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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan tahap paling awal dari 

berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga 

pemilu menjadi motor penggerak mekanisme demokrasi. Pelaksanaan pemilu 

yang di ikuti oleh seluruh warga Negara Indonesia. Didalam tahapan pemilu 

sendiri ada proses yang harus ditempuh untuk mencapai pemilu yang sesuai 

aturan. Namun pada tahapan pemilu 2019 kemarin ada beberapa masalah yang 

dihadapi terutama pada hari pencoblosan di TPS. Berbagai permasalahan yang 

timbul tersebut terjadi karena kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak penyelenggara pemilihan umum sehingga permasalahan seperti 

kekurangan logistik, hilangnya surat suara, dan kurangnya surat suara untuk 

capres pun terjadi. Untuk itu sangat diperlukan pengawasan yang ketat untuk 

mengawasi proses pengepakan dan pendistribusian logistik oleh manajemen 

logistik KPU.  

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, pemilihan Umum 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The implementation of the General Election is the earliest stage of 

various series of democratic constitutional life, so that elections become the 

driving force of democratic mechanisms. The election was attended by all 

Indonesian citizens. In the stages of the election itself there is a process that 

must be taken to achieve an election in accordance with the rules. However, at 

the election stage in 2019 yesterday there were some problems faced, 

especially on the voting day at the Voting place. The various problems that 

arise are due to the ineffective supervision conducted by the organizers of the 

general election so that problems such as lack of logistics, loss of ballots, and 

lack of ballots for presidential candidates also occur. For this reason, strict 

supervision is needed to oversee the process of packing and distributing 

logistics by the General Election Commissions logistics management.  

Keywords: General Election, planning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses sejarah dan politik 

perkembangan demokrasi di  Indonesia di mulai saat kemerdekaan Indonesia, 

berdirinya Republik Indonesia serikat, kemunculan fase kediktatoran 

Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses 

konsolidasi Demokrasi Pasca Reformasi 1998 hingga saat ini. 

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga 

negaranya memiliki hak yang setara untuk mengambil keputusan yang dapat 

berpengaruh terhadap perubahan hidup kedepannya. Demokrasi mengizinkan 

warga Negara untuk berpartisipasi penuh baik secara langsung ataupun secara 

tidak langsung melalui perwakilan dalam pembuatan kebijakan salah satu nya 

melalui Pemilihan Umum.
1
 

 Pemilihan umum ini dimana proses demokrasi akan terbentuk dengan 

cara proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan 

tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil 

rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai dengan desa 

untuk menjadi wakil rakyat yang bertugas untuk mewakili suara rakyat di 

ranah politik.  

                                                           
1
 Agus Soleh, Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, https://www.academia.edu 

/6462730/Pengertian_Demokrasi_Menurut_Para_Ahli,  Diakses tanggal 25 juli 2018. 



 
 

 Pemimpin yang terpilih melalui sistem pemilihan umum itu pun 

berkaitan dengan legitimasi dari rakyat. Sebab, pemimpin yang terpilih 

dengan suara rakyat yang jauh lebih besar maka legitimasinya juga sangat 

kuat. Sebaliknya, legitimasi terhadap pimpinan yang terpilih dengan suara 

rakyat yang menang tipis maka legitimasinya tidaklah kokoh, yang berperan 

dalam hubungannya dengan pemilihan umum ini adalah partai politik. Karena 

melalui undang-undang partai politik melalui mandat untuk mengusung calon-

calon yang akan dipilih oleh masyarkat. Dalam konteks, pemilihan umum ini 

pada warga negara dituntut partisipasi politiknya baik dalam bentuk 

memberikan suara dengan cara mendatangi tempat pemilihan maupun 

melakukan evaluasi kritis atas situasi politik.
2
  

 Dalam melakukan proses demokrasi yang dilakukan melalui pemilihan 

umum. Proses terlaksananya pemilihan umum juga akan berjalan dengan baik 

karena adanya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan  

lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU 

yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era 

Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk  dengan Keppres No 16 

Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang. KPU dibentuk untuk 

melaksanakan tugas merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan 

                                                           
2
 Tarech Rasyid. (2017). Pengantar Ilmu Politik, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, Cet, 

Ke-1, H. 87. 



 
 

Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pemilu harus berpedoman kepada asas 

LUBER : Langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3
 

 Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera selatan adalah 

Penyelenggara Pemilu di Provinsi yang berkedudukan di provinsi Sumatera 

Selatan. Anggota KPU Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang dan masa 

jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 

satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama. Tugas dan kewajiban KPU 

Provinsi Sumatera Selatan ini ialah menjabarkan program dan melaksanakan 

anggaran, mengkoordinir, memutakhirkan, dan merekapitulasi dan 

mengumumkan   hasil perhitungan suara yang ada di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 Komisi pemilihan umum kota Palembang adalah penyelenggara 

pemilu di kota Palembang yang bertugas untuk membantu terselenggaranya 

pemilihan umum, dimana mulai dari sebelum berlangsungnya pemilu sampai 

dengan terlaksananya pemilu di tahun 2019 ini. KPU Kota Palembang bekerja 

semaksimal mungkin, mengatur sedemikian mungkin agar tidak adanya 

permasalahan didalam menjelang proses pemilihan. 

 Sebagai Lembaga  penyelenggara pemilu, KPU Provinsi dan KPU 

kabupaten/kota. Petugas penyelenggara pemilu dibagi lagi per tiap daerah 

yaitu PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dibentuk KPU untuk 

                                                           
3
 Farahdiba bachtiar, Pemilu Indonesia, Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 1, Tahun 2014, hal. 
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menyelenggarakan pemilu di Tingkat kecamatan, PPS (Panitia Pemungutan 

Suara) yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat Desa atau 

kelurahan, PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang dibentuk KPU untuk 

menyelenggrakan Pemilu di Luar Negeri, KPPS ( Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara) kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara tiap desa/kelurahan. 

Selanjutnya ada panitia yang bertugas mengawasi jalannya pemilu 

yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang merupakan badan 

pengawas bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk lagi menjadi Panitia 

pengawas pemilu Provinsi, Panitia pengawas pemilu Kabupaten/kota, dan 

panitia pengawas pemilu kecamatan yang bertugas di tiap-taip daerah yang 

sudah ditentukan. 

Di dalam terselenggaranya pemilu ada yang menjadi pusat terpenting 

yang bertugas untuk melaksanakan pemilu yaitu KPPS. KPPS yang 

disingkatan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok 

yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk melaksanakan 

pemungutan suara ditempat pemungutan suara 

 Di setiap daerah pemilu terselenggara karena adanya KPPS yang 

melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang harus memakai 

pedoman pada asas pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, 

kepentingan umum, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, efisien, dan 



 
 

eksesibi litas. KPPS juga bertugas untuk membuat berita acara, memberikan 

pelayanan kepada pemilih terkhusus yang memiliki kebutuhan khusus, 

mengumumkan DPT di TPS. Serta KPPS juga berwenang untuk 

mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS dan m  elaksanakan wewenang 

lain yang diberikan oleh KPU.  

Dalam penyelenggaraan pemilu sendiri dibutuhkan banyak 

perlengkapan logistik untuk mendukung terselenggaranya pemilu, ada banyak 

logistik yang digunakan didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu seperti 

Surat suara, formulir untuk berita acara, sallinan DPT, tinta, segel, spidol, 

ballpoin, lem, karet gelang, alat penanda pilihan, bantalan, benang, dan 

kantong plastik.  

 KPPS dalam hal ini juga bisa melihat bagaimana KPU mempersiapkan 

segala keperluan logistik yang dilakukan KPU dalam setiap adanya Pemilihan 

Umum di Indonesia ini khususnya yang baru berlangsung dan kita saksikan 

bersama pada pemilu di tahun 2019 ini apakah KPU sudah mempersiapkan 

segala keperluan logistik yang akan berpengaruh besar terhadap kesiapan 

penyelenggaraan pemilu tersebut.
4
 

Pada saat pelaksanaan pemilu 2019 muncul beberapa permasalahan 

yang dialami oleh para KPPS pada saat penyelenggaraan pemilu terebut 

seperti masalah kotak yang datang tidak serentak sehingga sulit untuk 

                                                           
4
 Husni Kamil Manik dkk. (2014). Buku Panduan KPPS, Komisi Pemilihan Umum. Jakarta. 

Hal-2. 



 
 

menyusun dan mempersiapkannya dan keperluan lainnya seperti surat suara, 

tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos/paku, tanda 

pengenal panitia, karet pengikat surat suara, pena, spidol, formulir untuk 

berita acara, salinan daftar pemilih tetap, dan lainnya. 

 Tidak hanya itu masalah lainnya juga terjadi seperti kotak suara yang 

berisikan surat suara pilpres hilang, keterlambatan datangnya kotak suara dan 

datangnya kotak suara yang tidak sekaligus, terlambat datangnya surat daftar 

pemilih tetap (DPT) dan C1, supir yang mengantar kotak suara dan peralatan 

lainnya pun tidak dipersiapkan dengan baik akibatnya pada saat proses 

pengantaran kotak suara itu sopir pun ada yang tidak tau alamat dan tidak tau 

tps masing-masing yang akan menerima kotak suara tersebut, itu semua 

merupakan masalah logistik yang belum dipersiapkan dengan baik. 

Maka berdasarkan penjelasan diatas mengenai permasalahan pada 

penyelenggaraan pemilihan Umum yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara 

peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat judul tentang Permasalahan 

pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang 

terjadi di Tempat Pemungutan Suara. 

 

  

 

 

 



 
 

B. Perumusan Masalah  

 
1. Bagaimana bentuk-bentuk permasalahan pada penyelenggaraan Pemilihan 

Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan 

Suara? 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Permasalahan pada Penyelenggaraan  

Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan 

Suara? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan pada penyelenggaraan 

pemilu 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan 

Suara 

2. Untuk mengetahui faktor Permasalahan pada Penyelenggaraan  Pemilihan 

Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Referensi tambahan Khasanah Ilmu Politik dan berguna sebagai 

referensi peneliti lain yang juga membahas mengenai penyelenggaraan 

pemilihan Umum. 

b. Mengembangkan pemikiran penulis sendiri tentang bagaimana proses 



 
 

penyelenggaraan pemilu 2019 oleh KPU Kota Palembang dalam 

tanggapan KPPS di Kota Palembang 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan kontribusi literatur keilmuan dan membantu 

memecahkan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat  

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi elite Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penulusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan 

beberapa literatur yang menjadi referensi peneliti dalam penelitian ini yaitu:  

Lalu Yanuar Pamungkas dalam Evalusi Kinerja KPU Kabupaten 

Penorogo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
5
 

Lalu Yanuar Pamungkas dalam penelitiannya menjelaskan bahwa didalam 

pemilu tahun 2014  Hasil yang telah dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ponorogo perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil yang 

dicapai, yakni kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang telah dicapai oleh 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.  

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut tidak lepas 

dari berbagai macam faktor yang mendukung terhadap proses penyelenggaraan 

pemilu legislatif , adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja 

tersebut yaitu : Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas, Transparansi. 

Penelitian Lalu Yanuar Pamungkas ini meneliti tentang kinerja KPU 

Penerogo dalam Penyelenggaraan Pemilu legislatif Tahun 2014. Berbeda dengan 

penelitian yang akan diteliti ini, peneliti akan membahas tentang Permasalahan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di 

Tempat Pemungutan Suara.  

Vera Agus Indriyani dalam Penyelenggaraan pemilu oleh Komisi 

                                                           
5
 Lalu Yanuar Pamungkas, (2014), Evalusi Kinerja KPU Kabupaten Penorogo Dalam 

Penyelenggara an Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo 



 
 

pemilihan umum (KPU) menurut undang-undang no 15 tahun 2011 perspektif 

Fiqh Siyasah.
6
 Vera Agus Indriyani di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

pelaksanaan pemilu di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No 15 Tahun 

2011. Namun didalam fiqh siyasah tidak ditetapkan secara pasti mengenai 

pelaksanaan pemilihan pemimpin, tetapi ada nilai-nilai yang dapat digunakan 

dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Hal inilah   yang menjadi 

dasar untuk mengkaji persoalan penyelenggaraan pemilihan umum.  

Penelitian Vera Agus Indriyani ini meneliti tentang Penyelenggaraan 

Pemilu oleh KPU menurut UU No 15 Tahun 2011. Berbeda dengan penelitian 

yang akan diteliti ini, peneliti akan membahas tentang Permasalahan 

penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat 

Pemungutan Suara. 

Marshall geh lak dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 

2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Kabupatan Kutai 

Kartanegara.
7
 Marshall geh lak dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

Penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPUD 

Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Hal 

ini dapat dilihat dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemilu legislatif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kukar. pemutakhiran DPT 
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mengalami perubahan berkali-kali yang diseba bkan NIK Invalid dan pemilih 

ganda namun berhasil ditetapkan pemilih sejumlah 504.942 DPT.  

Terdapat permasalahan di TPS 7 Mangkurawang mengenai tertukarnya 

surat suara dapil IV dengan dapil V. Berdasarkan putusan KPU RI maka 

dilakukan pemungutan suara ulang. KPU Kabupaten Kukar mendapat Gugatan 

dari kader Golkar dengan hasil putusan menolak Gugatan pemohon yang terjadi 

di sanga-sanga dan mengembalikan hasil suara kader tersebut di kecamatan 

muara muntai sebanyak 13 suara. 

Penelitian Marshall Geh Lak tentang Penyelenggaraan pemilu legislatif 

tahun 2014 oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara .Berbeda dengan 

penelitian yang akan peneliti bahas dan juga tempat penelitiannya yaitu tentang 

permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang 

terjadi di Tempat Pemungutan Suara. 

Khuswatun Hasanah dalam penelitiannya yaitu Evaluasi pemungutan 

suara di tps menuju pilkada dki jakarta berintegritas (studi observasi analitik 

perencanaan, daftar pemilih, kampanye, penghitungan suara pada tps 042 

semanan, kalideres, jakarta barat dalam pilkada dki jakarta 2017 putaran I).
8
 

Dalam penelitiannya yaitu dalam Pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 042, 

terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, sekaligus kelebihan yang 
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perlu diapresiasi. Pilkada sebagai salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi 

politk masyarakat sangat membutuhkan kematangan partai dan aktor politik, 

budaya politik di masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi 

penyelenggaraan pilkada. 

Begitupun dalam hubungannya KPPS dan pengawas TPS yang bertugas 

sebagai fasilitator harusnya mengedepankan sikap-sikap professional agar 

meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan 

suara di TPS. Sehingga untuk menyelenggarakan dan mewujudkan Pilkada yang 

berintegritas dibutuhkan pemilihan yang berbirokrasi netral. Unsur regulasi yang 

jelas juga perlu ditekankan dalam Pilkada ini, sehingga antara KPPS dan 

pengawas TPS utusan Bawaslu tdak lagi bersikeras dan mempertanyakan 

siapakah yang paling memiliki otoritas dalam kepanitaan KPPS dalam sebuah 

TPS 

Penelitian Ushwatun Hasanah ini juga meneliti tentang persoalan-

persoalan yang terjadi pada saat proses penyelenggaraan pemilihan Umum. 

Tetapi berbeda dengan yang akan peneliti teliti yaitu tentang Permasalahan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di 

Tempat Pemungutan Suara. 

Siti Nurjafrina dalam penelitiannya yaitu Kinerja Komisi Pemilihan 

Umum Daerah (Kpud) Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah 



 
 

Hulu Sungai Utara.
9
 Dari hasil wawancara penulis dengan 

beberapa informan dari pihak KPUD HSU, Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Hulu Sungai Utara dapat memberikan kontribusi yang baik dalam 

penyelenggaraan Pemilukada tahun 2012. Bisa dilihat dari tidak adanya kendala 

dalam distribusi logistik, KPUD HSU selalu berusaha semaksimal mungkin 

untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dengan jalan alternatif.  

Seperti yang diungkapkan Hj. Syarifuddin selaku Kasubag Tekhnis 

Pemilu menjelaskan: ―Distribusi logistik kedaerah-daerah terpencil itu lancar-

lancar saja, jadi melalui PTK dan kemudian PTK menyalurkan kepada BPS 

kemudian BPS kepada KPPS, jadi lancar saja tidak ada kendala walaupun tidak 

bisa lewat darat kami memakai speed boat lewat sungai, contohnya ke daerah 

paminggir kami naik motor dulu kemudian kami memakai speed boat langsung 

mengantar kepaminggirnya sampai disana PTK paminggir yang membagi ke 

TPS-TPS di desa-desa jadi tidak ada kendala. 

Penelitian Siti Nurfajrina tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(Kpud) Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Hulu Sungai Utara. 

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas dan juga tempat 

penelitiannya yaitu tentang Permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum 

2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara.   

Moh. Riadi Sono dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Kinerja 
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Kpu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Kotamobagu Tahun 2014.
10

 

Adapun permasalahan yang terjadi saat pemilu dilaksanakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum Kota Kotamobagu pada tahun 2014. Sesuai tahapan pemilu, 

masalah yang pertama dihadapi yaitu daftar pemilih tetap atau yang disebut DPT 

yang tidak akurat, yang diakibatkan oleh kinerja Panitia Pendaftaran Pemilih 

(PANTARLI) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) banyak pemilih yang telah 

memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT Sehingga realita yang ada masih 

didapati juga selain DPT ada lagi yang menjadi acuan yakni Daftar Pemilih 

Khusus (DPK) mereka adalah warga masyarakat yang berdomisili dan telah 

memenuhi syarat tapi tidak tercantum dalam DPT.  

Selanjutnya ada juga yang disebut Daftar Pemilih Khusus Tambahan 

(DPKTB) yakni pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan DPK. Inilah 

masalah-masalah dalam tahapan DPT yang menghambat kinerja Komisi 

Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sehingga jadwal tahapan untuk 

pemuktahiran data sering melewati batas waktu tahapan. Masalah yang kedua 

yaitu logistik yang di distribusikan oleh KPU pusat dan KPU Provinsi tidak tepat 

waktu dan kadangkala tidak lengkap. Sehingga distribusi ke tiap Kecamatan dan 

Desa tidak sesuai dengan tahapan logistik, yang seharusnya H-2 logistik 

perlengkapan pemungutan suara sudah harus berada di TPS dengan lengkap tapi 

hasilnya logistik yang diturunkan tidak lengkap. Logistik yang dimaksudkan 
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yaitu surat suara, kertas suara, dan formulir.  

Didapati juga saat penghitungan suara ada penggelembungan suara yang 

dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni oleh KPPS. Untuk menjawab 

problematika ini kinerja kelembagaan akan menjadi sesuatu yang strategis untuk 

mencapai keberhasilan sehingga demokrasi yang memiliki filosofi dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat akan menjadi motivasi bagi Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Kotamobagu untuk menjalankan sebagaimana mestinya. 

Dalam konteks inilah penulis termotivasi untuk mengevaluasi kinerja Komisi 

Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam penyelanggaraan pemilihan umum 

legislatif tahun 2014. 

Penelitian Moh. Riadi Sono dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi 

Kinerja Kpu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Kotamobagu Tahun 

2014. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti ini, peneliti akan membahas 

tentang Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kota 

Palembang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

F. Kerangka Teori  

Demokrasi sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam 

berbagai tatanan aktivitas masyarakat dan bernegara di beberapa negara. 

Demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter menjelaskan bahwa demokrasi 

merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik 

dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara 

perjuangan kompentitif atas suara rakyat.
11

  

Teori Demokrasi menurut David Beetham dan Kevin Boyle yang 

menjelaskan bahwa demokrasi merupakan bagian dan khazanah dalam 

membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan 

keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara 

keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota 

mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan 

keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai 

kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki 

kesamaan hak dalam mengendalikann hal itu. 

Teori demokrasi Hendry B. Mayo ―A democratic political system os 

one in which public policies are made on a mojority basis, by representatives 

subject to effctive popular control at periodoc elections which are conducted 

                                                           
11

 A. Ubaedillah dan abdul rozak (2016), Pancasila, demokrasi,HAM, dan masyarakat 

madani, jakarta: kencana, cet. Ke-14, h. 67 



 
 

on the principle of political equality and under conditions of political 

freedom”
12

 

‖Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksaan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif 

oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 

politik‖ 

Menurut Henry B Mayo (dalam Budiardjo, 1980:158), nilai-nilai 

demokrasi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap system demokrasi, 

yaitu nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindakan 

sesungguhnya dari suatu system demokrasi. Ada pemahaman tentang 

demokrasi, yaitu pemahaman prosedural yang bersifat empiric, pemahaman 

prosedural lebih berorientasi pada praktik pelaksanaan demokrasi dalam 

kehidupan politik sehari-hari yang disebut juga sebagai demokrasi prosedural. 

Demokrasi prosedural menekankan prsedur dalam berdemokrasi. 

Maksudnya melihat demokrasi sebagai suatu proses, terutama dalam 

melaksanakan sistem dari permulaan sampai pada hasilnya (Deliar Noer, 

1997: 5). Misalnya bagaimana persiapan pemilihan umum, mulai dari 

pelaksanaan dan pemungutan hasil pemilihan umum. Apakah panitia yang 
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bersangkutan netral atau berpihak? Apakah semua orang yang berhak sudah 

tedaftar? Apakah pelaksanaan pencoblosan, umpamanya bergantung semata-

mata pada pemilih atau pelaksana dan pengawas turut menentukan atau 

mengarahkan?  

Pendapat yang dikemukakan oleh Henry B Mayo tersebut 

menyimpulkan tentang sistem politik yang demokratis adalah dimana bentuk 

pemerintahan dalam membuat keputusan-keputusan atau kebijaksanaan umum 

diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh 

masyarakat memalui pemikiran yang bebas. Dalam rangka itu dapat dikatakan 

bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). Henry B mayo 

telahmencoba merinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak 

berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang 

dirinci itu, tetapi tergantung pada perkebangan pada perkembangan sejarah 

serta budaya politik masing-masing. Dibawah ini diutarakan bebetapa niali 

yang diutarakan beberapa niali yang dirumuskan oleh Henry B Mayo.
13

 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga ( 

institutionalized peaceful settlement of conlict). 

Dalam setiap masyrakat terdapat perselihan pendapat serta 

kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk 

diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan 
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melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai 

kompromi,maka ada bahaya bahwa keadaan semacam ini akan 

mengundang kekuatan-kekuatan dari luar untuk campur tangan dan 

memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau mufakat. 

Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah 

mempergunakan persuasi (persuasion) serta paksaan ( coerrcion). Dalam 

berbagai perbedaan antara dukungan yang dipaksakan dan dukungan yang 

diberikan secara sukarela hanya terletak dalam intensitas diri pemakaian 

paksaan dan persuasi tadi. Intensitas ini dapat diukur dengan misalnya 

memerhatikan betapa sering kekuasaan dipakai, saluran apa yang tersedia 

untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mengadakan perundingan dan 

dialog. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in changing 

soceity).dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi 

perubahan sosial,yang disebabkan oleh faktor faktor seperti misalnya 

majunya teknologi, perubahan perubahan dalam pola kepadatan penduduk, 

dalam pola perdagangan dan sebagaimananya. Pemerintahan harus dapat 

menyesuaikan kebbijakannya dengan perubahan-perubahan ini dan 

sedapar mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendali lagi. Sebab 

kalau hal ini terhjadi, ada kemungkinan sistem demokrasi tidak dapat 

berjalan, sehinnga timbul sistem diktator. Hingga. 



 
 

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara terartur (orderly sucsesion 

rullers). Pergantian atas dasar keturunanatau dengan dengan jalan 

mengangkat diri sendiri, ataupun melalui coupd’etat , dianggap tidak 

wajar dalam suatu demokrasi . 

4. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya 

penyelenggaraan terhadap keadilam tidak akan terlalu sering terjadi 

karena golongan-golongan terbesar di wakili dalam lembaga –lembaga 

perwakilan, tetapi tidakdapat dihindarkan bahwa beberapagolongan akan 

merasa diperlukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal 

iyalah suatu keadalan yang relatif (relative justice). Keadiln yang dapat 

dicapai mungkin lebih bersifat keadilan dlam jangka panjang.
14

 

Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh 

beberapa nilai (values). Hendry B.Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-

nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berati bahwa setiap 

masyarakat demokratis menganut semua nilai yang dirinci itu, tetapi 

tergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing 

 Alasan peneliti memakai teori demokrasi Hendry B.Mayo karena 

menonjolkan asas-asas demokrasi sebagai sebagai sistem politik, keputusan-

keputusan atau kebijaksanaan umum diselenggarakan oleh warga negara 

melalui wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat memalui pemikiran yang 
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bebas Dan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih 

pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih diantara 

pemimpin pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan teori ini dapat 

menjawab permasalahan atau memecahkan dari rumusan masalah.  

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan/Metode penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menjelaskan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
15

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan 

deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.
16

 

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan 

permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta, teori dan konsep 

berdasarkan data yang didapat. 

2. Data dan Sumber Data 
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Data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data 

sekunder:
17

 

a. Data primer adalah data yang diterima secara langsung dari orang 

yang terlibat dalam permasalahan yang sedang di teliti. Data 

primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, 

mengamati dan mencatat segala sesuatu mengenai Permasalahan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di kota Palembang yang 

terjadi di Tempat Pemungutan Suara. 

b. Data sekunder atau data penunjang adalah data yang di proleh 

secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini di 

peroleh  melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa buku, jurnal, internet yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

3. Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi Non Partisipasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui metode observasi. Teknik observasi adalah pengamatan atau 

peninjauan di dalam sebuah penelitian dalam mencari dan mendapatkan data 

untuk mendukung adanya suatu kajian yang diteliti.27 Menurut Cartwright, 

observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Inti dari 
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observasi yaitu adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin 

dicapai.28 Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa 

pengamatan terhadap permasalahan penyelenggaraan pemilihan umum 2019 

dikota Palembang yang terjadi di tempat pemungutan suara. 

b. Wawancara mendalam 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam 

metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan 

terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat 

kompleks, sensitif, dan kontroversial. Namun disini peneliti memilih 

wawancara mendalam ini bertujuan untuk pengumpulan data atau informasi. 

Alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini adalah pedoman 

wawancara. Kepada Anggota KPPS dan pemilih akan diajukan beberapa 

pertanyaan terbuka untuk menggali Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara.  

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh 

pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan 

memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam 

penelitian ini informan yang menjadi narasumber tidak mewakili jumlah 

populasi akan tetapi lebih cenderung mewakili informasi dari Anggota KPPS 

dan pemilih yang berada di Kota Palembang. 

Disini peneliti menggunakan Prosedur Purposif dalam teknik 

pengambilan informan. Prosedur Purposif adalah salah satu strategi 



 
 

menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, 

yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai 

dengan kriteria terpilih yang relavan dengan masalah penelitian 

tertentu. Peneliti di sini menentukan sendiri informan yang akan ia 

wawancarai nantinya. Jadi informannya Anggota KPPS dan pemilih di Kota 

Palembang yang diambil sebagai sumber data dan mewakili seluruh kuota 

yang ada di Kota Palembang. Disini peneliti berusaha menganalisis 

bagaimana permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota 

Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi diperlukan sebagai data pelengkap. Dokumentasi 

digunakan antara lain berupa foto wawancara, dan data yang didapat dari 

KPU Kota Palembang, buku, file, surat kabar, dan data lain yang berhubungan 

dengan permasalahan penyelenggaraan pemilihan Umum.
18

  

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek  

dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan 
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penelitiannya.
19

Adapun lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di 

Kota Palembang. 

5. Teknik Analisis data 

Analisa data adalah sebuah proses tahapan pengolahan, penyajian, dan 

analisis data yang bermanfaat untuk menerjemahkan data hasil penelitian agar 

lebih mudah dipahami pembaca secara umum.
20

Teknik analisa data yang 

peneliti gunakan didalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu:
21

 

a. Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara peneliti kumpul  

kan dalam bentuk transkrip, peneliti melakukan wawancara secara lisan dalam 

bentuk rekaman peneliti konfrensi menjadi catatan-catatan wawancara atau 

transkrip, dan di tambah dengan data hasil observasi peneliti kumpulkan 

dalam catatan hasil observasi secara langsung, serta dokumentasi peneliti 

kumpulkan berupa dokumen-dokumen. Hasil dari data yang diperoleh 

tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan. 

b. Reduksi Data  

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyerderhanaan, 

pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Bila proses ini dilakukan di akhir 
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penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap 

ini, peneliti menyaring informasi yang di dapat dari informan, dan informasi 

yang peneliti observasi secara langsung, serta dokumentasi sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

c. Penyajian Data  

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutya dalam penelitian ini 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Miles dan Huberman (1984) 

menyatakan bahwa yang paling sering di gunakan untuk penyajian data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Disini peneliti 

menyajikan data sesuai dengan peneliti dapat dari pemilih pemula di Kota 

Palembang dengan cara menceritakannya dalam bentuk tulisan didukung oleh 

bukti-bukti yang valid saat peneliti melakukan pengumpulan data. 

d. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan proses aktivitas merumusakan 

simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya yaitu data yang telah 

direduksi atau yang telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas 

menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi 

deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang di teliti, sehingga tidak 

terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut. 

  

 

 



 
 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan kedalam 

empat bab, yaitu: 

BAB I: Pada bab pertama diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, tinjaun pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendektan 

penelitian, jenis penelitian, teknik analisa data, sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II: Bab kedua. Pada bab ini membahas tentang gambaran  umum 

lokasi penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah di kota 

Palembang  

BAB III: Bab ketiga. Pada bab ini membahas tentang hasil dan 

pembahasan mengenai analisis dan pemaknaan dari data yang 

di peroleh.  

BAB IV: Bab empat. Pada bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri 

dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari 

keseluruhan hasil penelitian. 

 

 

 



 
 

  BAB II 

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

  

A. Kota Palembang  
 

1. Letak Geografis 

Kota Palembang terletak antara  sampai 3o5’ Lintang Selatan dan 104
o
37’ 

sampai 104
o
52’ Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan 

dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, 

terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan 

seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur Tiga yang merupakan pemekaran dari 

Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang 

terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.  

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah  

400,61 km² / 40,061 ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar 

dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II 

merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%) . Wilayah 

Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan 

Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan 

Kabupaten Ogan Ilir.
22

 

 

Tabel 2.1 
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Luas Setiap Kecamatan di Kota Palembang 

 

No Kecamatan Ibu Kota 

Kecamatan 

Luas (Km²) 

1 Ilir Barat II 29 Ilir 6.22 

2 Gandus Gandus 68.78 

3 Seberang Ulu I 3/4 Ulu 8.28 

4 Kertapati Karya Jaya 42.56 

5 Jakabaring 15 Ulu 9.16 

6 Seberang Ulu II 14 Ulu 10.69 

7 Plaju Plaju Ilir 15.17 

8 Ilir Barat I Bukit Lama 19.77 

9 Bukit Kecil 26 Ilir 9.92 

10 Ilir Timur I 20 Ilir D III 6.50 

11 Kemuning Kemuning 9.00 

12 Ilir Timur II 3 Ilir 10.82 

13 Kalidoni Kalidoni  27.92 

14 Ilir Timur Tiga 8 Ilir 14.76 

15 Sako Sako Baru 18.04 

 16 Sematang Borang Sri Mulya 36.98 

17 Sukarami Kebun Bunga 51.46 



 
 

18 Alang-alang Lebar Talang Kelapa 34.58 

  Jumlah 400.61 

Sumber : BPS Kota Palembang 

  

2. Kependudukan 

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 

sebanyak 1.643.488 jiwa yang terdiri atas 824.086 jiwa penduduk laki-laki dan 

819.402 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2010, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 

1,42 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,57 persen yang 

berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

penduduk perempuan.   

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2018 mencapai 4.102 

jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan 

kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan 

sebesar 12.048 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 945 

jiwa/km2.
23

 

 

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Jenis Kelamin 
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No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah  

1 Ilir Barat II 36.289 36.098 72.387 

2 Gandus 33.067 31.926 64.994 

3 Seberang Ulu I 46.905 46.107 93.013 

4 Kertapati 46.277 44.700 90.978 

5 Jakabaring 46.564 45.608 92.172 

6 Seberang Ulu II 53.227 52.588 105.815 

7 Plaju 44.901 44.743 89.643 

8 Ilir Barat I 69.927 70.006 139.933 

9 Bukit Kecil 24.503 25.154 49.657 

10 Ilir Timur I 38.194 40.122 78.314 

11 Kemuning 46.322 46.525  92.846 

12 Ilir Timur II 47.319 47.491 94.810 

13 Kalidoni 56.244 55.447 111.691 

14 Ilir Timur Tiga 42.561 42.376 84.938 

15 Sako 46.155 46.146 92.301 

 16 Sematang Borang 18.168 17.864 36.033 

17 Sukarami 78.619 77.890 156.509 

18 Alang-alang Lebar 48.844 48.611 97.455 



 
 

   824.086 819.402 1.643.488 

Sumber : BPS Kota Palembang 

 

3. Wilayah Administratif 

Kota Palembang merupakan suatu daerah Tingkat II yang merupakan suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak,  

berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam 

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UU No. 5 Tahun 1974.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 tentang 

pemekaran kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 

tentang pemekaran kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami 

perubahan dari 14 kecamatan dan 103 kelurahan menjadi 16 kecamatan dan 107 

kelurahan. Dua kecamatan pemekaran tersebut adalah, Kecamatan Alang-alang Lebar 

yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Sematang 

Borang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sako.Sementara 4 kelurahan yang 

baru adalah Kelurahan Talang Jambe yang merupakan pecahan Kelurahan Talang 

Betutu, Kelurahan Sukodadi yang merupakan pecahan Kelurahan Alang-alang Lebar, 

Sako Baru pecahan dari Kelurahan Sako, dan terakhir Kelurahan Karya Mulya 

pecahan dari Kelurahan Sukamulya.   

Pada Tahun 2018, berdasarkan SK  Nomor 136/4123/BAK, wilayah 

administrasi Kota Palembang kembali mengalami pemekaran kecamatan dengan 



 
 

terbentuknya Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan 

Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari 

Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang 

terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. 

Tabel 2.3 

Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut 

Kecamatan di Kota Palembang 

No Kecamatan Kelurahan Rukun  

Warga 

Rukun 

Tetangga 

Keluarga  

1 Ilir Barat II 7 51 206 23.631 

2 Gandus 5 38 184 22.297 

3 Seberang Ulu I 5 53 249 16.079 

4 Kertapati 6 50 257 31.847 

5 Jakabaring 5 45 216 13.601 

6 Seberang Ulu II 7 57 263 45.178 

7 Plaju 7 62 234 21.227 

8 Ilir Barat I 6 67 301 22.670 

9 Bukit Kecil 6 39 156 8.737 

10 Ilir Timur I 11 66 264 10.660 

11 Kemuning 6 51 200 31.541 

12 Ilir Timur II 6 44 191 27.623 



 
 

13 kalidoni 5 41 244 36.585 

14 Ilir Timur III 6 36 179 12.112 

15 Sako 4 62 271 23.594 

16 Sematang Borang 4 26 130 10.423 

17 Sukarami 7 70 387 42.794 

18 Alang-alang 

Lebar 

4 50 237 32.946 

 Jumlah/Total 107 908 4.169 433.545 

Sumber : BPS Kota Palembang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang 

 

Komisi pemilihan Umum (KPU) RI, telah menetapkan nama-nama 

anggota atau komisioner kpu kabupaten/kota terpilih se sumsel untuk periode 



 
 

2019-2024, penetpan nama-nama penyelenggara pemilu terpilih tersebut 

berdasarkan putusan KPU Nomor;2/PP.06 Pu/05/KPU/I/2019 tentang penetapan 

calon anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2019-2024 yang dikeluarkan pada 4 

januari di Jakarta.  Benar pengumuman nam-nama 5 calon anggota KPU 

Kabupaten/Kota terpilih sudah ada dari 10 besar setiap daerah, dan kewenangan 

menetapkan perengkingan adalah KPU RI ―kata ketua KPU Sumsel Kelly 

Mariana. 

Periode keempat 2018-sekarang beranggotakan Dra. Kelly Marianan 

(Ketua); Ahmad Damrah SE.M.M (Sekretariat KPU), Indra Edrianyah SE (Penata 

III C) Chemi martini punggar S.H (Penata Muda TK III A), Hj Trinada Rindha 

A.SH (Penata muda TK I-III B), Iis Sugianti S. TP (Penata Muda TK I-III B).  

a. Visi dan Misi KPU Kota Palembang 

1. Visi  

Menjadi penyelenggara pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan 

berintegrasi untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.  

2. Misi  

Membangun SDM yang berkompeten sebagai upaya menciptakan 

penyelenggara Pemilu yang professional:  

1) Menyusun Regulasi dibidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, 

progresif dan partisipatif.  

2) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku 

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.  



 
 

3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan 

pendidikan pemilih yang berkelanjutan. 

4) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan; 

5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan 

pemahaman secara intensif dan konprehensif khususnya mengenai kode 

etik penyelenggara pemilu.  

6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transfaran, 

akuntabel, dan aksesabel.
24

 

b. Tugas Pokok dan Kewajiban KPU Kota Palembang 

a. Tugas KPU Kota Palembang 

Dalam pasal 9 UU No, 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara 

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah meliputi; 

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 

jadwal pemilu di kota.   

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu di provinsi 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan.  

3. Mengkordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 

penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten/kota.  
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4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/ kota dan 

menyampaikannya pada KPU.  

5. Memuakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data 

pemilu dan/ atau pemilihan Gubenur, Bupati, Walikota terakhir dan 

menetapkan sebagai daftar pemilih.  

6. Menetapkan dan mengumpulkan hasil rekapitulasi perhitungan suara 

pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota  

berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/ kota dengan membuat 

berita acra perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.  

7. Menerbitkan keputusan KPU kota untuk mengesahkan hasil pemilu 

anggota DPRD kota  dan mengumumkannya.  

8. Mengenakan sanksi administrasi dan menon-aktifkan, sementara anggota 

KPU Kabupaten/kota, Sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU 

Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunyan tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi 

Bawaslu Provinsi dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  

9. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggara pemilu dan/ atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota  kepada masyarakat.  

10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

pemilu dan melaksankan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 



 
 

KPU dan/ atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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b. Kewajiban KPU Kota Palembang 

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan cepat  

2. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara 

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada 

masyarakat . 

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Kota. 

6. Memilihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris 

KPU Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

pemilu.  
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Sumber: KPU Kota Palembang  

 



 
 

C. Badan Pengawas Pemilu 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai 

berikut : 

A. Bawaslu bertugas: 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. Pelanggaran Pemilu 

2. Sengketa proses Pemilu 

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu 

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU 

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap; 



 
 

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. Penetapan Peserta Pemilu; 

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota 

DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Pelaksanaan dan dana kampanye; 

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu 

di TPS; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK 

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU 

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. Penetapan hasil Pemilu 

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang 

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas 

1. Putusan DKPP 

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu 



 
 

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Ihbupaten/ Kota 

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, 

dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia 

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

kepada DKPP 

i.  Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu 

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu 

l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

B.  Bawaslu berwenang: 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengahrr mengenai Pemilu 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu 

c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang 



 
 

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia 

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran 

kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu 

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan 

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu 

LN 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, 

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN 



 
 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

C. Bawaslu berkewajiban 

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan 

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan 

kebutuhan 

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D. Pemilihan Umum 

Pengertian pemilihan umum adalah mekanisme memilih pemimpin-

pemimpin yang diusung oleh partai politik dan atau melalui jalur independen 

untuk berkompetisi secara sehat guna merebut sebanyak mungkin suara pemilih 

untuk menduduki jabatan publik. Menurut Darmawan (2015), pemilihan umum 

(dalam bahasa inggris disingkat general election atau election) ialah mekanisme 

memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis 

tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni: lembaga eksekutif dan 

lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh 

penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan 

akuntabilitas. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi 

tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika 

masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia 



 
 

yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh 

Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara 

pemilihan umu m yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Sejarah singkat pemilu di Indonesia  telah diadakan sebanyak 12 kali pada 

tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 

2019. Asas dalam sejarah Pemilu di Indonesia adalah LUBER, yaitu Langsung, 

Umum, Bebas, dan Rahasia yang sudah ada sejak zaman Orde Baru. 

Pada Era Reformasi kemudian berkembang suatu istilah Jurdil yang 

berarti Jujur dan Adil. Jujur berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai 

aturan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak bisa 

memilih sesuai keinginannya dan setiap suara bernilai sama untuk menentukan 

wakil rakyat yang akan terpilih. Sementara asas adil adalah perlakuan yang sama 

terhadap para peserta pemilu dan pemilih tanpa adanya perlakuan istimewa atau 

diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Semua asas ini mengikat para 

peserta, pemilih dan penyelenggara pemilu.
26 

Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara 

Republik Indonesia termasuk di Kota Palembang. Pemilu dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program 

kerja dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2019.  
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Hasil dari pemilihan umum secara resmi telah diumumkan oleh KPU Kota 

Palembang, terdapat sembilan partai politik yang ada perwakilannya di DPRD 

kota Palembang hasil pemilu 7 April 2019 lalu, parpol tersebut akan mengisi 50 

kursi yang tersedia untuk periode 2019-2024 sesuai dengan SK nomor: 

418/PL.01.9-kpts/1671/KPU-Kot/VIII/2019. Sedangkan 7 partai lainnya 

dipastikan tidak mendapat jatah kursi DPRD Palembang, yaitu Hanura, PBB, 

PKPI, Berkarya, Garuda, Perindo dan PSI. 

Tabel 2.5 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Kota Palembang 

Tahun 2019 

No Partai Politik Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 PDI Perjuangan 7 - 7 

2 Demokrat 8 1 9 

3 Golkar 5 - 5 

4 Gerindra 7 1 8 

5 Nasdem 3 - 3 

6 PKB 5 1 6 

7 PKS 4 1 5 

8 PAN 6 - 6 

9 PPP 1 - 1 

Jumlah/Total 46 4 50 



 
 

2014 42 8 50 

Sumber : Diolah oleh peneliti 

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa jumlah perempuan yang duduk 

di kursi DPRD Kota Palembang mengalami penurunan 50% dibandingkan 

hasil pemilu 2014 lalu. Pada 2014 terdapat 8 perempuan dari 50 kursi tersedia 

yang terpilih sebagai anggota DPRD Palembang, sedangkan 2019 sekarang 

hanya ada 4 perempuan yang terpilih. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, telah mewajibkan kuota minimal 30% keterwakilan 

perempuan.Mulai dari susunan kepengurusan partai politik, maupun dalam 

daftar calon anggota legislatif.  

Padahal jika merujuk pada data KPU Kota Palembang, hasil 

penyempurnaan DPT tercatat jumlah pemilih 1.126.104 jiwa, dimana pemilih 

perempuan cenderung lebih banyak,  yakni sebesar 568.847 orang, dan 

pemilih laki-laki 557.257 orang. Jika diasumsikan pemilih perempuan mau 

memilih kandidat perempuan, maka angka keterwakilan 30% di DPRD bukan 

sekadar mimpi. 

Tabel 2.6 Jumlah DPT pada pemilu 2019 di Kota Palembang 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah  

1 Ilir Barat II 23.449 23.693 47.142 

2 Gandus 23.290 22.499 45.789 



 
 

3 Seberang Ulu I 31.162 30.574 61.736 

4 Kertapati 31.455 31.249 62.704 

5 Jakabaring 29.178 29.713 58.891 

6 Seberang Ulu II 33.274 32.986 66.260 

7 Plaju 33.330 33.768 67.098 

8 Ilir Barat I 48.511 49.741 98.252 

9 Bukit Kecil 16.525 17.891 34.416 

10 Ilir Timur I 25.739 27.878 53.617 

11 Kemuning 28.680 29.787  58.467 

12 Ilir Timur II 31.246 32.559 63.805 

13 kalidoni 39.810 40.366 80.176 

14 Ilir Timur Tiga 27.322 27.946 55.268 

15 Sako 32.377 33.188 65.565 

 16 Sematang Borang 17.803 17.495 35.298 

17 Sukarami 54.610 56.817 111.427 

18 Alang-alang Lebar 29.496 30.697 60.193 

  Total 557.257 568.847 1.126.104 

 Sumber : KPU Kota Palembang 

 

 

 

 

 



 
 

E. Penyelenggara Pemilu 

Penyelenggara Pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan 

penyelenggara Pemilu. Dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara Pemilu 

mempunyai dinamika tersendiri. Pada Pemilu 1955, penyelenggara Pemilu adalah 

sejumlah partai politik yang ikut dalam kontenstan Pemilu, selama Orde Baru 

penyelenggara Pemilu dipegang pemerintah. Pada Pemilu 1999, penyelenggara 

Pemilu terdiri atas unsur partai politik dan pemerintah. Selanjutnya untuk Pemilu 

2004 penyelenggara Pemilu diserahkan kepada kalangan independen. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menegaskan bahwa komisi pen  

yelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.  

Pada prinsipnya sifat KPU tetap sebagaimana diatur dalam UU No.12 

Tahun 2003, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-

undang baru ini, yaitu UU No.22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat yang 

berbeda, yaitu: ―Wilayah kerja KPU meliputi wilayah negara Kesatuan Republik 

Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungann dan dalam 

menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan 

dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.
27 

KPU di setiap tingkatan berkedudukan di ibukota masing-masing daerah, 

yaitu KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi 
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berkedudukan di ibukota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di 

ibukota Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU 

Provinsi dan KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU. Dalam hal ini 

terdapat desentralisasi kewenangan, antara lain adanya kewenangan KPU Provinsi 

untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengenakan 

sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU dibantu oleh 

Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh 

Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh 

Sekretaris. Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal serta Sekretaris KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Undang-undang juga membagi secara rinci fungsi, tugas dan wewenang 

KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu 

legislatif, Pemilu presiden dan Pemilu kepala daerah. Namun, secara umum, tugas 

dan wewenang KPU dipilah menjadi enam kelompok: Pertama, menyusun 

peraturan pelaksanaan, tata kerja lembaga dan standarisasi logistik Pemilu. 

Kedua, membuat perencanaan dan jadwal Pemilu. Ketiga, melaksanakan tahapan-

tahapan Pemilu. Keempat, menetapkan setiap hasil tahapan Pemilu. Kelima, 

menangani pelanggaran peraturan Pemilu yang melanggar dan kode etik. Keenam, 

menindak petugas Pemilu yang melanggar kode etik.  



 
 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU kabupaten/kota dibantu 

oleh PPK, PPS, PPSLN, KPPS, KPPSLN yang juga memiliki sifat ad hoc. 

Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh 

KPU Kabupaten/Kota. Sementara di tingkat TPS dilaksanakan oleh Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Syafaat (2014:1) mengatakan KPPS 

adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS atas 

nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan 

penghitungan suara pemiluAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten Kota di TPS. Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah sebagai 

berikut :
28 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Berusia paling rendah dua puluh lima (25) tahun 

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 

Agustus Tahun 1945 

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil 

5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat 

pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 

lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan 
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dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang 

bersangkutan 

6. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS 

7. Mampu secara jasmani dan rohani 

8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, 

dan PPLN; dan  

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. 

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua 

KPU Kabupaten/Kota. PPS wajib melaporkan pengangkatan dan 

pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota. Susunan ketua 

merangkap anggota. Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS 

adalah:
29

 

Tugas KPPS 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas untuk: 

1. mengumumkan DPT di TPS 

2. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai 

dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 

3. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS 
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4. menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta Pemilu yang 

saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c 

5. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 

6. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat 

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS; 

7. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus; dan 

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, 

KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Wewenang KPPS 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berwenang untuk : 

1. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS 

2. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP 

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai d engan ketentuan 

peraturan perundangundangan; dan 

3. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 



 
 

Kewajiban KPPS 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berkewajiban untuk :
30

 

1. menempelkan DPT di TPS 

2. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh 

saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain, peserta 

Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; 

3. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara 

dan setelah kotak suara disegel; 

4. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa atau nama lain; 

5. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; 

6. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP 

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; dan 

7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang Permasalahan 

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang yang terjadi 

di Tempat Pemungutan Suara. Untuk menganalisis permasalahan 

penyelenggaraan pemilihan umum peneliti menggunakan Teori demokrasi dari 

Henry B Mayo sebagai alat untuk menganalisis permasalahan peneliti.  

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya 

memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup 

mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara 

langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan 

pembuatan hukum.    

Peneliti menggunakan dua tahap dalam penelitian ini, tahap yang pertama 

akan membahas jawaban untuk rumusan masalah yang pertama yaitu,  

bagaimana bentuk-bentuk permasalahan pada penyelenggaraan Pemilihan 

Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara.  Tahap 

kedua peneliti akan membahas jawaban untuk rumusah masalah yang kedua yaitu, 

faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan pada penyelenggaraan 

Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan 

Suara. 



 
 

Disini Peneliti berusaha menganalisis Bagaimana Permasalahan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat 

Pemungutan Suara. Dalam penelitian ini informan yang menjadi narasumber 

tidak mewakili jumlah populasi akan tetapi lebih cenderung mewakili 

informasi dari Anggota KPPS dan pemilih yang berada di Kota Palembang. 

Jadi informannya Anggota KPPS dan pemilih di Kota Palembang yang 

diambil dari 13 Kecamatan yaitu, Ilir Barat I, Plaju, Ilir Timur II, Sematang 

Borang, Kertapati, Kalidoni, Sukarami, Gandus, Alang-alang Lebar, 

Kemuning, Seberang Ulu II, Ilir Timur III, Ilir Barat II sebagai sumber data 

dan mewakili seluruh kuota yang ada di Kota Palembang. Disini peneliti 

berusaha menganalisis bagaimana permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara. 

Berikut ini nama-nama informan : 

Tabel 3.1 

Nama-nama Informan dari 13 Kecamatan 

 

No Nama Kecamatan Pekerjaan 

1. Riska Monika Putri Ilir Timur II Mahasiswa 

2. Mega Nanda Pratiwi Kalidoni Mahasiswa 

3. Dian Novita Sari Ilir Barat I Wiraswasta 

4. Reynol Rahmad Fajri Ilir Timur II Belum Bekerja 

5. Deri Israk Sematang Borang Mahasiswa 



 
 

6. Fitriadi Jainuri Ilir Barat I Mahasiswa 

7. Nurlela Kertapati Mahasiswa 

8. Arief Hadi Nugroho Plaju Mahasiswa 

9. Harnum Pujiastu Ilir Barat I Mahasiswa 

10. Oktaviani Alang-alang lebar Mahasiwa 

11. Aprilia Berlianda Seberang Ulu II Mahasiswa 

12. Putri Sera Fransiska Sukarami Mahasiswa 

13. Visva Dewi Anjani Kemuning Mahasiswa 

14. Sri Agustina Ilir barat II Mahasiswa 

15. Martina Seberang Ulu II Mahasiswa 

16. Nurfitri Mayang Sari Ilir Timur III Mahasiswa 

17. Indah Permata Sari Gandus Belum Bekerja 

18. Rizki Triana Plaju Mahasiswa 

  Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

A. Bagaimana bentuk-bentuk Permasalahan pada Penyelenggaraan  Pemilihan 

Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara  

Pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Memang 

diketahui ada banyak masalah yang terjadi terutama ditempat pemungutan 

suara. Disini peneliti akan menjelaskan bentuk-bentuk permasalahan yang 



 
 

terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan umum 2019 yang terjadi 

ditempat pemungutan suara. 

Tabel 3.2 

Data rekap laporan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di 

kota palembang 

 

No Deskripsi Dugaan Pelanggaran Keterangan/Rekomendasi 

1. Dugaan pelanggaran penggelembungan suara 

yang dilakukan oleh KPPS Sekecamatan 

Sukarami dan Kemuning 

Laporan dihentikan karena 

laporan tidak bisa 

dibuktikan oleh pelapor 

dan para saksi karena 

ketidakhadiran pelapor 

maupun saksi 

2. Terjadinya pengarahan untuk memenangkan 

partai demokrat melalui Lurah yang 

mengintruksikan RT yang terjadi di Kel. Talang 

Aman Kec. Kemuning dan pengerahan RT untuk 

memilih Caleg  Provinsi atas nama Dedi 

Supriyanto dari partai PDIP yang diintruksikan 

oleh Lurah Ogan Baru 

Laporan dihentikan karrena 

laporan tidak memiliki 

bukti yang cukup karena 

saksi yang memberikan 

keterangan hanya 1 orang 

3. Penghilangan C1 Plano oleh PPK Ilir Barat I Tidak diregistrasi karena 

tidak memenuhi syarat 



 
 

formil dan materil 

4. Pada tanggal 9 mei 2019 saya mendapatkan bukti 

sebuah surat pernyataan dari RT, bahwa RT 

tersebut menerima uang money politik untuk 

salah satu calon Legislatif dari partai PDIP No. 

Urut 6 yakni Dedi Sipriyanto, S.Kom, MM. 

Dimana didalam surat penyataan tersebut RT 

membagikan uang sebesar Rp.70.000,- untuk 30 

orang dan dibagikan para tanggal 14 April 2019 

atas perintah Lurah kepada yang mencalon 

anggota Legislatif tersebut adalah suami dari 

wakil Walikota Palembang dan dugaan 

Pelanggaran yang disangkutkan oleh dugaan 

tindak pidana pemilu dan pelanggaran 

administratif pemilu 

Tidak diregistrasi karena 

tidak memenuhi syarat 

formil dan materil karena 

bukti yang disampaikan 

tidak bisa dijadikan bukti. 

Bahwa bukti yang bisa 

dijadikan sebagai 

pemenuhan syarat materil 

laporan money politik 

adalah uang yang diberikan 

oleh terlapor kepada RT 

tersebut dan Video pada 

saat pemberian money 

politik tersebut. 

5. Diduga ada penggelembungan suara pada paslon 

nomor urut satu dan ada pengurangan suara pada 

nomor urut dua, dan telah dibuktikan dengan 

adanya formulir scan C1 KPU serta Foto Copy 

Formulir Model DAA-1 yang berbeda di website 

KPU Nasional. 

Sudah ditangani pengawas 

pemilu dan merupakan 

dugaan pelanggaraan 

admnistratif pemilu 



 
 

6. Pemalsuan tanda tangan di DA1 DPRD 

Kab/Kota di Kec. Ilir Timur I 

Merupakan dugaan 

pelanggaran  tindak pidana 

pemilu dan dilimpahkan ke 

panwaslu Kecamatan Ilir 

Timur I  

7. Adanya dugaan pelanggaran penggelembungan 

suara pada partai PPP di tingkat perekapan PPK 

kecamatan Kemuning 

Merupakan dugaan 

pelanggaran tindak pidana 

pemilu dan dilimpahkan ke 

Panwaslu Kecamatan 

Kemuning 

8. Adanya dugaan pelanggaran penggelembungan 

suara pada partai PKB dan PPP di tingkat 

perekapan PPK Kecamatan Sukarami 

Merupakan dugaan 

pelanggaran tindak pidana 

pemilu dan dilimpahkan ke 

Panwaslu Kecamatan 

Sukarami 

9. Diduga ada pelanggaran tindak pidana pemilu, 

PPK Kecamatan Ilir barat I, PPK Kecamatan 

Sukarami, Kecamatan Seberang Ulu I, PPK 

Kecamatan Alang-alang Lebar, pada saat 

perhitungan suara ada beberapa masalah di TPS 

dan dari gabungan partai Politik merasa 

Laporan tidak memenuhi 

syarat formil dan syarat 

materil, karena waktu 

laporan sudah melebihi 

batas waktu kejadian pada 

saat diketahui 



 
 

dirugikan 

10. Pada hari kamis tanggal 16 mei 2019 sekitar 

pukul 12:00 Wib, saksi dari pelapor 

mengumpulkan bukti-bukti dalam mengikuti 

proses perekapan suara di tingkat PPK 

Kecamatan Kalidoni, dan disaat perekapan suara 

berlangsung terjadi adanya indikasi pelanggaran 

Merupakan pelanggaran 

tindak pidana pemilu dan 

dilimpahkan ke Panwaslu 

Kecamatan Kalidoni 

Sumber : Bawaslu Kota Palembang  

Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang 

sifatnya terbuka memiliki waktu dalam rentan waktu 14 hari kerja setelah 

laporan diterima dan diregistrasi. Oleh sebab itu bawaslu dapat melakukannya 

melalui desain penyelesaian yaitu melewati proses pelaporan oleh pelapor, 

proses diterima dan diregistrasinya laporan bawaslu, proses pemeriksaan 

pengkajian, dan investigasi laporan, proses rapat permusyawaratan dan 

pembacaan putusan. Dengan demikian laporan dapat diselesaikan sesuai 

dengan batasan hari yang telah ditentukan UU pemilu dan prosesnya dapat 

dilaksanakan terbuka sebagaimana amanat UU pemilu. Sehingga dengan 

mekanisme tersebut bawaslu dapat mengoptimalkan batasan waktu untuk 

menghasilkan suatu proses penyelesaian yang runtut dan berkeadilan bagi 

kedua bela pihak. 
31
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Mekanisme penyelesaian dalam pemilu menjadi penting untuk 

mengamankan integritas atas pemilu itu sendiri. Dengan demikian, 

pelaksanaan kewenangan bawaslu dalam rangka menerima, memeriksa, 

mengkaji, dan memutuskan suatu pelanggaran administrasi pemilu dapat 

terlaksana. 
32

 

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara peneliti kepada 

informan yaitu ketua KPPS tentang bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi 

di tempat pemungutan suara. Berikut adalah tabel pertanyaan wawancara 

peneliti dengan informan ketua KPPS: 

Tabel 3.3 

Informan Ketua KPPS : Bapak Suryanto Widodo 

No                 Pertanyaan jawaban Kritik dan saran 

1. Bagaimana pelaksanaan 

pengepakan dan pendistribusian 

perlengkapan logistik oleh KPU, 

apakah dapat diterima dengan 

keadaan baik dan lengkap? 

Ya. Bisa kita terima 

dalam keadaan masih 

tersegel dan rapi 

Ya saran saya 

untuk kedepannya 

agar kita bisa lebih 

baik lagi dalam 

menjalankan tugas 

yang sudah 

diperintahkan.
33
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2. Apakah seluruh perlengkapan 

logisitk sudah memenuhi kebutuhan 

disetiap TPS? 

Kalau di TPS saya 

semua perlengkapan  

Sudah cukup 

terpenuhi hanya saja 

masih ada yang 

kurang untuk ATK 

nya 

 

3. Apa saja kekurangan perlengkapan 

dan penyebab kekurangan 

perlengkapan logistik disetiap TPS? 

ATK yang kurang 

seperti lem, Tanda 

Pengenal KPPS, 

ballpoin. 

Mungkin 

penyebabnya  

ada kekeliruan dari 

pihak terkait. 

 

4.  Apa saja permasalahan yang terjadi 

di dalam persiapan pencoblosan? 

 

Pada saat persiapan 

pencoblosan semua 

aman. 

 



 
 

5. Apa saja permasalahan yang terjadi 

didalam kegiatan pencoblosan? 

Ya permasalahan 

yang terjadi seperti 

kurangnya Peralatan 

ATK seperti yang 

dikatakan tadi, 

kurang surat suara 

untuk calon presiden, 

dan panitia harus 

cekatan untuk 

membimbing para 

pemilih yang belum 

mengerti tentang tata 

cara mencoblos. 

 

   Sumber : Dokumentasi Peneliti 

Dari jawaban informan ketua KPPS bapak suryanto widodo dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terjadi permasalahan pada saat pemilihan umum 

berlangsung seperti permasalahan kurangnya perlengkapan untuk menunjang 

terlaksananya pemilihan umum seperti ATK, (Ballpoin, lem, tanda pengenal 

KPPS). 

 

 



 
 

Tabel 3.4 

Informan Anggota KPPS: Bapak Safaruddin 

No                 Pertanyaan jawaban Kritik dan saran 

1. Bagaimana pelaksanaan pengepakan 

dan pendistribusian perlengkapan 

logistik oleh KPU, apakah dapat 

diterima dengan keadaan baik dan 

lengkap? 

Kalau pengepakan 

dan Pendistibusian 

nya sudah cukup 

bagus. 

Ya saran saya agar 

pelayanan kedepan 

untuk urusan pemilu 

agar lebih 

ditingkatkan. 

2. Apakah seluruh perlengkapan 

logisitk sudah memenuhi kebutuhan 

disetiap TPS? 

Sudah Cukup 

terpenuhi hanya 

saja ada beberapa 

yang kurang. 

 

3. Apa saja kekurangan perlengkapan 

dan penyebab kekurangan 

perlengkapan logistik disetiap TPS? 

Di TPS saya itu 

kekurangan surat 

Suara untuk Calon 

Presiden nya.  

 

4.  Apa saja permasalahan yang terjadi 

di dalam persiapan pencoblosan? 

 

Ada kendala seperti 

kita yang lumayan 

lama menunggu 

barang Logistik 

 



 
 

sampai ke kita. 

5. Apa saja permasalahan yang terjadi 

didalam kegiatan pencoblosan? 

Ya tadi saya 

katakan bahwa surat 

suara untuk calon 

presiden yang 

kurang dan harus 

lebih ekstra sabar 

mengajari dan 

membantu pemilih 

lansia untuk 

mencoblos.
34

 

 

   Sumber : Dokumentasi peneliti 

Menurut jawaban dari yang bapak Safaruddin sampaikan mengenai 

permasalahan yang terjadi. Peneliti analisis bahwa permasalahan untuk 

masalah Logistik sepertinya memang merata untuk di setiap Tempat 

Pemungutan Suara. Hal ini bisa dikarenakan oleh kekeliruan pada saat proses 

pengepakan dan pendistribusian logistik tersebut. 
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Tabel 3.5 

Informan Anggota KPPS : Bapak Agus Supriyadi 

No                 Pertanyaan jawaban Kritik dan saran 

1. Bagaimana pelaksanaan pengepakan 

dan pendistribusian perlengkapan 

logistik oleh KPU, apakah dapat 

diterima dengan keadaan baik dan 

lengkap? 

Ya kita terima 

dalam bentuk 

segelan 

Untuk kedepannya 

semoga bisa lebih 

baik lagi 

2. Apakah seluruh perlengkapan 

logisitk sudah memenuhi kebutuhan 

disetiap TPS? 

semua perlengkapan  

Sudah cukup 

terpenuhi hanya 

saja masih ada yang 

kurang untuk ATK 

nya 

 

3. Apa saja kekurangan perlengkapan 

dan penyebab kekurangan 

perlengkapan logistik disetiap TPS? 

ATK yang kurang 

seperti lem, Tanda 

Pengenal KPPS, 

ballpoin. 

Mungkin 

penyebabnya  

 



 
 

ada kekeliruan dari 

pihak terkait. 

4.  Apa saja permasalahan yang terjadi 

di dalam persiapan pencoblosan? 

 

Pada saat persiapan 

pencoblosan semua 

aman. 

 

5. Apa saja permasalahan yang terjadi 

didalam kegiatan pencoblosan? 

permasalahan yang 

terjadi ada pemilih  

yang salah dapil 

sehingga menjadi 

tidak kondusif.
35

 

 

 Sumber : Dokumentasi peneliti 

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

permasalahan yang terjadi di tempat pemungutan suara itu merupakan banyak 

permasalahan yang terjadi pada bagian proses penyaluran atau pendistibusian 

yang kurang efektif sehingga dari beberapa informan yang saya wawancarai 

semuanya mengeluhkan tentang permasalahan logistik permasalahan yang 

kembali kepada pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPU dan Bawaslu 
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B. Faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan pada penyelenggaraan 

pemilihan umum 2019 dikota palembang yang terjadi ditempat 

pemungutan suara 

Pada Pemilihan umum tahun 2019 ini memang berbeda dari pemilihan 

umum sebelumnya yang telah dilaksanakan sebanyak 11 kali yaitu pada tahun 

1955,1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014. Pada 

pemilu 2019 ini sangat berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya karena 

pemilu 2019 ini dilaksanakan secara serentak, pemilu serentak merupakan 

pemilu yang pertama kalinya di Indonesia, karena tidak hanya memilih 

presiden dan wakil presiden tetapi juga memiliih anggota legislatif, dan juga 

memilih kepala daerah. 

 Pada saat pemilu 2019 juga lebih membingungkan dibandingkan dengan 

pemilu sebelumnya karena dilakukan secara serentak, yang membuat kertas 

suara yang akan dicoblos sangat banyak yang menimbulkan kebingungan 

untuk para pemilih terutama kaum usia lanjut dan yang baru pertama memilih. 

Tidak hanya pemilih dan lansia yang kebingungan tetapi panitia juga 

kebingungan dan kesulitan untuk merekap semuanya. Hal inilah yang menjadi 

alasan banyak timbulnya permasalahan dalam pencoblosan karena 

pelaksanaan yang terlalu rumit dan sangat meguras tenaga dan fikiran yang 

menimbulkan kurang ketelitian dan kekeliruan yang pada akhirnya 

menimbulkan banyaknya kekurangan dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum tahun 2019 ini. 



 
 

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemasalahan yang terjadi 

pada pemilu 2019 yang terjadi ditempat pemungutan suara. Peneliti 

menggalih lebih dalam dengan cara mewawancarai pemilih yang mewakili 

setiap kecamatan di kota palembang untuk mengetahui faktor penyebab 

adanya permasalahan didalam pemilihan umum 2019 ini. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan informan pemilih disampaikan oleh Riska Monika 

Putri, Mega Nanda Pratiwi, Rizka Fadilah 

Berikut adalah hasil wawancara dengan peneliti. Menurut Riska Monika 

Putri, dia berpendapat bahwa  

 “Permasalahan yang terjadi pada saat pemilihan umum 

tersebut adalah karena kurangnya pengawasan dari Panitia 

pusat  penyelenggara pemilu seperti KPU (Komisi pemilihan 

umum) dan Bawaslu (Badan pengawas Pemilu)”
36

  

   

 Selanjutnya Rizka Fadilah, dia juga berpendapat bahwa : 

“Menurut pendapat saya, kinerja yang dilakukan oleh KPU 

memang sudah semaksimal mungkin dilakukan, tetapi memang 

saya menemukan kendala pada saat melakukan pencoblosan di 

tempat pemungutan suara yaitu kurangnya surat Suara untuk 

calon Presiden yang seharusnya itu menjadi bagian terpenting 

yang harus di perhatikan dengan baik.”
37
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 Selanjutnya Mega Nanda Pratiwi, dia juga berpendapat bahwa : 

“Saya ingin memberikan Pendapat tentang permasalahan saat 

berlangsungnya kegiatan pencoblosan, yang saya ketahui pada 

saat pencoblosan itu terdapat beberapa masalah seperti 

tertundanya kegiatan pencoblosan untuk pemilihan presiden 

dikarenakan surat suara calon presiden yang habis”.
38

 

Menurut Fitriadi Jainuri, dia berpendapat bahwa :  

“menurut saya permasalahan yang terjadi di Tempat 

Pemungutan Suara pada saat penyelenggaraan pemilihan umum 

tersebut adalah banyak perlengkapan logistik yang kurang, 

mulai dari ATK seperti Spidol,  ballpoin, karet pengikat, dan 

lem. Hal seperti itu seharusnya bisa lebih diperhatikan lagi”
39

 

 

Selanjutnya Nurlela, dia juga berpendapat bahwa : 

“Menurut pendapat saya dari apa yang saya rasakan pada saat 

Pemilihan Umum dilaksanan ada banyak sekali permasalahan 

yang terjadi mulai dari perlengkapan seperti surat suara calon 

presiden yang Kurang, ATK banyak yang tidak cukup atau 

kehabisan, spidol, ballpoint dan perlengkapan lainnya.”
40

 

 

Pendapat yang sama peroleh dari, Arief Hadi Nugroho ―saya 

sependapat dengan Nurlela bahwa pada saat pemilihan umum berlangsung 

banyak sekali permasalahan yang di dapat di Tempat pemungutan suara‖ 

Dan Juga Harnum Pujiastu memberikan pendapat yang sama bahwa :  

“Memang saya juga merasakan pada Pemilihan Tahun 2019 

ini mengalam beberapa masalah seperti logistik yang 
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seharusnya dipersiapkan secara matang sebelum di 

distribusikan ke Tempat Pemungutan Suara”
41

 

 

  Menurut Oktaviani dan Aprillia Berlianda, ia berpendapat bahwa :
42

 

“menurut saya permasalahan yang ada di Tempat 

pemungutan Suara itu merupakan kurang maksimalnya 

pengawasan dari dalam baik dari kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) dan dari Luar oleh KPU dan 

Bawaslu”
43 

Dari hasil wawancara dengan pemilih di kota palembang dapat peneliti 

simpulkan bahwa memang benar adanya jika pemilu 2019 ini memang banyak 

terjadi kekeliruan dan permasalahan dan menurut para informan dapat 

disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya permasalahan pada saat 

pencobloosan di tempat pemungutan suara adalah kekeliruan pihak 

Manajemen Logistik KPU dalam melaksanakan pengepakan dan 

pendistribusian perlengkapan logistik. Selanjutnya ada beberapa pelanggaran 

yang dilakukan oleh pihak terkait seperti penggelembungan suara di beberapa 

kecamatan dikota palembang dan kesalahan cetak surat suara dan hilangnya 

surat suara 

Menurut komisioner Bawaslu provinsi Sumatera Selatan, junaidi 

mengatakan mereka telah memanggil pihak KPU Kota Palembang terkait 
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kejadian kasus salah cetak surat suara hingga lima kotak suara hilang di Kota 

palembang menjadi sorotan oleh pihak Badan pengawasan Pemilu Sumatera 

Selatan. Junaidi menyebutkan jika kasus itu terjadi lantaran buruknya 

manajemen logistik di KPU kota Palembang sehingga kotak suara hilang 

sampai dengan salah cetak surat suara. ―Padahal sortir sudah dilakukan, 

hitungan suara sudah dilakukan dan masih bisa terjadi kesalahan. Kesimpulan 

awal bahwa manajemen logistik KPU buruk‖. Tegas junaidi saat dihubungi 

melalui telepon, Jumat (19/04/2019).
44

  

 “Meskipun penyelenggraan pemilihan umum secara umum 

berjalan dengan aman, namun banyaknya permasalahan pada 

pemilihan umum di Kota Palembang yang menjadi perhatian serius 

oleh pihak kami. Adanya kotak suara dan surat suara yang hilang, 

keterlambatan logistik, salah cetak, kurangnya surat suara untuk 

pilpres ini mejadi perhatian. Banyaknya Daftar Pemilih Khusus (DPK) 

yang tidak bisa memilih karena surat suara kurang. Selain itu juga di 

Tempat pemungutan suara banyak saksi yang tidak  hadir dan sudah 

meninggalkan Tempat pemungutan suara meskipun proses 

perhitungan suara belum selesai membuat banyaknya celah untuk 

kecurangan terjadi.  

Junaidi melanjutkan, pihak bawaslu saat ini sedang menunggu laporan 

dari masyarakat terkait kejadian tersebut dengan menyampaikan bukti yang 

ditemukan di lapangan. Laporan tersebut akan diproses selama tujuh hari kerja 

usai pelaksanaan pemilihan umum dan dilakukan proses penyelidikan 

maksimal selama 12 hari kedepan. Sanksi terberat pelanggaran administrasi 

bisa berupa pembatalan hasil oleh KPU, bisa jadi Pemilihan ulang atau 
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susulan macam-macam, tergantung tingkat pelanggaran tergantung unsur etik 

dan profesional DKPP yang menilainya.  

Disini peneliti menyimpulkan penjelasan dari bapak komisioner 

Bawaslu sumsel, bapak Junaidi yang berarti permasalahan yang terjadi pada 

saat penyelengggaraan pemilihan umum di tempat pemungutan suara adalah 

permasalahan logistik seperti kotak suara dan surat suara yang hilang, 

keterlambatan logistik, dan surat suara untuk pilpres yang kurang. Ini 

permasalahan yang harus lebih diperhatika lagi untuk pemilihan umum 

kedepannya.  

Peneliti juga mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Sumatera Selatan Ibu Kelly Mariana tentang permasalahan pemilihan Umum 

di Kota Palembang.  

”Menurutnya, ada beberapa tempat pemungutan suara di Kota 

Palembang akan menggelar pemungutan suara susulan di 

pemilihan umum 2019. Sebanyak dua TPS di Kota Palembang gelar 

pencoblosan susulan pada 21 April. Ketua KPU Sumatera Selatan, 

Kelly Mariana mengatakan, keputusan dilakukannya pemungutan 

dan perhitungan Suara susulan berdasarkan rapat pleno, setelah 

mempertimbangkan adanya beberapa permasalahan di lokasi 

tersebut. Untuk dua TPS di Palembang, yakni TPS 036, kelurahan 2 

Ilir dan TPS 011, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 

II terdapat kekurangan ratusan Surat Suara Capres-Cawapres, 

karena Kekurangan Surat Suara tersebut, Seluruh Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) menolak Untuk Mencoblos, Sehingga dilakukan 



 
 

Penundaan. Menurut Kelly Mariana, Pelaksanaannya dilakukan 

pada 21 April mendatang. Ini sesuai dengan pengajuan panitia 

pemilihan Kecamatan (PPK). Kita berharap Partisipasi 

Masyarakat tetap tinggi, karena pemilihan umum susulan ini 

sebagai upaya KPU melindungi hak pilih masyarakat. 
45

 

Menurut peneliti pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU 

Provinsi Sumatera Selatan ini, bahwa terjadinya pemilihan dan pencoblosan 

susulan ini karena kelalaian logistik sehingga pada saat pemilihan umum 

berlangsung terjadilah  permasalahan diatas sehingga harus melakukan 

pencoblosan dan perhitungan suara ulang. 

Menurut peneliti penyebab kekeliruan oleh panitia yang menggangu 

jalannya pemilihan umum tersebut karena kinerja yang kurang maksimal dan 

juga banyaknya pekerjaan yang dilakukan yang jauh berbeda dari pemilu 

sebelumnya membuat para panitia tidak dapat mengendalikan secara 

maksimal tugas yang telah diberikan seperti yang telah di katakan di dalam 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR : 252/KPTS/KPU/TAHUN 

2014 TENTANG PEDOMAN PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN 

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN 

PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 : 
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1. Maksud dan tujuan 

Maksud Pedoman pengepakan dan pendistribusian perlengkapan 

pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya adalah bentuk 

memudahkan pengelolaan logistik sehingga barang-barang tersebut 

didistribusikan dan diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan alokasi 

masing—masing badan penyelenggara. 

2. Definisi 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 

a. Logistik adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan 

perlengkapan lainnya. 

b. Panitia pemilihan kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia 

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ kota untuk melaksanakan 

pemilihan umum dikecamatan atau nama lain. 

c. Panitia pemungutan suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia 

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota untuk melaksanakan 

pemilihan umum di desa atau nama lain/kelurahan. 

d. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarkan Pemilihan 

Umum di Luar negeri. 



 
 

e. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara selanjutnya disingkat 

KPPS adalah sekelompok yang oleh PPS untuk melaksanakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 

f. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri, 

selanjjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh 

PPLN unntuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan 

suara di luar negeri. 

g. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS. Adalah tempat 

dilaksanakannya pemungutan suara didalam negeri 

h. Perlengkapan pemungutan suara adalah peralatan yang digunakan oleh 

pemilih dan kelompok penyelennggara pemungutan suara (KPPS) 

dalam pemungutan suara. 

i. Dukungan perlengkapan lainnya adalah perlengkapan yang digunakan 

untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaraan pelaksanaan 

pemungutan suara dan perhitungan suara. 

j. Pengepakan adalah proses, cara, perbuatan mengepak, atau 

mengepakan sedemikian rupa sehingga mudah didistribusikan. 

k. Pendistribusian adalah suatu proses penyampaian/pengiriman 

perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya 

dari KPU Kabupaten/kota ke PPK, PPS, dan KPPS serta dari KPU ke 

PPLN dan KPPSLN. 

 



 
 

3. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara 

Perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, tinta, segel, 

kotak suara,bilik pemungutan suara, serta alat untuk mencoblos pilihan yang 

meliputi paku dan bantalan. 

4. Dukungan Perlengkapan Lainnya 

Dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul, tanda pengenal 

KPPS/KPPSLN, tanda pengenal saksi, Karet pengikat surat suara, 

lem/perekat, kantong plastik, ballpoin, spidol, Formulir untuk berita 

acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat 

pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra. 

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas diatas peneliti akan 

mejelaskan keterkaitan penelitian dengan teori yang dipakai sebagai 

penunjang penelitian peneliti. Teori yang dipakai oleh peneliti adalah teori 

demokrasi dari Henry B Mayo (dalam Budiardjo, 1980:158), nilai-nilai 

demokrasi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sistem demokrasi, 

yaitu nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindakan 

sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi. Ada pemahaman tentang 

demokrasi, yaitu pemahaman prosedural yang bersifat empiric, pemahaman 

prosedural lebih berorientasi pada praktik pelaksanaan demokrasi dalam 

kehidupan politik sehari-hari yang disebut juga sebagai demokrasi prosedural. 



 
 

Demokrasi prosedural menekankan prosedur dalam berdemokrasi. 

Maksudnya melihat demokrasi sebagai suatu proses, terutama dalam 

melaksanakan sistem dari permulaan sampai pada. Dalam penelitian ini 

demokrasi prosedural menjadi acuan karena terfokus pada proses demokrasi 

dalam hal pemilihan umum mulai dari pelaksanaan pemilihan umum dan hasil 

pemilihan umum Misalnya bagaimana persiapan pemilihan umum, mulai dari 

pelaksanaan dan pemungutan hasil pemilihan umum. Apakah panitia yang 

bersangkutan netral atau berpihak, Apakah semua orang yang berhak sudah 

tedaftar, Apakah pelaksanaan pencoblosan, umpamanya bergantung semata-

mata pada pemilih atau pelaksana dan pengawas turut menentukan atau 

mengarahkan, apakah permasalahan pada penyelenggaraan pemiliha umum 

tersebut nyata dari kekeliruan oleh para panitia. Teori demokrasi prosedural 

berhasil menjawab dari hasil penelitian peneliti tentang permasalahan 

penyelenggaraan pemiliihan umum 2019 di kota Palembang yang terjadi 

ditempat pemungutan suara. 

 

 

 

 

 

  



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

permasalahan yang terjadi di tempat pemungutan suara itu merupakan 

banyak permasalahan yang terjadi pada bagian proses penyaluran atau 

pendistibusian yang kurang efektif sehingga dari beberapa informan yang 

saya wawancarai semuanya mengeluhkan tentang permasalahan logistik 

seperti adanya kotak suara dan surat suara yang hilang, keterlambatan 

logistik, permasalahan yang kembali kepada pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak KPU dan Bawaslu 

2. faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan pada penyelenggaraan 

Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang terjadi di Tempat 

Pemungutan Suara yaitu pelaksanaan pemilihan umum 2019 ini berbeda 

dengan pemilihan umum sebelumnya, pemilu 2019 ini dilakukan secara 

serentak menyebabkan kurang baiknya manajemen logistik KPU di kota 

Palembang karena kekeliruan menghadapi banyaknya tugas yang 

dilimpahkan sehingga menyebabkan banyak masalah yang terjadi.  
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                         LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA : 

PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019 DI 

KOTA PALEMBANG YANG TERJADI DI TEMPAT PEMUNGUTAN 

SUARA 

1. Bagaimana pelaksanaan pengepakan dan pendistribusian perlengkapan 

logistik oleh KPU, apakah dapat diterima dengan keadaan baik dan lengkap? 

2. Apakah seluruh perlengkapan logistik sudah memenuhi kebutuhan disetiap 

TPS? 

3. Apa saja kekurangan perlengkapan dan penyebab kekurangan perlengkapan 

logistik disetiap TPS? 

4. Apa saja permasalahan yang terjadi didalam persiapan pencoblosan? 

5. Apa saja permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan pencoblosan? 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN II 

DOKUMENTASI WAWANCARA : 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 


