelitian menggunakan model kualitatif, yaitu proses
analisis menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Manajemen
perekrutan panitia pemilu di Kecamatan Singkut sudah berjalan cukup
baik, namun pada perekrutan dan kinerja pantia KPPS masih ada yang
belum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
nomor 03 tahun 2018 sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada TPS yang terlambat dalam perhitungan surat suara,
kurangnya persiapan dari anggota KPPS dalam pelaksanaan pemilhan
umum dan kurangnya panitia yang direkrut dari generasi milenial agar
kinerja dalam proses pemungutan lebih maksimal.
Kata Kunci : Rekrutmen Pantia Pemilihan Umum
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat,

membentuk

mengartikulasi

pemerintahan

aspirasi

dan

yang

absah

kepentingan

serta

rakyat.

sebagai

Negara

sarana

Indonesia

mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan
rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem
perwakilan atau demokrasi tidak langsung wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri
oleh rakyat melalui Pemilu, Soedarsono mengemukakan lebih lanjut dalam
bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa
yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah secara berkala agar dapat
memperjuangkan ( menurut Ibnu Trcahyo) 1
KPU

Kabupaten

Sarolangun

adalah

lembaga

negara

yang

menyelenggarakan Pemilihan Umum di level Kabupaten Kota yang merupakan
perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksakanan Pemilihan
Umum. Dalam perjalanannya sesuai dengan otonomi daerah KPU Kabupaten
Sarolangun dan seluruh KPU kabupaten/kota pada umumnya diberi kewenangan
untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(PILKADA) yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD). Pada tahap ini KPU Kabupaten Sarolangun secara mandiri mengelola

1

KPU Ambon,―sejarah lembaga penyelenggaraan pemilu‖ http://www.kpuambonkota.go.id/sejarah-lembaga-penyelenggara-pemilu, akses pada 08 Oktober 2019
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kegiatan tahapan pilkada dengan berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan
oleh Komisi Pemilihan Umum.
Peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2018 yaitu tentang
pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia
pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)
dalam penyelengaraan pemilihan umum. Dalam Peraturan komisi pemilihan
umum nomor 3 tahun 2018 telah di jelaskan secara rinci bahwa hal-hal apa saja
yang diatur mulai dari penerimaan anggota, penugasan serta tanggung jawab yang
menjadi amanah anggota PPK, PPS, dan KPPS. Seperti yang terlihat di lapangan
contohnya didaerah Kabupaten Sarolangun, ada banyak pelanggaran yang terjadi
pada proses penyelenggara pemilu tahun 2019 ini. Mulai dari anggota KPPS
(Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yaitu telah disebutkan pasal 17 ayat (1)
KPPS dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara. Pada fakta
lapangan ada beberapa anggota KPPS yang masuk rekrutmen bahkan 1 minggu
sebelum penyelenggara pemilu, berikut adalah wawancara dengan ketua PPS
Desa Bukit Tigo
―Anggota KPPS terutama yang berada di Desa Bukit Tigo banyak yang
terlambat mengurus persyaratan dokumen sebagai anggota KPPS, hal tersebut
disebabkan karena beberapa faktor yang terjadi dilapangan salah satunya yaitu ada
beberapa masyarakat yang sudah lanjut usia yang menyebabkan terhambat dan
kurang teliti dalam mengurus dokumen untuk melengkapi persayaratan sebagai
anggota KPPS, kemudian ada juga masyarakat yang berdomisili luar kecamatan
singkut yang harus mengurus surat keterangan dikabupuaten untuk melengkapi
persayaratan sebagai Anggota KPPS‖ 2
2

2020.

Wawancara dengan Rendi, Anggota KPPS Desa Bukit Tigo Kec. Singkut 18 Februari
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Kemudian KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) seharusnya yang
direkrut lebih diutamakan dari masyarakat yang berdomisi asli tinggal di
Kecamatan Singkut, tetapi pada faktanya masih banyak anggota KPPS yang
direkrut dari domisi luar kecamatan Singkut, yang menyebabkan kurang
efektifnya dari kinerja KPPS karena belum mengerti letak geografis dan
demografis kecmatan singkut pada pemilihan umum serentak 2019.3 Dari data
tabel TPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut didapatkan data sebagai berikut :
1. Ketua KPPS atas nama Paimin yang bertugas di TPS 1 Berdomisili
tempat lahir di Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketua KPPS atas nama Didin yang bertugas di TPS 2 Berdomisili
tempat lahir di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Tengah.
3. Ketua KPPS atas nama Saidun Hotner Simanungkalit yang bertugas di
TPS 3 Berdomisili tempat lahir di Provinsu Sumatra Barat.4
Dari data tersebut dapat menunjukan bahwa masih ada beberapa anggota
KPPS yang berdomisi lahir dari luar Kecamatan Singkut, bahkan ada yang
bertempat lahir dari Jawa Tengah
Bagian honor dari ketua KPPS sejumalah Rp. 550.000. Anggota KPPS
yaitu sejumlah Rp. 500.000. Anggota Linmas Rp. 400.000. Kemudian untuk
segala keperluan dana transportasi dan konsumsi telah diberikan juga oleh

3
4

Sumber data PPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut.
Sumber data pantia pemilu KPPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut.

4

anggota PPS kepada ketua KPPS selama penyelenggaraan pemilhan umum.5
Berdasarkan kutipan wawancara dari 2 orang anggota KPPS yang bertugas di TPS
2 dan 3 diperoleh penjelasan sebagai berikut :
―kami selama bekerja menjadi anggota KPPS di TPS 3 selama
penyelenggaran pemilu tidak mendapatkan anggaran untuk konsumsi makanan
bahkan kopi pada saat bekerja perhitungan suara ketika malam hari 6. Sedangkan
pada TPS 5 ketua KPPS memberikan uang untuk transportasi dan konsumsi
bahkan setelah penyelengaaran pemilu selesai anggaran dana yang lebih dibagikan
kepada
anggota
KPPS
secara
terbuka
dan
sama
rata‖7
Permasalahan di atas memunculkan pertanyaan bagaimana sebetulnya
manajemen perekrutan panitia pemilu di Kecamatan Singkut Kabupaten
Sarolangun. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Manajemen Perekrutan Pantia Pemilu di Kecamatan
Singkut Kabupaten Sarolangun”.

5

Rumah Pemilu, ―Besaran honor PPS, PPK dan KPPS‖,
:https://nasional.kompas.com/read/2019/04/25/16284881/kpu-jelaskan-besaran-honor-kpps-ppsdan-ppk, akses 20 Februari 2020.
6
Wawancara Dengan Hambali, Anggota KPPS Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut 18 februari
2020.
7
Wawancara Dengan Abdul Halim, Anggota KPPS Desa Bukit Tigo, Kec Singkut 18
Februari 2020.
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas peneliti mendapatkan rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana manajemen rekrutmen panitia pemilu di Kecamatan
Singkut ?
2. Apakah kinerja anggota KPPS yang ada di Kecamatan Singkut sudah
maskimal ?

C. Batasan Masalah
Ada beberapa ruang lingkup pokok pembahasan pada manajemen
perekrutan panitia pemilu di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yaitu
diantaranya

proses rekrutmen, kinerja, pengangkatan, pemberhentian,

penggantian, serta sekretariat. Agar tidak terjadi perluasan pada pokok
pembahasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis akan membatasi
penelitian dengan fokus kepada pembahasan tentang rekrutmen, kinerja dan
tanggung jawab menurut PKPU Nomor 03 tahun 2018. Penulis akan
melakukan penelitian yang mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan
rekrutmen, kinerja dan tanggung jawab KPPS (kelompok panitia pemungutan
suara) Kabupaten Sarolangun, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018.
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D. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Bagaimana manajemen rekrutmen panitia pemilu di
Kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui efektifitas kinerja panitia pemilu di Kecamatan Singkut
Kabupaten Sarolangun.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah
satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang
mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.Selain itu diharapkan
juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang
mengambil judul yang sama dan objek yang berbeda.
2. Manfaat Praktis :
a. Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan untuk menganalisis
permasalahan di lapangan tentang implementasi peraturan komisi
pemilihan umum republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 di kantor
komisi pemilihan umum daerah kabuoaten sarolangun.
b. Sebagai

sumbangsih

pengetahuan

kepada

mahasiswa

tentang

pengimplementasian peraturan komisi pemilihan umum republik
Indonesia nomor 3 tahun 2018 di kabupaten sarolangun.
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi
stakeholders yang berkaitan langsung maupun tidak langsung,
khususnya mengenai implementasi peraturan komisi pemilihan umum
republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang rekrutmen, kinerja dan
tanggung jawab.
d. Sebagai bahan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata
Satu (S1) jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
F. Kerangka Teori
Konsep atau teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan
seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis,
secara umum, konsep atau teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk
menjelaskan (eksplanation), meramalkan (prediction) dan pengendalian
(control) suatu gejala.Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu
model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari suatu hubunganantara
masing-masing factor yang telah didefinisikan sebagai penting untuk
masalah.
Dari penjelasan di atas, maka untuk melengkapi suatu penelitian
perlunya disusun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep
penelitian dan sebagai penjelas konsep tersebut. Untuk itu penulis
memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan
skripsi ini, istilah yang berkaitan dengan penulisan tersebut adalah sebagai
berikut:
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1. Manajemen
Pengertian manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan
dengan

fungsi

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan

dan

pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan
sumber daya fisik, keuangan, manusia dan informasi secara efisien dan
efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam
ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun
organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau
pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu
pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan
bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat
luas. Pada dasarnya, fungsi manajemen dibagi menjadi tiga, antara lain:
a. Perencanaan

Adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan
dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk
menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk
memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif
sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang
dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan.
Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen
karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.
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Planning yang baik harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan
sederhana, memuat analisis pekerjaan, flkesibel sesuai dengan kondisi,
memiliki keseimbangan dan juga mampu mengefektifkan sumber
daya. Jenjang Planning dari perspektif manajemen sendiri memiliki
beberapa tahapan:

1. Top Level Planning, perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis.
memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan
serta

memberikan

pentunjuk

pola

penyelesaian

dan

sifatnya

menyeluruh. top level planning ini penekanannya pada tujuan jangka
panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggungjawab manajemen
puncak.
2. Middle Level Planning, jenjang perencanaan ini sifatnya lebih
administratif meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah
perencanaan dijalankan. tanggungjawab pada level ini berada pada
level mid-management atau manajemen pada tiap divisi.
3. Low Level Planning, perencanaan ini memfokuskan diri dalam
menghasilkan sehingga planing ini mengarah

kepada aktivitas

operasional. dan perencanaan ini menjadi tanggungjawab manajemen
pelaksana.
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b. Pengorganisasian
Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi
kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah
manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi
tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas
apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana
tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas
tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.
c. Pengarahan

Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota
kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan
perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan:

1. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa
bekerja secara efektif dan efisien
2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan
3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan
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d. Evaluasi

Dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja
dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini manajemen
mengevaluasi keberhasilan dan efektifitas kinerja, melakukan klarifikasi
dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi
selama proses kerja berlangsung.

Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal
hal ini diperhatikan:

1. Routing, manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa
mengetahui letak diaman sesuatu sering terjadi suatu kesalahan
2. Scheduling, manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan
semestinya pengawasan itu dijalankan. terkadang pengawasan yang
dijadwal tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya
yang dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna.
3. Dispatching, manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian
terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. pihak manajer akan
menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan.
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4. Follow Up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi.
Masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindak-lanjut
sebagai upaya memperbaiki kesalahan kinerja.8

2. Panitia pemilu
a. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
b. PPS adalah Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa
atau nama lain.
c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
3. Pemilu.
Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan
selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian
pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan.
Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan
dengan masalah pergantian pemimpin.
Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama
dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus
8

Jurnal Enterpreneur, “Pengertian, Fungsi dan Unsur-Unsur Manajemen”,
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fungsi-dan-unsur-manajemen, akses pada 03 November
2020.
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merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada
sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah
mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila
dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu
merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.
Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi
rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.
Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu:
Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan
dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya
pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas
kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah
yang dicari.Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo
bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum
dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah
yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuranukurannya itu.9
Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi,
pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan
berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para
kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat,
sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.
Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari
berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga
pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

9

Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta, Prenadamedia Group,
2018) hlm. 6.
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Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang
menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan
umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting,
karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syaratsyarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat
menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.
Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi
tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan
salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus
diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu
untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di
pusat maupun daerah.
Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua
pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan
sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala,
inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.
Adam Pzeworski (1988) menulis, minimal ada dua alasan mengapa pemilu
menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi;


Pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik
secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai
politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan,
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tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui
pemilu yang fair.


Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu,
meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya
melembagakannya

–

khususnya

berkenaan

dengan

merebut

dan

mempertahankan kekuasaan – agar konflik-konflik tersebut diselesaikan
melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaktidaknya ―ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung
yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau
pemupukan kekuasaan

yang absah (otoritas) dan mencapai

tingkat

keterwakilan politik (political representativeness)‖.
Arbi Sanit menyimpulkan bahwa ―pemilu pada dasarnya memiliki empat
fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; 2)
pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elite penguasa; dan 4)
pendidikan politik‖.Oleh karena itu pemilihan umum bertujuan untuk:


Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib



Melaksanakan kedaulatan rakyat;



Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Sistem pemilu merupakan permasalahan pertama dalam melaksanakan
pemilihan umum legislatif, karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh
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dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitu juga sistem
pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan.
Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masingmasing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya tidak ada
sistem pemilu ideal yang cocok di negara manapun, tetapi semua sistem itu
memang mempunyai satu hal yang sama yaitu suatu proses pengembangan
atau reformasi sistem pemilu agar pemilu mempunyai legitimasi dan
demokratis.
Dari sekian banyak macamnya itu pada umumnya dikenal dan berkisar
dengan sistem distrik dan sistem proposional. Sistem distrik dikenal pula
dengan sebutan single member constituency, sedangkan sistem proposional
dikenal dengan sebutan multimember constituency artinya bahwa di setiap
daerah pemilihan dipilih beberapa wakil.
Sistem distrik merupakan sistem menurut historisnya yang tertua dan
didasarkan atas kesatuan geografis yang disebut distrik. Untuk keperluan
pemilihan wilayah suatu negara dibagi dalam banyak distrik, dan jumlah wakil
rakyat sesuai dengan jumlah distrik. Calon yang mendapat suara terbanyak
dalam suatu distrik itulah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap
hilang dan tidak diperhitungkan lagi.
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4. Pemilihan Umum di Indonesia
Pemilihan Umum di Indonesia adalah suatu proses untuk memilih orangorang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini
diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para
pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Walaupun setiap
warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun UndangUndang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di
dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah
waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :
Sudah genap berumur 17 tahun dana atau sudah kawin. Adapun ketetapan
batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di
Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai
umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik
terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk
memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan
rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan
diantaranya sebagai berikut :
a. Langsung
Berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara
langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa
ada perantara
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b. Umum
Berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang
memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis
kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
c. Bebas
Berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih
pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk
membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
d. Rahasia
Berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan
pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat
diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
e. Jujur
Berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga
bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Adil
Berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan
umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.10

10

Seputar ilmu, Pemilu, Pengertian, Tujuan dan Makna Pemilu,
https://seputarilmu.com/2019/04/pengertian-pemilu.html, akses 22 Maret 2020.
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5. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum
a. Tujuan Pemilu
Pemilihan

Umum

Menurut

Prihatmoko

pemilu

dalam

pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:
1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan
dan alternatif kebijakan umum (public policy).
2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat
kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang
terpilihatau partai yang

memenangkan kursi sehingga

integrasi

masyarakat tetap terjamin.
3) Pemilu

sebagai

sarana

memobilisasi,

menggerakan

atau

menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan
dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012

pasal 3 yakni pemilu

diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
b. Fungsi Pemilihan Umum
Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan
Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :
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1) Mempertahnkan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di
Indonesia.
2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru yaitu tetap tegaknya
Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.11

6. Model-Model Penyelenggara Pemilu
a. Model independen: anggota badan penyelenggara pemilu diseleksi dan
dipilih secara terbuka yang melibatkan masyarakat. Prinsip independen
artinya keberadaan komisioner penyelenggara pemilu tidak berada dibawah
suatu lembaga, dan orang- orang yang menjadi komisioner tidak partisan
atau tidak mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu. Penyelenggara
pemilu independen diseleksi oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh
pemerintah (misalnya Indonesia di era reformasi) namun memiliki
kemandirian dalam menentukan metode seleksi dan membuat keputusan
hasil seleksi calon penyelenggara pemilu. Negara-negara yang menerapkan
model independen di antaranya adalah Indonesia, India, Afrika Selatan,
Thailand, dan Polandia.
b. Model pemerintah: anggota badan penyelenggara pemilu diseleksi dan
dipilih dari orang-orang yang mewakili kepentingan pemerintah. Prinsip
independen komisioner sulit dipenuhi karena komisioner penyelenggara
11

Cerdikia, Pengertian dan tujuan pemilu di Indonesia, https://cerdika.com/pengertiandan-tujuan-pemilu, akses 22 Maret 2020.
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pemilu adalah jajaran birokrasi (misalnya di era Orde Baru, pejabat pegawai
negeri) yang ‗ditempatkan‘ pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas
politis demi mengamankan kepentingan politik pemerintah. Dalam hal ini,
komisioner penyelenggara pemilu dan staf administrasi pendukungnya dari
tingkat nasional hingga daerah (lokal) adalah dipilih dari kalangan birokrat
terutama jajaran departemen dalam negeri dan staf pemerintah daerah.
Pengalaman Indonesia di era Orde Baru menunjukkan keanggotaan
penyelenggara pemilu, dalam hal ini disebut Lembaga Pemilihan Umum
(LPU), diisi oleh jajaran birokrat Kementerian Dalam Negeri dari tingkat
pusat hingga daerah. Misalnya, Ketua LPU dijabat Menteri Dalam Negeri
dibantu kesekretariatan dari jajaran staf Depdagri. Terlepas dari pengalaman
masa lalu Orba, negara-negara demokratis yang menerapkan model
pemerintah ini di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Swedia, dan Swiss.
c. Model Campuran: keanggotaan penyelenggara pemilu diseleksi dan dipilih
dari kombinasi antara hasil seleksi publik non partisan dengan orang-orang
yang mewakili kepentingan pemerintah. Selain itu, terdapat varian lain yaitu
keanggotaan penyelenggara pemilu diisi oleh wakil-wakil partai politik dan
wakil-wakil pemerintah sebagaimana pernah diadopsi di Indonesia pada
Pemilu 1999. Kombinasi komisioner penyelenggara pemilu yang diisi
kalangan independen dan pemerintah ini memiliki tiga (3) keuntungan:
pertama, komisioner penyelenggara pemilu dapat lebih mudah12

12

Prof. Ramlan Surbakti Kris Nugroho, Studi tetang Desain Kelembagaan Pemilu yang
Efektif, (Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015) hlm. 12.
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7. Rekrutmen
Recruitment atau perekrutan adalah tindakan mencari calon
karyawan atau anggota baru untuk suatu organisasi. Rekrutmen adalah
fungsi vital bagi organisasi untuk mempertahankan kualitas personilnya.
Tanpa staf yang tepat dengan keterampilan yang tepat, tidak dapat
memenuhi persyaratan. Inilah sebabnya mengapa organisasi menyusun
rencana tenaga kerja untuk mengidentifikasi persyaratan kepegawaian
mereka di masa depan. Misalnya, mereka dapat mengembangkan rencana
untuk merekrut anggota baru ketika anggota lain berencana untuk
pensiun.13

G. Tinjauan Pustaka
Dalam Suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui
referensi buku-buku atau referensi peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti
manajemen perekrutan anggota KPPS. Hal ini dilakukan untuk memenuhi atau
mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang di teleti.
Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis
dan artikel yang berkaitan denganimplementasi peraturan komisi pemilihan
umum republik Indonesia nomor 3 tahun 2018, Dari berbagai penelitian yang
telah penulis telusuri yaitu :

13

2020.

Cerdasco, Manajemen Perekrutan, https://cerdasco.com/perekrutan, akses 7 Agustus
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1. Skripsi yang disusun oleh Laksmi Candra Amalia Mahasiswa UIN STS
Jambi, yang berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Pantia
Pemungutan Suara” mengatakan bahwa Demi kelancaran dan kesuksesan
pemilu tahun 2019, KPU yang merupakan lembaga yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi
beberapa bagian yakni KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia
Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
(KPPSLN). Namun tidak dapat dipungkiri, karena ini merupakan hal
yang baru bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu serentak,
tugas dari KPU semakin bertambah banyak dan berat. Termasuk tugas
dari KPPS dalam menghitung suara pun semakin bertambah berat serta
menguras tenaga lebih banyak lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6109), yang dimaksud dengan KPPS yakni Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dari pasal tersebut kita
mengetahui

bahwa

petugas

KPPS

dibentuk oleh PPS (Panitia

Pemungutan Suara).14
14

Laksmi Candra Amalia, ‖Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Pantia Pemungutan
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2. Skripsi yang disusun oleh Saiful Ansori Mahasiswa UIN STS Jambi,
yang berjudul “Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif Secara Serentak”
mengatakan bahwa Pada dasarnya ketika pemilu dilaksanakan secara
terpisah antara eksekutif dan legislatif seperti yang masih dijalankan
sampai sekarang ini, maka kinerja eksekutif dan legislatif tidak dapat
menjalankan sistem pemerinatahan dengan seimbang. Sebagaimana dapat
dipahami bahwa pada tahun 2009-2014 telah memperoleh anggota DPR,
DPD dan DPRD, pada tahun 2014-2019 semua calon anggota DPR, DPD
dan DPRD akan mengganti masa jabatan 2009-2014. Keberlangsunagan
sisitem pemilu seperti yang biasa dijalankan sampai saat ini berdampak
kurang baik, khususnya didaerah otonom baik provinsi, kabupaten/kota.
Bagi daerah provinsi, kabupaten/kota antara eksekutif (gubernur dan
bupati/ wali kota) dan legislatif (DPRD Provinsi dan Kabubaten/Kota)
tidak bisa berjalan secara efektif dan seimbang, karena pemilu tidak
berlangsung secara serentak. Proses pelaksanaan pilkada juga tidak
terkontrol dengan baik karena menjadi urusan masing-masing daerah
sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip pemilu.
Hasil

pilkada (kepala

daerah terpilih) tidak kongruen atau tidak

tersambung dengan baik dengan peta politik DPRD, sehingga hubungan
kepala daerah dengan DPRD lebih bersifat transaksional. Inilah yang

Suara‖, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, (2019), hlm. 45.
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menjadi sumber utam korupsi di daerah.

3. Artikel yang diperoleh dari web karya tulis ilmiah Universitas Bengkulu,
yang berjudul “Analisis Proses Rekrutmen Anggota KPPS (Kelompok
Penyelengara Pemungutan Suara) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Studi Kasus Kelurahan Sawah
Lebar Dan Kelurahan Lingkar Barat” Proses seleksi dan rekrutmen yang
tidak efektif dan efisien akan mengakibatkan beberapa masalah,
diantaranya pada pelaksanaan Bimtek (Bimbingan Teknis) beberapa
anggota KPPS yang masih kesulitan untuk memahami materi dan praktek
yang diperagakan oleh staf KPU Kota Bengkulu. Kemudian ada beberapa
anggota KPPS tidak memperdulikan apa yang diarahkan ketika
pemberian

materi.

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui,

mendapatkan data, dan mendeskripsikan tentang Proses Rekrutmen
Anggota KPPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Bengkulu Tahun 2015 di KPU Kota Bengkulu pada studi kasus
Kel. Sawah Lebar dan Kel. Lingkar Barat. Untuk menjawab
permasalahan penelitian, digunakan metode deskriptif kualitatif. Sasaran
penelitian adalah pihak penyelenggara rekrutmen anggota KPPS.
Pemilihan informan dilaksanakan dengan teknik purpossive sampling.
Dengan Informan Utama berjumlah 8 orang dan informan tambahan 4
orang. Dalam hal input data, peneliti melakukan wawancara, observasi
15

Saiful Ansori, ―Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif Secara Serentak‖, Skripsi
Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi, (2019), hlm. 48.
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dan dokumentasi pada informan di lokasi penelitian, sehingga data dapat
diperoleh secara maksimal.16
4. Artikel yang diperoleh dari web Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang berjudul “PPK, PPS dan KPPS dalam
penyelenggaraan Pilkada 2015”Pemilihan diselenggarakan melalui 2
(dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk dalam salah satu tahapan
persiapan.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di
tingkat kecamatan, sedangkan untuk menyelenggarakan pemilihan
ditingkat desa/kelurahan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Adapun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah
kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara.17
5. Skripsi yang disusun oleh Ririn Syafitri yang berjudul “Sistem
Penerimaan Badan AD HOC Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota MEDAN” mengatakan bahwa adapun panitia
pemilihan kecamatan terbentuk dengan adanya badan ad hoc, yang
16

UNIB Scholar Repository, ―Analisis Proses Rekrutmen Anggota KPPS pada Pemilihan
Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 di Kelurahan Sawah Lebar dan
Kelurahan Lingkar Barat ,‖ Kabar Pemerintahan (04 Januari 2020).
17
Komisi
Pemilihan
Umum
Daerah
Istimewa
Yogyakarta,
https://diy.kpu.go.id/web/2015/12/22/ppk-pps-dan-kpps-dalam-penyelenggaraan-pilkada-2015/,
akses pada 29 oktober 2019.
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dimaksud dengan badan ad hoc adalah sebuah istilah dari bahasa latin
yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah
ini memiliki arti ―dibentuk atau dimaksut untuk salah satu tujuan saja‖
atau sutau yang di improvisasi. PPK adalah satu aktor penting dalam
pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. PPK harus memastikan
bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP) memahami dengan baik dan benar tata cara
pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, serta memastikan PPS dan
PPDP bekerja mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.18
Dari tinjuan pustaka yang sudah dilakuan tidak terdapat penelitian
yang sama dengan skripsi ini, penelitian ini fokus pada manajemen
perekrutan panitia pemilu di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun,
berbeda dengan penelitian yang lain.

18

Ririn Syafitri, ‖Sistem Penerimaan badan AD HOC Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
MEDAN: Analisis pada tahun 2018‖, Skripsi Universitas Medan Area, (2018), hlm. 36.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek (sebagai
lawannya adalah eksperimen), yaitu penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi
Metode penelitian deksriptif kualitatif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan
klarifikasi

mengenai

suatu

fenomena

atau

kenyataan

sosial,

dengan

jalan

mendeskrifsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang
diteliti.

B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Singkut. Dengan subjek
penelitian panitia pemelihan umum Kecamatan Singkut. PPK (Panitia Pemilihan
Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Panitia
Pemungutan Suara). Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum .Adapun
alasan memilih lokasi ini, dikarnakan masih banyaknya terjadi ketidakefektifan
kinerja dan tanggung jawab anggota PPS, PPK dan KPPS. Maka dari itu penulis
tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.
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C. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrumen dipilih secara sengaja yang terdiri dari
beberapa instrumen yang dianggap dapat memberikan informasi tentang manajemen
perekrutan pantia pemilu di Kecamatan Singkut. Cara yang digunakan untuk
menentukan informan kunci tersebut, maka penulis menggunakan purposive
sampling. Teknik sampling yang digunakan peneliti ini adalah teknik yang digunakan
ketika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan
sampelnya. Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah:
a.

Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Bukit Tigo

b.

Sekretaris PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Bukit Tigo

c.

Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Bukit Tigo

D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Menurut Suharsimi Arikunto pengertian data primer adalah data yang
dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya
melalui wawancara, jejak dan lain-lain‖.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer
merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama
kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, data yang diperoleh
peneliti dari hasil wawancara dengan Ketua PPS dan KPPS Desa Bukit Tigo
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Kecamatan Singkut dan masyarakat yang menjadi anggota KPPS sebagai panitia
pemilihan umum 2019.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara . Data ini diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data skunder pada
penelitian ini adalah dalam bentuk data KPPS Desa Bukit Tigo Kecamatan
Singkut diperoleh dari pihak kedua yaitu anggota PPS yang menjadi pantia
dalam pemilihan umum 201919

E. Metode Pengumpulan Data
Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis
menggunakan beberapa metode, yaitu:
a.

Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan
responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan
tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang
melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya
menangkap ide tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi,
motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.

19

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014), hal. 34
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Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada
informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan diatas, untuk
mengetahui bagaimana proses rekrutmen panitia pemilu di Desa Bukit Tigo
Kecamatan Singkut
b.

Dokumentasi
Menurut Guba dan Lincoln (1981-228) mendefinisikan pengertian
dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis ataupun film. Dan pengumpulan
data dilakukan dengan meneliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku,
dan catatan yang berhubungan dengan pelayanan terpadu satu pintu baik dalam
media cetak maupun media sosial. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal
penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini penelaahan
terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan
penelitian, dokumen resmi, maupun foto-foto.20

F. Teknik Analisis Data
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan
menggunakan model kualitatif. Menurut Miles dan Huberman21, terdapat tiga tehnik
analisis data kualitaif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah
data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data

20

Nopia Anggraini, ―Pengertian dan Kegunaan Dokumentasi‖,
http://0922143novria.blogspot.com/2012/09/dokumentasi.html, akses 16 juli 2020.
21
Mey Herianti, ―Analisis data kualitatif Miles dan Hubermen,‖
https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-danhubermen, akses 16 Juli 2020.
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selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan di interpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
Bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan
merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang
diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan
lapangan. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut :
a.

Reduksi Data
Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data
yang relavan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil
wawancara, data wawancara ini telah yang telah direkam kemudian
ditranskipkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang
sesuai untuk di analisis. Mereduksi data yaitu data yang diambil merupakan data
penting tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 tahun
2018 di Kabupaten Saroalngun.22

b. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada
secara sederhana, rinci, utuh dan integratif yang digunakan sebagai pijakan untuk
menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.
c. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai
dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan
masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan dikemukakan secara

22

Matthew Miles B, Huberman A. Miche, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1992), hal.16.
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singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau
sebaliknya.
Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses
penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses
pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan
mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema,
hubungan dan persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam
kesimpulan yang tentatif namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi
terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat grounded
(dasar).
Kesimpulan ini merupakan data yang mengenai dengan data yang
bersangkutan dengan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3
tahun 2018 di kabupaten Sarolangun.

G. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu
kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam
skripsi ini ialah terdiri dari lima bab, dari setiap bab tersebut diuraikan kembali
dalam sub-sub yang bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari
skripsi ini merupakan suatu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya.
Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penulisan, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

34

BAB II : Metode Penelitan dalam bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian,
lokasi penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, teknik analisis data analisis data dan

sistematika

penulisan
BAB III : Membahas gambaran umum Kecamatan Singkut,letak geografis
dan demografis kabupaten sarolangun, pengertian dan tujuan
pemilu di Indonesia, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) PPS
(Panitia

Pemungutan

Suara),

KPPS

(Kelompok

Panitia

Pemungutan Suara).
BAB IV : Membahas tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu, manajemen
perekrutan panitia pemilu di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun,
Kinerja Panitia pemilu berdasarkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan
Umum) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018.
BAB V : Penutup dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil
penelitian serta saran-saran terkait dengan manajemen perekrutan panitia
pemilu di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sesuai dengan
PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2018.

35

Tabel 1. Jadwal Penelitian
No

Jenis Kegiatan

Tahun 2019 / 2020
Nov Des

1

Jan

Feb

Mar Apr Mei Jun Jul

Agu

Pengajuan
Judul

2

Pembuatan
Proposal

3

Perbaikan dan
seminar

4

Agenda dan
ujian skripsi

10

X

Bimbingan dan
Perbaikan

9

X

Pembuatan
laporan

8

X

Pengolahan
Data

7

X

Pengumpulan
data

6

X

Surat izin
Riset

5

X

Perbaikan dan
Penjilidan

X X X XX XX

BAB III
GAMBARAN UMUM KECAMATAN SINGKUT KABUPATEN
SAROLANGUN

A. Sejarah Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun
Kata "Singkut" ambil dari kata "Sangkut" yang berarti "nyangkut",
karena pada zaman presiden Soeharto, ada penduduk dari jawa yang
merantau ke daerah ini, dan rombongan tersebut menemui sebuah sungai
yang cukup besar, dan setelah meminum air tersebut orang-orang itu tidak
dapat kembali ke kampung halamannya, atau dalam arti orang-orang
tersebut tersangkut di tepian sungai, dan akhirnya merekapun menetap di
daerah tersebut dan membuat sebuah kelompok. Ketika pemerintah
membuat transmigrasi dari Jawa, orang Jawa yang sudah menetap di situ
menyarankan untuk membuat nama "Singkut", yang disetujui oleh
pemerintah. Kecamatan Singkut diresmikan pada tanggal 13 juni 1970
semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 2010 jumlah desa
sudah mencapai 11 desa 1 kelurahan.23

B. Letak Geografis Kabupaten Sarolangun
Secara geografis, Kabupaten Sarolangun terletak antara 01°53‘39‘‘
sampai 02°46‘02‘‘ Lintang Selatan dan antara 102°03´39‘‘ sampai

23

Wikipedia, Sejarah Singkut, Sarolangun,
https://id.wikipedia.org/wiki/Singkut,_Sarolangun, akses 22 Maret 2020.
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103°13´17‘‘ Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan
ketinggian antara 10
sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut (dpl).24

Peta letak geografis Kabupaten Sarolangun

Tabel 2. Batas Wilayah Kabupaten Sarolangun
Pembagian wilayah dan batas Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

Utara

Kabupaten Batang Hari

Timur

Kabupaten Batang Hari dan kabupaten Musi Banyuasin

24

Wikipedia, Geografis Kabupaten Sarolangun,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sarolangun,Geografis, akses 22 Maret 2020.

38

Selatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Barat

Kabupaten Merangin

C. Letak Demografis Kabupaten Sarolangun
Mengenai kondisi demografi atau kependudukan Kabupaten Sarolangun yang
disajikan di sini bersumber dari referensi Sarolangun Dalam Angka Tahun
2007. Sumber data yang dipergunakan dalam buku itu terlihat beragam,
diantaranya dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000, Supas 2005, dan Susenas
2006. Berdasarkan data BPS tahun 2007, jumlah penduduk Kabupaten
Sarolangun diestimasikan sekitar 208.753 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan
penduduk per tahun adalah 2,32%. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata per
km2 pada tahun 2007 adalah 41 jiwa/km2. Kepadatan penduduk untuk masingmasing kecamatan tampak berbeda-beda, yaitu:
1. Kecamatan Batang Asai 17 jiwa/km2.
2. Kecamatan Limun 15 jiwa/km2.
3. Kecamatan Cermin Nan Gedang 20 jiwa/km2.
4. Kecamatan Pelawan 14 jiwa/km2.
5. Kecamatan Singkut 43 jiwa/km2.
6. Kecamatan Sarolangun 101 jiwa/km2.
7. Kecamatan Batin VIII 35 jiwa/km2.
8. Kecamatan Pauh km10 jiwa/km2.
9. Kecamatan Air Hitam 41 jiwa/km2.
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10.Kecamatan Mandiangin 40 jiwa/km2.25
D. Kondisi Topografis

Kabupaten Sarolangun terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m
dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah Kabupaten Sarolangun seluas
5.248 Km² atau (85%) dan dataran tinggi : 926 Km² (15%), didominasi oleh
bentuk wilayah berombak (23,49%), datar (23,32%), kemudian diikuti oleh
bentuk wilayah bergelombang yang mencapai 18,29% dari luas kabupaten.
Bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90%, berbukit kecil sekitar 6,62% dan
cekung sekitar 5% sisanya 11,38% merupakan daerah dengan bentuk wilayah
bergunung. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 88,51% wilayah Kabupaten
Sarolangun potensial untuk pertanian.
Bentuk wilayah berombak dengan lereng 3–8% merupakan bentuk
wilayah dominan daerah penelitian dengan luas 145.039 Ha atau 23,49% dari luas
kabupaten. Di wilayah Kecamatan Air Hitam dijumpai di sekitar Desa Bukit
Suban, Desa Pematang Kabau, Lubuk Jering, Jernih dan Desa Lubuk Kepayang.
Di wilayah Kecamatan Mandiangin dapat dijumpai di Desa Kertopati,
Mandiangin Tuo, Gurun Tuo, Gurun Tuo Simpang, Mandiangin, Taman Dewa
dan Petiduran Baru. Di wilayah Kecamatan Pauh dapat dijumpai di Desa
Semaran, Lubuk Napal, Lamban Sigatal sampai Desa Sepintun. Di wilayah
Kecamatan Bathin VIII dijumpai di Desa Teluk kecimbung, Batu Penyabung dan
Pulau Buayo. Di Kecamatan Pelawan terdapat di Desa Rantau Tenang, Desa
25

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, ―Letak Demografis Kabupaten
Sarolangun‖, https://sarolangunkab.bps.go.id/publikasi.html, askes 22 Maret 2020.
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Pelawan, Desa Batu Putih. Di Kecamatan Singkut dapat dijumpai di Desa Bukit
Tigo, Sungai Benteng, Sungai Gedang, Perdamaian dan Sungai Merah. Di
wilayah Kecamatan Limun terdapat di Desa Tanjung Raden, Desa Monti, Tanjung
Raden sampai Desa Temenggung Dusun Mengkadai. Di Kecamatan Cermin Nang
Gedang dapat dijumpai di Desa Lubuk Resam, Teluk Tigo. Di Kecamatan Batang
Asai dijumpai di Desa Kasiro, Desa Bukit Kalimau Ulu dan Desa Muara Cuban.
Bentuk wilayah bergelombang, lereng 8–15% menyebar sekitar 18,29%
atau

112.917

Ha.

Di

Kecamatan Air

Hitam

dijumpai

di

kaki

Bt.

Subanpunaibanyak (164 m) dan di sekitar Pegunungan Dua Belas. Di Kecamatan
Mandiangin dijumpai di sekitar Desa Bukit Peranginan, Petiduran Baru, Guruh
Baru, Butang Baru dan Pemusiran. Di Kecamatan Pauh dijumpai di sekitar Desa
Karang Mendapo. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Singkut dijumpai di Desa
Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Limun dijumpai di sekitar Dusun
Kampung Pondok. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Desa Sungai
Bemban.
Bentuk wilayah berbukit kecil, lereng 15–25% menyebar sekitar 40.847
Ha dijumpai di sekitar Bt. Subanpunaibanyak (164 m) dan Pegunungan Dua Belas
wilayah Kecamatan Air Hitam. Sekitar Desa Jati Baru di Kecamatan Mandiangin,
Dusun Mengkua, Dusun Rantau Alai, Desa Ranggo, Dusun Muara Mensao, B.
Rebah dan B. Kutur di Kecamatan Limun. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan
Kecamatan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di
Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Dusun Batu Kudo, Desa Pulau Salak
Baru, Kasiro Ilir dan Sungai Baung.

41

Bentuk wilayah berbukit, lereng 25–40% menyebar sekitar 73.487 Ha atau
11,90%. Bentuk wilayah ini paling luas dijumpai di Kecamatan Limun.
Berdasarkan hasil analisis hampir 50% dari Kecamatan Limun mempunyai bentuk
wilayah berbukit, mulai dari Dusun Bukit Melintang, Desa Napal Melintang, Desa
Lubuk Bedorong, Bt. Tinjaulimun (667 m) sampai Dusun Kampung Manggis dan
Dusun Simpang Melako. Di Kecamatan Batang Asai bentuk wilayah berbukit
dijumpai di Desa Batu Empang, Simpang Narso, Tambak Ratu, Dusun Renah
Pisang Kemali dan Dusun Rantau Panjang. Di Kecamatan Air Hitam bentuk
wilayah berbukit merupakan Pegunungan Dua Belas, yaitu G. Panggang (328 m)
dan Bt. Kuaran (328 m).
Lebih dari 50% bentuk wilayah Kecamatan Batang Asai adalah
bergunung, lereng > 40%. Bentuk wilayah ini dijumpai di sekitar Bt. Huluseluro
(964 m), Bt. Bujang (1.957 m), Bt. Gedang, Bt. Legaitinggi (1.015 m) dan Bt.
Raya (626 m).26
Tabel 2.1: Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/Kota
Nama DAS
Luas (Ha)
DAS Batang Asai
172.106,75
DAS Batang Limun
70.489,78
DAS Batang Tembesi
342.859,14
DAS Batang Merangin
31.944,33
Sumber: Dinas PU dan Pera Kabupaten Sarolangun 2011

26

Debit (M3/dtk)
508,26
385,15
768,48
617,25

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, ―Kabupaten Sarolangun Dalam Angka‖,
https://sarolangunkab.bps.go.id/publikasi.html, askes pada 09 September 2020.
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Tabel 2.2: Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan
Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan
/Desa

Luas Wilayah

Kecamatan Batang Asai

22

(Ha)
8.580

(%) thd total
13,90

Kecamatan Pauh

14

17.700

28,67

Kecamatan Sarolangun

16

3.190

5,17

Kecamatan Bathin VIII

15

4.980

8,07

Kecamatan Mandiangin

20

6.360

10,30

Kecamatan Air Hitam

9

4.710

7,63

Kecamatan Limun

15

7.990

12,94

Kecamatan Cermin Nan Gedang

9

3.200

5,18

Kecamatan Pelawan

14

3.300

5,34

Kecamatan Singkut
Sumber: Sarolangun Dalam Angka

9

1.730

2,80

E. Klimatologi
Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Pasir
Putih dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2006-2010) diketahui bahwa
kondisi iklim di wilayah Kabupaten Sarolangun sama dengan kondisi iklim di
wilayah kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jambi, yaitu beriklim tropis
dengan temperatur udara berkisar antara 23 — 32,0 derajat Celcius, kelembaban
udara 78% — 91,1 %, dan lama penyinaran matahari 27,7 % - 38,4 %.
F. Curah Hujan
Berdasarkan data curah hujan Kab. Sarolangun selama 5 tahun (2006 —
2010) menunjukkan bahwa curah hujan tahunan berjumlah 21.146 mm dengan
rata-rata pertahun 4.229 mm dan rata-rata curah hujan, curah hujan setiap
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bulannya sebesar 260 mm dan jumlah hari hujan tertinggi sebesar 17 hari pada
tahun 2007
Schmidt dan Ferguson (1951), sebagai aplikasinya dari klasifikasinya
tahun 1933

menyebutkan bahwa daerah di Stasiun Klimatologi Sarolangun

termasuk tipe iklim Afa (kopen) dan zona agroklimat B2 (Oldeman, Darwis dan
Las, 1979).

G. Sosial dan Budaya
Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun
terakhir mengalami perubahan fluktuatif, angka partisipasi sekolah pendidikan
dasar pada tahun 2008 sebesar 108,68 % menjadi 106,05 % pada tahun 2010,
pendidikan menengah pertama meningkat dari tahun 2008 sebesar 76,76 %
menjadi 90,30 % pada tahun 2010, pendidikan menengah atas meningkat dari
tahun 2008 sebesar 43,12 % menjadi 53,76 % pada tahun 2010, rasio guru
terhadap jumlah murid TK pada tahun 2010 sebesar 1:8, rasio guru terhadap
jumlah murid SD/MI pada tahun 2010 sebesar 1:14, rasio guru terhadap jumlah
murid tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 1:7, rasio guru terhadap jumlah
murid tingkat SLTA pada tahun 2010 sebesar 1:9.
Sedangkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Tingkat TK sebesar 144 pada tahun 2006 menjadi 109 pada tahun 2010, Tingkat
SD/MI sebesar 139 pada tahun 2006 menjadi 137 pada tahun 2010, Tingkat
SMP/MTs sebesar 166 pada tahun 2006 menjadi 148 pada tahun 2010 dan
Tingkat SMA/SMK/MA sebesar 329 pada tahun 2006 menjadi 249 pada tahun
2010
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Tabel 2.8: Fasilitas pendidikan yang tersedia
Jumlah Sarana Pendidikan
Kecamatan
SD
SLTP
Batang Asai
33
8
Pauh
17
6
Sarolangun
25
6
Bathin VIII
21
6
Mandiangin
31
10
Air Hitam
14
5
Limun
26
9
Cermin Nan Gedang
16
3
Pelawan
21
5
Singkut
15
6
Sumber Data Dinas Pendidikan Nasional

Umum
SMA
1
1
3
4
2
1
2
0
2
3

SMK
1
3
3
0
5
2
0
1
3
3

MI
1
3
1
1
4
0
0
3
2

Agama
MTs
1
2
2
3
5
5
2
2
6
7

MA
1
2
2
2
3
2
0
1
2
6

Penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan optimal dan tepat
sasaran dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Sarolangun antara lain bedah rumah, bantuan bibit karet dan sawit, dan bantuan
ternak yang di peruntukkan bagi KK Pra Sejahtera yang langsung memberi
dampak/ menyentuh masyarakat miskin. Ketepatan tersebut didukung oleh adanya
identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang
disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati
kenyataan. Kedepan diperlukan upaya untuk melakukan unifikasi data kemiskinan
agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat.
Optimalisasi peran masyarakat dan pihak swasta untuk turut serta dalam
menyalurkan program Corpotate Social Responsibility (CSR) perlu didorong terus
menerus.
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Tabel 2.9: Jumlah Keluarga miskin (KK) per Kecamatan
Kecamatan
Batang Asai
Pauh
Sarolangun
Bathin VIII
Mandiangin
Air Hitam
Limun
Cermin Nan Gedang
Pelawan
Singkut
Jumlah
Sumber: Bappeda Kab. Sarolangun

Jumlah keluarga miskin (KK)
1.004
706
571
661
1.574
1.081
419
373
795
918
8.102

Tabel 2.10: Jumlah rumah per kecamatan
Kecamatan
Batang Asai
Pauh
Sarolangun
Bathin VIII
Mandiangin
Air Hitam
Limun
Cermin Nan Gedang
Pelawan
Singkut
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun

Jumlah Rumah
3.144
3.546
11.654
2.986
6.443
1.845
5.210
1.524
2.845
2.513

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Manajemen Rekrutmen Pantia Pemilu di Kecamatan Singkut
Penulis akan menguraikan manajemen perekrutan pantia pemilhan umum
di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dimana proses
perekrutan tersebut dilakukan oleh anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara).

1. Manajemen Panitia Pemilu
Pada proses manajemen perekrutan pantia pemilu yaitu pada pantia KPPS
(Kelompok Pantia Pemungutan Suara), pada dasarnya manajemen tersebut
merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun
perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan,
serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen
merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami
mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan
masyarakat luas, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam sebuah
manajemen.
a. Perencanaan

Adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan
dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan
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organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. PPS
(Panitia Pemungutan Suara) Desa Bukit Tigo melakukan perencanaan untuk
perekrutan anggota KPPS (Kelompok Pantia Pemungutan Suara) yaitu mulai
dari merencanakan tempat pendaftaran, sistem dan mekanisme alur
pendafataran bagi calon anggota KPPS yang ingin mendfatar dan juga
merencanakan bagaimana pada saat pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu
yang telah di tetapkan oleh KPU pusat.

b. Pengorganisasian

Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatankegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam
melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pembagian tugas
yang dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) yaitu mulai dari ketua
sampai dengan anggota yang bertugas, sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal
13 PKPU 3 Tahun 2015 tentang tugas ketua PPS sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 meliputi:

1.

Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS.

2.

Mengawasi kegiatan KPPS.

3.

Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

4.

Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan.
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5.

Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan
calon di tingkat Desa/Kelurahan sebutan lain.

6.

Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran
penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh
KPU/KIP Kabupaten/Kota. 27

Tugas Anggota PPS sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 14 PKPU 3 Tahun
2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU
Nomor 13 Tahun 2017 meliputi:

1.

Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas.

2.

Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan
pertimbangan.

c. Pengarahan

Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota
kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan
manajerial dan usaha. Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara), memberikan
arahan kepada seluruh anggota KPPS (Kelompok Pantia Pemungutan Suara)
yaitu dengan diadakannya BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang dilakukan
sebanyak dua kali oleh anggota PPS sebelum pelaksanaan pemilhan umum.
Hal tersebut dilakukan untuk mengarahkan tentang bagaimana mekanisme
27

KPU Nomor 13 Tahun 2017
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kerja pada saat pemilihan umum berlangsung, serta mengarahkan anggota
KPPS agar menjalankan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

d. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan untuk mengawasi pada saat berkerja dan juga setelah proses
kerja

dilakukan.

Pada

proses

ini,

kinerja

dinilai

apakah

sesuai

dengan planning. Pada tahap ini manajemen mengevaluasi keberhasilan dan
efektifitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan
alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung, berikut
hasil wawancara dengan Sekertaris PPS Desa Bukit Tigo
―Monitoring yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Bukit Tigo
yaitu 3 anggota PPS dan dibantu oleh 3 orang sekreatariat melakukan
monitoring selama pelaksanaan pemilihan umum berlangsung, di Desa
Bukit Tigo terdapat 13 jumlah TPS yang ada, setiap satu anggota PPS di
bagi untuk melakukan monitoring terhadap 2 TPS yang ada di Desa Bukit
Tigo dan mengecek semua persiapan dan kelengkapan dalam pelaksanaan
kegaitan pemilihan umum nantinya. Dan memastikan semuanya berjalan
dengan sebagaimana mestinya, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi
terjadinya masalah-maslah yang akan terjadi di TPS, dan setelah semua
anggota KPPS bekerja sampai dengan perhitungan surat suara, maka ketua
PPS akan melakukan evaluasi keseluruhan dari hasil kinerja KPPS pada
saat pelaksanaan pemilihan umum, dan anggota PPS yang lain akan
memberikan masukan berdasarkan hasil keputusan bersama.‖28

28

Wawancara Dengan Eko Desra Wijaya, Sekertaris PPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut, 30
Oktober 2020.
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2. Mekanisme Rekrutmen Panita Pemilu
a. Calon Anggota KPPS
Calon anggota KPPS mempersiapkan diri untuk mendaftar ke anggota
PPS dan melihat jadwal perekrutan yang telah diumumkan
b. Persyaratan menjadi anggota KPPS
Calon Anggota menyiapkan persayaratan seperti yang telah diatur dalam
PKPU nomor 03 tahun 2018 yaitu :
1. warga negara Indonesia
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
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9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai
anggota PPK, PPS dan KPPS
12 tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara
Pemilu.
c. Model seleksi penyelenggaraan pemilu
Berbagai model seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu merujuk pada
cara yang digunakan untuk menyeleksi para calon penyelenggara pemilu
dan pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menyeleksi mereka.
Mengacu pada International IDEA20 terdapat beberapa model rekrutmen
penyelenggara pemilu, yaitu:
1. Rekrutmen terbuka melalui media massa
2. Model rekrutmen penyelengara pemilu dilakukan secara terbuka yaitu
dengan memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon
yang tertarik mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi
kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait
dengan kepemiluan. Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen
dan seleksi model terbuka ini adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.
3. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen.
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4. Model rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu melibatkan peran
pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-nama calon
yang ahli (expert) di bidang pemilu termasuk ahli hukum ke parlemen
untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan rekrutmen dan seleksi
terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen
sebagai pihak penyeleksi penyelenggara pemilu. Contoh negara yang
menerapkan model pengangkatan penyelenggara pemilu adalah Seirra
Leone dan Kenya. Sedangkan di Ukraina, pengangkatan penyelenggara
pemilu dilakukan melalui alur berbeda yaitu parlemen mengajukan
beberapa nama calon kepada presiden (kepala negara) untuk memilih
beberapa nama. Nama-nama calon yang dipilih presiden dikembalikan
lagi ke parlemen untuk mendapat pengesahan. Model ini memberi
kewenangan

parlemen

untuk

menetapkan

dan

mengesahkan

keanggotaan penyelenggara pemilu.
5. Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum
6. Untuk tujuan mendapatkan calon-calon penyelenggara pemilu yang
berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim,
dan ahli pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli,
seperti melibatkan Komisi Judicial di Botswana dan di Guatemala
kekuatan civil society diberi peran untuk turut menentukan pencalonan
penyelenggara pemilu.
7. Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara ini juga disebut
pengangkatan

sepihak

(unilateral

appointment)

karena

hanya

53

melibatkan peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan
civil society tidak dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon
bersifat mutlak berada pada kewenangan negara melalui kepala negara
yang mengangkatnya. Contoh negara yang menerapkan model
pengangkatan unilateral adalah India, Malaysia, Senegal, dan Zambia.29
d. Pengunguman penerimaan anggota KPPS
anggota PPS Desa menerima berkas persayaratan calon anggota KPPS dan
menyeleksi berkas tersebut kurang lebih selama 2 minggu, kemudian
anggota PPS mengeluarkan pengunguman dengan menempelkan di kantor
Desa nama-nama yang lolos menajdi anggota KPPS yang diterima.
e. KPPS dilantik oleh PPS
Sesuai amanah pelantikan dilakukan oleh PPS kepada masing-masing ketua
KPPS sementara untuk 6 anggota KPPS lainnya, pengambilan sumpah dan
janji akan dilakukan saat awal proses pemungutan suara di TPS, tanggal 17
April mendatang. Usai pengambilan sumpah dan janji oleh PPS, acara
dilanjutkan

dengan

penandatangan

berita

acara

pelantikan

dan

penandatanganan pakta Integritas KPPS.
f. Diklat pertama di kantor Kecamatan
Diklat pertama dan bimbingan teknis anggota KPPS di kantor Kecamatan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bukit tigo, Kecamatan Singkut,
menggelar Pelantikan dan Bimbingan Teknis KPPS Pemilihan Presiden dan

29

Prof. Ramlan Surbakti Kris Nugroho, ―Studi Tetang Desain Kelembagaan Pemilu yang
Eektif”, (Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015) hlm 15.
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Wakil Presiden serta Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota dan DPD RI. peserta anggota KPPS Kecamatan Singkut
antusias mengikuti kegiatan. mewakili 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
yang ada Desa Bukit Tigo.
Pelaksanaan

Bimtek

langsung

disampaikan

Ketua

Panitia

Pemungutan Kecamatan PPK Kecamatan Singkut, Ketua PPS Desa Bukit
Tigo dan Anggota PPS lainnya. pemberian materi kepada peserta
pelantikan anggota KPPS seputar pelaksanaan pemungutan suara saat
pemilu, diaharapkan Bimtek menjadi sarana KPPS lebih memahami di saat
penyelenggara Pemilu, sehingga pelaksanaannya nanti berjalan lancar,
aman, tertib dan benar.
g. Diklat kedua anggota KPPS di kantor Desa
Anggota PPS memberikan arahan terakhir dan pemberian buku saku
panduan KPPS yang diberikan oleh anggota PPS Desa sebelum bertugas
sebagai anggota KPPS.
h. Penugasan anggota KPPS
Anggota KPPS bekerja saat pemilihan umum, sesuai dengan arahan dan
pedoman buku saku yang telah diberikan oleh anggota PPS. 30

30

Komisi Pemilhan Umum, ―Panduan KPPS Pemilu 2019,‖ (Jakarta Pusat, Komisi Pemilihan
umum, 2019), hlm. 27.
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Sketsa mekanisme rekrutmen anggota KPPS

Calon anggota
KPPS

Membawa
persaratan dan
mendaftar ke
anggota PPS

Pengunguman
anggota KPPS
yang lolos
seleksi oleh
PPS

Diklat Anggota
KPPS
di Desa
Diklat
Anggota
KPPS
di Kecama
.
KPPS bekerja
Serta
arahan
pada saat
mekanisme
Pemilihan
kerja
KPPS
Umum

Pelantikan
anggota KPPS
yang diwakili
ketua KPPS

Diklat Anggota
KPPS di
Kecamatan
Serta arahan
mekanisme
kerja KPPS

Dari Hasil perekrutan pantia pemilhan umum Kecamatan Singkut
Kabupaten Sarolangun didapatkan data anggota KPPS dari 5 TPS sebagai berikut
:
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Tabel 5 Data Pantia Pemilu KPPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut
Alamat domisili

No

TPS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

NIK

1503090812690002
1503091705750007
1503092709840002
1503092905800003
1503094104890001
1503091410820001
1503090505740005
1503091202640002
1503090805750001
1503091008780000
1503091911950001
1503096301950002
1503096007920001
1503092402900000
1503097110870002
1503090410920001
1503091005770004
1503032608000001
1503092111600000
1503091710670003
1503090609860001
1503095502980002
1503091606580000
1503090802850005
1503091501760001
1503090904980003
3216092601810004
1503090503640002
1503090408840002
1503094305950002
1503090311990004
1503095010940006
1503092307950004
1503090206850005
1503092306940002
1503090705620002
1571025705910082
1503094408980002
1503090403780001
1503090809830002
1503096004000002
1503096208990003
1503090903760002
1503092312860002
1503091708770006
1503056607900003
1503096908920001
1503090804850003
1503095911990001
1503090405760001
1503051804870001
1503093112900002
1503092005750001

1503090107790055

Nama

Paimin
sutikno
zakaria
Ariyanto
Apriyanti
Dedi virgo
solichin
Sarimin
Majid
Ust. Didin
Rahmat Suparmanto
islahani
Nurazima
Hambali
Ovy Setya Ningsih
Hasnul Khotimi
Abdul Halim
Maulid Hidayat
W. Panjaitan
Deddy p Manurung
Lamidi
Meri Aulia
parlan
P.Pasaoran Siahaan
Miskan
Rinaldo
Saidun Hotner Simanungkalit
Nofer Saputra
H.Abroni
Budi Darmawan
Fransischa (Pantarlih)
Abdurrahman
Elisabet Serli Marlinton
Nazmi Alwahdi
Jhon Erwin Panjaitan
Sabar Menanti
Tamrin
Rahmi Yunita
Rafiza Adella
M.Yusup
Ferdinan Marcos
Aprilia Yulinda
Mita Sapitri
Suhaimi. Z
Firdaus
Samsul Bahri
Teni Wulandari
Lestina Lega wati (Pantarlih)
Iskandar
Hera Herpiza
Dedi Iskandar
Samsul Bahri
Nofiansyah
Sargawi
Ust. Yendra
Asmawati
Sri Suharti
Nanda Rizki (Pantarlih)
Siti Almunawaroh
Yusri
Mulyono
Arwin

Tempat Tanggal Lahir

Alamat

Jateng
12/8/1969 Dsn. III Suka Damai
Palembang
8/17/1975 Dsn. III Suka Damai
Lesung batu
10/28/1984 Dsn. III Suka Damai
Singkut
5/29/1980 Dsn. III Suka Damai
Singkut
4/1/1989 Dsn. III Suka Damai
Curup
10/14/1982 Dsn. III Suka Damai
Linggau
5/5/1974 Dsn. III Suka Damai
Jawa
12|02|1964 Dsn. III Suka Damai
Bandung
08|05|1975 Dsn. III Suka Damai
Garut
8/10/1978 Dsn. III Suka Damai
Bukit Tigo
11/19/1995 Dsn. III Suka Damai
Singkut
1/23/1995 Dsn. III Suka Damai
Bukit Tigo
7/20/1997 Dsn. III Suka Damai
Singkut
2/24/1990 Dsn. III Suka Damai
Jambi
10/31/1987 Dsn. III Suka Damai
Singkut
10/4/1992 Dsn. III Suka Damai
Singkut
15|10|1994 Dsn. III Suka Damai
Sarolangun 26|08|1996 Dsn. III Suka Damai
Tapanuli
11/21/1960 Dsn. III Suka Damai
Deli serdang
10/17/1967 Dsn. III Suka Damai
Sarko
9/6/1986 Dsn. III Suka Damai
Bukit Tigo
2/15/1998 Dsn. III Suka Damai
Ponorogo
6/16/1958 Dsn. III Suka Damai
Sarko
2/8/1985 Dsn. III Suka Damai
Singkut
1/15/1976 Dsn. III Suka Damai
Singkut
09|04|1998 Dsn. III Suka Damai
P. Sidempuan26|03|1982 Dsn. III Suka Damai
Dsn. III Suka Damai
Surulangun
3/5/1964 Dsn. III Suka Damai
Singkut
11/17/1984 Dsn. III Suka Damai
Singkut
3/3/1995 Dsn. III Suka Damai
Rantau Prapt
11/3/1999 Dsn. III Suka Damai
Singkut
10/2/1994 Dsn. III Suka Damai
Lesung batu
7/23/1995 Dsn. III Suka Damai
Singkut
02|06|1985 Dsn. III Suka Damai
Singkut
15|10|1994 Dsn. III Suka Damai
Pelawan
5/7/1962 Dsn. II Kampung Masjid
Sarolangun
5/17/1991 Dsn. II Kampung Masjid
Bukit Tigo
8/4/1997 Dsn. II Kampung Masjid
Lampung
12/28/1979 Dsn. II Kampung Masjid
Penegah
9/8/1983 Dsn. II Kampung Masjid
Bukit Tigo
4/20/2000 Dsn. II Kampung Masjid
Singkut
8/22/1999 Dsn. II Kampung Masjid
Singkut
09|03|1976 Dsn. II Kampung Masjid
Pelayang 22|04|1978 Dsn. II Kampung Masjid
Penegah
8/17/1977 Dsn. II Kampung Masjid
Singkut
7/26/1990 Dsn. II Kampung Masjid
Biaro Baru
8/29/1992 Dsn. II Kampung Masjid
Pulau Balai
8/7/1986 Dsn. II Kampung Masjid
Singkut
11/19/1999 Dsn. II Kampung Masjid
Pauh
5/4/1976 Dsn. II Kampung Masjid
Sp Bukit
4/18/1987 Dsn. II Kampung Masjid
Jambi
03|02|1990 Dsn. II Kampung Masjid
Singkut
20|05|1975 Dsn. II Kampung Masjid
0
0 Dsn. II Kampung Masjid
0
0 Dsn. II Kampung Masjid
0
0 Dsn. II Kampung Masjid
0
0 Dsn. II Kampung Masjid
0
0 Dsn. II Kampung Masjid
0
0 Dsn. II Kampung Masjid
0
0 Dsn. II Kampung Masjid
Singkut
10|09|1983 Dsn. II Kampung Masjid

Rt

RW

11
11
11
11
20
11
20
11
11
10
3
0
0
0
0
0
11
4
12
13
12
11
12
12
0
12
12
0
12
11
13
11
0
0
12
11
0
0
0
0
0
0
0
7
5
7
7
7
14
7
7
7
7
6
0
0
0
0
0
0
0
7

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Jabatan

No Hp

Ketua merangkap KPPS 1 0
KPPS 2
0
KPPS 3
0
KPPS 4
0
KPPS 5
0
KPPS 6
0
KPPS 7
0
Trantib
0
Trantib
0
Ketua merangkap KPPS 1 0
KPPS 2
0
KPPS 3
0
KPPS 4
0
KPPS 5
0
KPPS 6
0
KPPS 7
0
Trantib
0
Trantib
0
Ketua merangkap KPPS 1 0852-7930-2092
KPPS 2
0
KPPS 3
0
KPPS 4
0
KPPS 5
0
KPPS 6
0
KPPS 7
0
Trantib
0
Trantib
0
Ketua merangkap KPPS 1 0
KPPS 2
0
KPPS 3
0
KPPS 4
0
KPPS 5
0
KPPS 6
0
KPPS 7
0
Trantib
0
Trantib
0
Ketua merangkap KPPS 1 0
KPPS 2
0
KPPS 3
0
KPPS 4
0
KPPS 5
0
KPPS 6
0
KPPS 7
0
Trantib
0
Trantib
0
Ketua merangkap KPPS 1 0
KPPS 2
0
KPPS 3
0
KPPS 4
0
KPPS 5
0
KPPS 6
0
KPPS 7
0
Trantib
0
Trantib
0
Ketua merangkap KPPS 1 0
KPPS 2
0
KPPS 3
0
KPPS 4
0
KPPS 5
0
KPPS 6
0
KPPS 7
0
Trantib
0
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Dari hasil tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran
kaum milenial yang direkrut sebagai pantia dapat dilihat dari tanggal dan tahun
kelahiran dari tabel di atas dan masih ada beberapa anggota KPPS yang
berdomisili lahir dari luar Kecamatan Singkut, bahkan ada yang bertempat lahir
dari luar pulau Sumatera. Seperti ketua KPPS atas nama Paimin yang bertugas di
TPS 1 berdomisili tempat lahir di Provinsi Jawa Tengah, ketua KPPS atas nama
Didin yang bertugas di TPS 2 Berdomisili tempat lahir di Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Tengah dan ketua KPPS atas nama Saidun Hotner Simanungkalit
yang bertugas di TPS 3 berdomisili tempat lahir di Provinsi Sumatra Barat.31
Hal tersebut menyebabkan ketidakefektifan kinerja anggota KPPS pada
saat penyelenggaraan pemilhan umum.
3. Perekrutan Yang Tidak Sesuai Mekanisme
Manajemen perekrutan pemilihan umum di Kecamatan Singkut
sudah terlaksana dengan cukup baik yaitu mulai dari manajemen dari PPK
(Panitia Pemilu Kecamatan), PPS (Panitia Pemilu Sementara), dan KPPS
(Kelompok Pantia Pemungutan Suara). Dari masing-masing pantia
penyelenggara sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik mulai dari
manajemen rekrutmen anggota sampai dengan pelaksanaan pemilihan
umum, namun masih ada beberpa ketidaksesuaian pada proses rekrutmen
sampai pelaksanaan pemilihan umum seperti yang telah diatur dalam PKPU
nomor 03 tahun 2018 seperti :

31

Sumber data pantia pemilihan umum KPPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut
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a. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai
anggota PPK, PPS dan KPPS.
Tetapi yang terjadi dilapangan masih ada beberpa anggota KPPS
yang telah menjadabat lebih dari 2 kali dengan jabatan yang sama
―Pada pemilu sebelumnya tepatnya 2014 di TPS tempat saya
memilih yaitu TPS 5 saya melihat masih ada beberapa anggota KPPS
yang bertugas dengan jabatan yang sama pada pemilu 2019 menjabat
dua kali dengan jabatan yang sama, mungkin karena ruang lingkup
anggota KPPS diambil dari teman dekat atau masih berhubungan
keluarga dengan ketua sebelumnya.‖32

b. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
Masih terdapat beberapa anggota KPPS yang tidak jujur dalam
pelaksanaan pada saat pemilihan umum, seperti anggaran yang
diberikan dari PPS untuk anggota KPPS senilai 1.600.000 (satu juta
enam ratus ribu) untuk keperluan surat menyurat, transportasi, dan juga
konsumsi selama penugasan anggota KPPS, tetapi ada TPS yang
anggotanya mendapatkan anggaran yang sedikit dan tidak sesuai
seperti yang diberikan oleh PPS
―Untuk uang bensin transportasi kami menggunakan dana pribadi
karena dari ketua dikatakan dana yang diberikan oleh PPS kurang dan
masih banyak untuk keperluan lainnya, sedangkan uang yang
dikeluarkan jumlahnya tidak sesuai dengan barang yang beli.‖33

32

Wawancara Dengan Supardi Nugro, Masyarakat Desa Bukit tigo, Kec.Singkut 20 Februari 2020.
Wawancara Dengan Abdul Halim, Anggota KPPS Desa Bukit Tigo, Kec Singkut 20 Februari
2020.
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Tabel 3. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara
NO

KEGIATAN

JADWAL

1. Pengumuman

Paling lambat

Tempat dan

A

12 April 2019

Waktu
Pemungutan
Suara
2. Penyampaian

Paling lambat

formulir Model

14 April 2019

C6-KPU kepada
Pemilih
3. Penerimaan

Paling lambat

Logistik TPS

16 April 2019

dari PPS kepada
KPPS
4. Penyiapan TPS

Paling lambat
16 April 2019
17 April 2019

Pelaksanaan
B

Pemungutan

dan

Penghitungan Suara
Pengumuman
C

Hasil

Penghitungan Suara
Pengumuman

Hasil

Penghitungan Suara di
TPS

17 pril 2019
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B. Kinerja anggota PPS di Kecamatan Singkut
Kinerja anggota PPS di Kecamata Singkut sudah berjalan dengan cukup
baik, yaitu dapat di tinjau dari 3 faktor utama dalam kinerja PPS :

1. Integritas, anggota PPS di Kecamatan Singkut sudah

memenuhi

komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh
konsisten. Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kerjasama, sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun
kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dapat terjalin
ketika terdapat dua individu yang sedang memiliki kepentingan dan tujuan
yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama dan mencapai tujuan
tersebut. Pada PPS di Kecamatan Singkut sudah melakukan Kerjasama yang
baik antara ketua PPS terhadap Sekertaris dan anggota PPS lainnya dalam
melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPK (Pantia Pemilihan
Kecamatan).
3. Independensi, suatu sikap yang harus berpihak, keberpihakan disini adalah
berpihak kepada hal-hal yang benar. Pada PPS Desa Bukit Tigo telah
menggunakan sikap indenpedensi dan melakukan tugasnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
―Anggota PPS Desa Bukit Tigo telah melakukan tugasnya dengan
cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengatur
tugas dan wewenangnya, mulai dari pendaftaran anggota KPPS
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sampai dengan perhitungan surat suara yang dilakukan oleh KPPS,
dan mengawasi semua jalannya Pemilu.‖ 34

C. KPPS di Kecamatan Singkut
Penulis akan menguraikan mengenai kinerja KPPS mulai dari persiapan
TPS sebelum penyelenggaraaan pemilihan umum, saat pemilihan umum dan
sampai pembubaran anggota KPSS. Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan agar Kinerja
menjadi lebih efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi yang
tidak lepas dari manajemen perekrutan pantia pemilu. Pekerja dan masyarakat.
MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan
dan peranan manusia dalam organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang
merupakan tenaga kerja pada organisasi. Dengan demikian, fokus yang
dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja
mengungkapkan bahwa manajemen Sumber Daya Manusia merupakan
kebijakan dan praktik menentukan aspek sumber daya manusia dalam posisi
manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan
dan penilaian proses.35

1. Persiapan KPPS sebelum penyelenggaraan pemilhan umum
a. Tempat duduk saat penyelenggaraan pemilhan umum
34

Wawancara Dengan Denis Putra, Masyarakat Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, 30
Okrober 2020.
35
Anindyka Dwi Aziza, ―Rekrutmen dan pembekalan Pantia Pemilhan Kecamatan (PPK)
dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan kepala daerah di Samarinda tajun 2015‖,
Jurnal ilmu pemerintahan, (April 2016) hlm. 41.
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Permasalahan pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di
lapangan adalah seiring dengan Pemilu Serentak Tahun 2019 dihadapkan
dengan Pemilihan Capres dan Cawapres yang berhadapan antara dua
pasangan calon maka berefek kepada antusias pemilih dalam memberikan
hak suara mereka menjadi meningkat, sehingga antrian pemilih pada TPS
menjadi panjang. Kejadian tersebut tidak bisa diantisipai oleh pihak
KPPS. Anggota KPPS mempersiapkan TPS sesuai dengan ketentuan
PKPU RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara, mulai dari mempersiapkan kursi yaitu tempat duduk Pemilih yang
menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan
di dekat pintu masuk TPS. Akan tetapi pada TPS 12 Desa Bukit tigo
kursi yang disediakan tidak mencapai 25 kursi, dan masyarakat yang
mengantri banyak yang berdiri akibat tidak mendapatkan tempat duduk.
―kami berdiri hampir 20 menit akibat kursi yang disediakan pantia
hanya sedikit dan kami yang mengantri harus memprioritaskan orang lanjut
usia terlebih dahulu agar tidak lama antri dengan berdiri.‖36

b. Memasang sketsa alur pencoblosan di TPS
Gambar sketsa alur pencoblosan yang dipasang oleh anggota KPPS
kurang efektif dalam menyetak gambar dan tulisan dengan ukuran yang
kecil sehingga sulit dibaca untuk pemilih yang sudah lanjut usia dan
memiliki masalah pada penglihatannya, pada saat nama peserta pemilihan
umum dipanggil untuk melakukan pencoblosan tidak sedikit dari mereka
36

Wawancara Dengan Gibran firmansyah, Masyarakat Desa Bukit Tigo Kec. Singkut 19
Februari 2020.
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yang menanyakan kembali bagaimana tata cara pencoblosan dengan 5 surat
suara karena hal tersbut baru pertama kali mencoblos menggunakan 5 surat
suara sekaligus.
―kami para orang tua yang sudah lanjut usia sedikit kesulitan pada
saat membaca sketsa alur pencoblosan yang dipasang oleh pantia pemilhan
umum karena sedikit lebih kecil pada tulisannya, pada saat nama kami
dipanggil oleh pantia untuk mencoblos, disana kami menanyakan bagaimana
mekanisme pencoblosan dengan 5 surat suara.‖37

2. Kinerja selama Pemilihan Umum
Kinerja anggota KPPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut pada saat
pemilihan umum 2019 sudah berjalan cukup baik, akan tetapi masih ada
beberapa TPS yang masih belum maksimal, dari hasil wawancara bersama
sekretaris PPS Desa Bukit Tigo ada 13 TPS yang ada di Desa Bukit Tigo
Kecamatan Singkut, masih ada TPS yang tidak maksimal dalam kinerja
seperti TPS 03 yang masih ada keterlambatan baik dari persiapan TPS sampai
perhitungan akhir surat suara.
―Pada saat perhitungan suara pemilihan umum TPS 03 sedikit lebih
lambat dari TPS yang lain, mungkin karena beberapa faktor utama yang saya
lihat yaitu pada TPS 03 anggotanya pantia ada beberpa orang yang sudah
lanjut usia sehingga tenaga dan energi kurang maskimal apalagi pada saat
perhitungan surat suara.‖38
hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti
faktor umur yang sudah tergolong lansia sehingga kurangnya penglihatan

37

Wawancara Dengan Andra kusuma, Masyarakat Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, 20
Februari 2020.
38
Wawancara Dengan Eko Desra Wijaya, Sekretaris PPS Desa Bukit Tigo Kec. Singkut,
19 Februari 2020.
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dalam menyusun dan menulis berkas-berkas di TPS dan terjadi beberapa
kesalahan dan harus memakan waktu yang cukup lama.
―Ketika bekerja di malam hari saya memiliki masalah dengan
penglihatan, dengan cahaya yang sedikit gelap membuat tulisan kecil yang
ada pada surat suara hampir tidak terlihat dan harus menggunakan kacamata
dan lampu tambahan agar tulisan tersbut bisa terlihat dan terbaca, hal tersebut
sangat menganggu dan menyebabkan perhitungan suara sedikit lebih lama
dan membutuhkan waktu yang lebih.‖39
a. Masyarakat yang direkrut
Masyarakat yang direkrut seharusnya lebih diprioritaskan adalah
masayarakat yang berdomisili tinggal di Kecamatan Singkut, tetapi pada
fakta dilapangan masih ada banyak masyarakat yang bersdomisili luar
Kecamatan Singkut. Hal tersebut terjadi karena panitia yang menerima
anggota KPPS sudah bekerjasama dengan masyarakat yang mendaftar, atau
bisa disebut telah melakukan nepotisme, lebih mendahulukan masyarakat
yang dikenal oleh panitia terutama yang masih memiliki hubungan keluarga.
Dan pada akhirnya banyak pendaftar pemula atau kaum milenial yang tidak
mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota KPPS, karena telah
terpenuhi oleh anggota KPPS yang sudah dewasa bahkan lanjut usia, hasil
dari nepotisme yang dilakukan oleh panitia. Hal tersebut bisa dilihat langsung
dari data nama-nama anggota KPPS berdasarkan domisli dan tanggal dan
tahun kelahirannya.40

39

Wawancara Dengan W. Panjaitan, Anggota KPPS Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, 19
februari 2020.
40
Sumber data pantia pemilu PPS Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut
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b. Honor KPPS
Bagian honor dari ketua KPPS sejumalah Rp. 550.000. Anggota KPPS
yaitu sejumlah Rp. 500.000. Anggota Linmas Rp. 400.000. Kemudian untuk
segala keperluan dana transportasi dan konsumsi telah diberikan juga oleh
anggota PPS kepada ketua KPPS selama penyelenggaraan pemilhan umum.
Selain dari honor pokok terdapat juga anggaran untuk transportasi dan
konsumsi untuk anggota KPPS, tetapi berdasarkan hasil wawancara ada 2
orang anggota KPPS yang bertugas di TPS 3 dan 5,
―kami selama bekerja menjadi anggota KPPS di TPS 3 selama
penyelenggaran pemilu tidak mendapatkan anggaran untuk konsumsi
makanan bahkan kopi pada saat bekerja perhitungan suara ketika malam
hari41. Sedangkan pada TPS 5 ketua KPPS memberikan uang untuk
transportasi dan konsumsi bahkan setelah penyelengaaran pemilu selesai
anggaran dana yang lebih dibagikan kepada anggota KPPS secara terbuka
dan sama rata‖
mereka menyampaikan bahwa tidak mendapatkan anggaran untuk
transportasi dan konsumsi, dan pada tugas telah selesai ketua KPPS tidak
membagikan anggaran yang lebih anggota KPPS yang lainnya.

42

3. Pembubaran anggota KPSS
Anggota KPPS pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2019 mulai di rekrut
yaitu 1 bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum dan dibubarkan 1
bulan

setelah

penyelenggaran

pemilihan

umum,

pada

saat

setelah

penyelenggaraan selain membuat laporan hasil akhir pelaksanaan pemilihan

42

Wawancara Dengan Hambali, Anggota KPPS Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut ,18
februari 2020.
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umum, anggota KPPS wajib membersihkan loaksi yang menjadi TPS dan
megembalikan

alat-alat

dan

dekoarsi

yang telah

dibuat

pada

saat

penyelenggaraan pemilhan umum. Ketua KPPS akan mengumpulkan semua
anggota dalam rangka pembubaran KPPS secara resmi dan memberikan
kesimpulan serta ucapan terimakasih kepada seluruh anggota yang telah
berpartisipasi dengan maksimal, akan tetapi pada acara pembubaran hanya
sedikit yang berpartisipasi tidak semua anggota menghadiri acara tersebut
karena beberapa faktor, mulai dari kondisi kesehatan yang mulai terganggu
pada saat penyelenggaran hingga akhir, karena tugas yang diberikan kepada
KPPS sangat membutuhkan tenaga yang lebih dan menyebabkan banyak
anggota KPPS yang kelelahan setelah penyelenggaran pemilihan umum.

―Pada saat acara pembubaran anggota KPPS secara resmi oleh
ketua KPPS, banyak dari kami yang tidak menghadiri acara tersebut karena
kondisi tubuh yang tidak mendukung. Pada saat perhitungan suara selama
penyelenggaran pemilihan umum kami bekerja dari siang hari mulai dari
tutupnya pencoblosan jam 13:00 kami mulai bekerja untuk melakukan
perhitungan suara hingga sampai adzan subuh baru selesai, begitupun dengan
TPS lainnya, paling cepat melakukan perhitungan suara antara pukul 02:00 dini
hari. Yang menyebabkan kondisi tubuh mulai tidak sehat dan tidak dapat
menghadiri acara pembubaran KPPS.‖43

43

Wawancara Dengan Budi Darmawan, Anggota KPPS Desa Bukit Tigo, Kec.Singkut,
20 Februari 2020.

BAB V
PENUTUP
a. KESIMPULAN
Berdasarkan

penelitian

dan

pembahasan

mengenai

manajemen

perekrutan panitia pemilu di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun
sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2018
tentang pembentukan dan tata kerja PPK (panitia pemilihan kecamatan )
PPS (pantia pemungutan suara) dan KPPS ( kelompok panitia pemungutan
suara) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perekrutan Pantia Pemilu di Kecamatan Singkut sudah dengan cukup baik
yaitu mulai dari Kinerja PPK (Panitia Pemilu Kecamatan), PPS (Panitia
Pemilu Sementara), dan KPPS (Kelompok Pantia Pemungutan Suara). Dari
masing-masing pantia penyelenggara sudah melakukan tugasnya dengan
cukup baik mulai dari manajemen rekrutmen anggota sampai dengan
pelaksanaan pemilihan umum, namun masih ada beberpa ketidaksesuaian
pada proses rekrutmen sampai pelaksanaan pemilihan umum seperti yang
telah diatur dalam PKPU nomor 03 tahun 2018.
2.

Kinerja anggota KPPS Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut pada saat
pemilihan umum 2019 sudah berjalan cukup baik, akan tetapi masih ada
beberpa TPS yang masih belum maksimal dari data yang diambil dari
sekretaris PPS Desa Bukit Tigo ada 2 TPS yang ada di Desa Bukit Tigo
Kecamatan Singkut, masih ada beberapa TPS yang tidak maksimal dalam
kinerja seperti TPS 03 dan TPS 04 masih ada keterlambatan baik dari
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persiapan TPS sampai perhitungan akhir surat suara, hal tersebut terjadi
karena beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor umur yang sudah
tergolong lansia sehingga kurangnya penglihatan dalam menyusun dan
menulis berkas-berkas di TPS dan terjadi beberapa kesalahan dan harus
memakan waktu yang cukup lama.
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D. SARAN
Dari kesimpulan pada skripsi ini maka penulis menyampaikan beberapa
saran terkait dengan skripsi penulis :
1. Anggota PPS lebih mendahulukan masyarakat yang berdomisili asli dari
Kecamatan Singkut, karena mereka yang berdomisli asli lebih
memahami kondisi politik didaerah tersbut dan juga lebih mengerti
tentang demografis yang ada di Kecamatan Singkut.
2. Anggota PPS juga harus mengrekrut kaum milenial, agara anggota
KPPS yang lama atau dapat dikatakan lanjut usia dapat menyalurkan
ilmu dan pengalaman kerjanya selama bekerja menjadi anggota KPPS
kepada generasi selanjutnya dan kinerja KPPS dapat lebih maskimal dari
sebelumnya.
3. Ketua KPPS seharusnya adil dalam pembaigian honor, uang transportasi
dan konsumsi kepada seluruh anggota KPPS yang telah bekerja susah
payah, dan setelah pelaksanaan jika ada dana yang berlebih agar dapat
dimusyawarahkan dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota
yang bekerja.
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