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Abstract 

The purpose of this paper is to propose an alternative model of regional head 
election supervision. The method used in this paper is normative research method, 
descriptively. By analyzing the model of election monitoring in Indonesia ever 
valid, it is worth to apply for regional head electoral supervision model-based of 
community involvement, especially the voters. People is positioned as the 
spearhead of supervision while coordinating with the regulatory agency that is 
formal in terms of administrative compliance.  

 

A. Pendahuluan 

Pada awal digulirkannya sistem pemilihan umum kepala daerah 

(pemilukada), harapan besar untuk berpartisipasi dalam hajat besar demokrasi 

bersemi di tengah-tengah masyarakat. Pemilukada di berbagai daerah menjelma 

menjadi pesta politik yang benar-benar menggairahkan. Rakyat yang sudah 

terbiasa dengan mekanisme pemilihan pemimpin di tingkat desa, mendapatkan 

wahana ekspresi politik baru yang lebih besar. Dibukanya ruang bagi 

masyarakat untuk menentukan secara langsung pemimpin daerahnya, dianggap 

juga sebagai penghargaan positif atas hak pilih masyarakat.  
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Pemilukada langsung juga dinilai sesuai dengan semangat otonomi 

daerah, bahwa daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri termasuk 

dalam menentukan secara langsung siapa pemimpin daerah yang dikehendaki. 

Semangat menumbuhkan demokratisasi di tingkat lokal tersebut juga diperkuat 

dengan asumsi bahwa: Pertama, pemilukada diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah. 

Kedua, pemilukada diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan 

efektifitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, pemilukada akan memperkuat 

dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin 

terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal 

dari bawah (daerah). Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan desentralisasi dan 

otonomi daerah yaitu dalam rangka pelatihan dan kepemimpinan nasional.1 

Keempat, pemilukada merupakan wadah di mana masyarakat lokal menyalurkan 

aspirasi politiknya untuk memilih pemimpin daerah sesuai dengan hati 

nuraninya masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat.  

Ekspektasi awal masyarakat yang penuh dengan kebaikan tidak lagi 

menemukan relevansinya saat dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan 

pemilukada masih mengandung berbagai penyelewengan sehingga 

                                                           
1 B. Smith, Decentralization: The Territorial Dimension of The State, (London: George Allen & 
Unwin, 1985) dikutip dari Tri Ratnawati, Desentralisasi dalam Konsep dan Implementasinya di 
Indonesia dalam masa transisi, 2003, hal. 76-77, dalam DPD RI - DRSP Indonesia, Mengatur 
Pemilukada: Naskah Akademis Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang 
Pemilihan Umum Kepala Daerah, (Jakarta: tp. 2010), Hlm. 2. 
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menimbulkan sengketa. Konsep awal latar belakang pemikiran pelaksanaan 

pemilukada yang dibayangkan akan menjadi salah satu instrumen untuk 

mewujudkan proses penguatan demokrasi (deepening democracy) serta 

menciptakan pemerintahan yang efektif (effective governance) pada tingkat 

lokal, ternyata belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemilukada pada 

implementasinya ternyata mengalami berbagai deviasi dari tujuan semula 

karena pada prakteknya pemilukada lebih sering berubah menjadi arena 

pertarungan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, ataupun kekuatan sosial untuk 

memperebutkan kekuasaan elit di tingkat lokal yang cenderung menggunakan 

cara-cara yang kurang sehat. 

Kekecewaan tersebut menjadikan antusiasme masyarakat terhadap 

proses dan hasil pemilukada makin berkurang. Hal ini bisa dilihat antara lain 

dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada. Kondisi 

tersebut juga didorong oleh kekecewaan masyarakat terhadap kelalaian KPU 

dan para pengawas dalam penyelenggaraan pemilukada, serta dugaan KKN dan 

politik uang dalam setiap tahapan pemilukada. Kekecewaan itu memunculkan 

respon mulai dari menguatnya apatisme di kalangan masyarakat, gejala protest 

voters yang meluas hingga memilih untuk tidak memilih (golput).  

Banyaknya pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilukada 

ditengarai terjadi disebabkan tidak efektifnya pengawasan. Kondisi ini telah 
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membagi masyarakat setidaknya kedalam tiga golongan; Pertama, golongan 

simpatik yaitu masyarakat –umumnya cendikiawan dan terpelajar- yang 

berpikir bahwa proses pemilukada tidak semestinya diperlakukan demikian. 

Golongan ini berusaha melakukan protes, namun karena belum disediakan 

wewenang yang tegas untuk menjangkau wilayah pelanggaran tersebut 

berdasarkan regulasi pemilukada yang ada, maka berujung pada kekecewaan. 

Kedua, golongan oportunis, golongan masyarakat ini cenderung mengambil 

kesempatan atas berjalannya penyimpangan. Misalnya dalam kasus politik uang, 

golongan oportunis akan mengeruk keuntungan dengan menikmati kesempatan 

mendapatkan dana dari para ‘pendonor’ dengan terlibat dalam berbagai macam 

pelanggaran yang ada. Ketiga, golongan apatis yaitu golongan masyarakat yang 

lebih memilih untuk cuek dengan keadaan. Dalam langkah yang lebih luas, 

biasanya golongan ini juga tidak ikut serta dalam perhelatan pemilukada dengan 

memilih untuk tidak memilih atau golput. Maka evaluasi atas konsep 

pengawasan agar pemilukada terlaksana sesuai dengan regulasi menjadi hal 

yang penting. 

B. Pembahasan 

1. Konsepsi Pengawasan Pemilukada 

Jika dilihat penyebab sengketa, dari tahapan pemilukada yang terdiri dari 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan (pendaftaran pemilih, pencalonan, 
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kampanye, pemungutan dan penghitungan suara), dan tahap penyelesaian, maka 

tahapan yang sering menimbulkan sengketa adalah tahap pelaksanaan, lebih 

khusus lagi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Adapun sebab 

yang paling sering menimbulkan sengketa yaitu politik uang dan manipulasi 

jumlah suara. Berdasarkan bentuk penyimpangan tersebut, dapat dilihat bahwa 

penyebabnya adalah kesalahan personal (pelaku) bukan pada sistem (tahap, 

mekanisme, aturan). Oleh karena itu yang perlu dipastikan adalah berjalannya 

manajemen pemilukada agar ada kesesuaian gerak antara personal 

(stakeholders) dengan sistem sesuai regulasi.  

Konsepsi manajerial dalam segala bidang mengajarkan beberapa 

tahapan, dari tahapan yang ada dalam konsep tersebut, tahap pengawasan 

merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan berjalannya segala 

sesuatu sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga berlaku untuk penyelenggaraan 

pemilukada, karena proses pemilukada tidak lepas dari praktek kekuasaan. Lord 

Acton menyatakan power tends to corrupt, sehingga kontrol berupa pengawasan 

dalam pelaksanaannya sangat diperlukan untuk meminimalisir dan 

menghilangkan penyimpangan/ penyalahgunaan. Pengawasan sangat penting 

karena dapat berfungsi:  mengantisipasi, memonitor dan merespons perubahan 

keadaan (changing circumstances);  menghindari kesalahan berganda 
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(compounding of errors); dan menyesuaikan atau membantu menciptakan 

ketertiban pada kompleksitas organisasi (organizational complexity).2 

Salah satu upaya pemeliharaan manajerial pemilukada dapat dilihat 

dengan adanya pengalihan wewenang penyelesaian sengketa pemilukada dari 

Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.3 Hal ini memang telah menjadikan 

proses penyelesaian sengketa pemilukada tidak berlarut-larut. Dinyatakan 

demikian karena MK sejak dilahirkan telah memiliki keistimewaan dalam hal 

menetapkan putusan untuk tidak dapat digugat, melainkan pertama dan 

terakhir. Namun perpindahan wewenang tersebut hanya merupakan 

pengawasan yang bersifat tindakan diakhir, sehingga belum menyentuh pada 

akar permasalahan. Laiknya sebuah aliran masalah maka ketentuan ini baru 

menyentuh masalah dihilir, sedangkan masalah dihulu masih terus terjadi. Yang 

perlu dilakukan bukan hanya menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, 

melainkan bagaimana menghilangkan sebab timbulnya sengketa.  

Konsepsi pemilukada telah menyediakan mekanisme pengawasan yang 

dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

secara intern oleh KPUD dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang 

dilakukan oleh Panwaslu Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Panwaslu 

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan. Pengawasan yang dilakukan Panwas 

                                                           
2 Ricky W,Griffin. 1984. Management. Hougthon Mifflin Conpani. Bosston. Hlm. 514-515. 
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua UU 32/2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah 
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dirasakan belum berjalan maksimal, karena dalam prakteknya Panwas hanya 

lebih kental dengan cap “tempat mengadu”. Pengawasan yang dijalankan 

Panwas belum secara efektif menghilangkan, atau setidaknya mengurangi 

jumlah pelanggaran yang terjadi.  

Keadaan ini sangat mungkin disebabkan oleh terbatasnya jumlah dan 

kemampuan personil serta luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Dengan 

segala keterbatasan tersebut, menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas 

Panwas dan menyediakan fasilitas tambahan, atau memikirkan ulang konsep 

pengawasan dengan tidak hanya mengandalkan Panwas sebagai institusi 

pengawasan. 

Regulasi pengawasan pemilukada berada dalam undang-undang 

penyelenggaraan pemilu. Hingga kini bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 

sepuluh kali pemilu, yaitu pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 

1999, dan 2004 serta 2009. Lembaga pengawasan pemilu yang pertama kali 

baru dibentuk tahun 1982. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, dapat 

diketahui beberapa model pengawasan pemilu yang pernah dilaksanakan di 

Indonesia yaitu: 

a) Pengawasan oleh Eksekutif 

Nomenklatur lembaga pengawas pemilu yang pertama adalah Panitia 

Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak). Ditingkat pusat, lembaga 
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ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang merupakan kader bahkan 

pengurus Golkar. Adapun ditingkat daerah (Panwaslakda) secara ex-officio 

dipegang oleh aparat kejaksaan di wilayah masing-masing. Pengawasan pada 

masa ini sangat mengedepankan dominasi peran pemerintah. Bahkan di dalam 

struktur pelaksana pemilu terendah (tingkat desa/kelurahan), yaitu Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih 

(Pantarlih), anggotanya juga terdiri atas unsur pemerintah. Meski lembaga ini 

dibantu birokrasi sipil serta militer sebagai pelaksana lapangannya, namun 

peran pemerintah sudah menghegemoni sampai ditingkat pengawasan 

terendah. 

Kegiatan Panwaslak adalah menerima laporan dari masyarakat tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. 

Masyarakat hanya boleh memberikan masukan-masukan atas penyelenggaraan 

pemilu namun tidak dapat terlibat dalam tugas pengawasan. Singkatnya, 

Panwaslak merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang 

melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Pengawas-pengawas lain di luar 

Panwaslak tidak punya landasan hukum untuk melakukan pengawasan. Bahkan 

diakhir Orde Baru ditegaskan bahwa masyarakat dilarang melakukan 

pengawasan TPS. Kalau memaksa diri akan berhadapan dengan pihak 
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keamanan, karena wewenang pengawasan pemilu Orde Baru hanya dimiliki 

Panwaslak. 4 

 

b) Pengawasan oleh Lembaga Independen Masyarakat 

Menjelang pemilu 1997, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendirikan Lembaga Independen 

Pemantau Pemilu (LIPP). Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan 

pemilu sejak pendaftaran pemilih sampai pengumuman perhitungan suara. Tak 

berselang lama, lahir pula KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu) yang 

melandaskan filosofi pendiriannya pada realitas bahwa pemilu telah banyak 

dikotori dengan kecurangan dan manipulasi, hak rakyat diabaikan.  

Masih atas inisiatif sekelompok masyarakat, dibentuklah Tim Obyektif 

Pemantau Pemilu (TOPP). Institusi ini bersifat independen guna mendukung 

peran, posisi, serta fungsi Panwaslak sebagai lembaga resmi yang berwenang 

melakukan pengawasan. Kelahiran TOPP diklaim karena memuncaknya 

ketidakpuasan rakyat terhadap eksistensi Panwaslak yang sangat tidak 

independen. Meski ruang gerak yang diberikan pemerintah atas lembaga-

lembaga independen masyarakat ini sangat sempit, namun tren pengawasan 

                                                           
4Lihat Musfialdy, S.Sos., M.Si., Model Pengawasan Pemilu di Indonesia dalam 
http://musfialdy.blogspot.com/2010/08/model-pengawasan-pemilihan-umum-di.html diunduh 
pada tanggal 31 Desember 2010. 
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masyarakat ini berlanjut dengan hingga menjelang Pemilu 1999 dengan 

banyaknya lembaga pengawas pemilu yang melakukan pemantauan secara 

mandiri, diantaranya JAMPPI, UNFREL, Forum Rektor, YAPPIKA, WALHI, dan 

JPPR. 

c) Pengawasan oleh Yudikatif 

Pada pemilu 1999 tugas pengawasan pemilu diserahkan kepada lembaga 

yudikatif, yakni Makamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. 

Wewenang yang diberikan adalah untuk membentuk Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (Panwas), sebagaimana diamanatkan pasal 24 UU Nomor 3 

Tahun 1999. Panwas merupakan institusi yuridis yang diberi tanggung jawab 

dan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi dan memonitor proses 

pelaksanaan pada setiap tahapan pemilu guna menjamin terselenggaranya 

pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.  

Panwas pada masa ini sebagai lokomotif pengawasan kerap kali 

disalahkan bahkan masih dipandang sebelah mata eksistensi dan kinerjanya. 

Kekurangan yang dirasakan adalah dalam hal kewenangan, karena dalam 

menyelenggarakan pengawasannya, Panwas tidak dapat mengadakan 

pengawasan terhadap administrasi keuangan, pengadaan, penyimpanan 

pendistribusian, dan penggunaan barang yang dilakukan KPU, PPI, PPD I, PPD II, 

PPS dan KPPS.  
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d) Pengawasan oleh Unit Bawahan KPU 

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu 2004 didasarkan Pasal 120 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD. Pembentuk lembaga ini adalah KPU, sehingga lembaga 

pengawas ini bertanggung jawab kepada KPU. Dalam ketentuan pasal tersebut 

secara jelas disebutkan bahwa fungsi dasar pengawasan pemilu dalam 

rangkaian proses penyelengaraan pemilu adalah guna mengemban tugas 

pengawasan. Tugas utama pengawasan yang diamanatkan UU Nomor 12 dan 23 

Tahun 2003 menuntut keaktifan dan progresifitas Panwas dalam mengawasi 

proses penyelengaraan pemilu dalam rangka mendorong agar pemilu dapat 

berjalan sesuai dengan asasnya langsung umum bebas dan rahasia. 

Tugas pengawasan pemilu 2004 yaitu mengawasi semua tahapan 

penyelengaraan pemilu; menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-

undangan pemilu; menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelengaraan 

pemilu; dan menerusakan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan 

kepada instansi wewenang. 

 

e) Pengawasan oleh Lembaga Khusus. 
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Dasar hukum pengawasan pemilu 2009 adalah Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007. Undang-Undang ini mengatur bahwa pengawasan 

penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Bawaslu dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan 

Pengawas Pemilu Luar Negeri.  

Berdasarkan undang-undang ini, disebutkan bahwa Bawaslu merupakan 

lembaga yang bersifat tetap. Anggotanya diangkat sekali dalam 5 tahun atau 

bersifat tetap. Sedangkan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar 

Negeri bersifat ad-hoc. Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri 

dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama 

penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. 

Konsepsi terakhir ini juga berjalan dalam konteks pelaksanaan 

pemilukada. Pengawasan pemilukada diperankan oleh lembaga khusus yang 

bersifat tetap. Meski dibentuk oleh DPRD, panwas pemilukada bersifat 

independen. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005 ada lima fungsi lembaga 

pengawas pemilukada yakni pertama, mengawasi semua tahapan 
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penyelenggaraan pemilihan; kedua, menerima laporan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan; ketiga, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam 

penyelenggaraan pemilihan; keempat, meneruskan temuan dan laporan yang 

tidak dapat diselesaikan kepada instansi berwenang; kelima mengatur hubungan 

koordinasi antara panitia pengawas di semua tingkatan. Panwasda dipilih dan 

bertanggung jawab kepada DPRD dengan total anggota lima orang dan 

komposisi keanggotaan tiga dari unsur masyarakat, satu dari kepolisian dan satu 

anggota dari kejaksaan. 

Kapasitas Panwasda dalam menjalankan perannya amat terbatas di lihat 

dari awal terbentuknya sampai pada bagian eksekusi pelanggaran.5 Pertama, 

proses pembentukan Panwasda. Di banyak daerah Panwasda terbentuk setelah 

proses tahapan pemilukada telah berlangsung. Padahal kalau mengikuti aturan 

hukum lembaga ini sudah harus dibentuk sebelum proses pendaftaran peserta 

pemilukada. Keterlambatan ini berakibat pada ketidakmampuan dalam 

menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Persoalan di awal ini diiringi dengan 

masalah keterbatasan dana. Alokasi anggaran bagi lembaga ini rata-rata kurang 

dari 10% dari total anggaran KPUD. Di beberapa daerah bahkan lebih kecil dari 

itu, padahal arena dan aspek pengawasan yang harus diawasi amat banyak dan 

pelik. Kedua, dalam tingkatan pelaksanaan tugas, yakni dalam proses 

                                                           
5 Cornelis Lay. Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. Catatan Pengantar dalam ”Dinner 
Lecture – KID”. Jakarta, 21 November 2006 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM dan S2 PLOD 
UGM. Hlm. 17. 
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pemantauan. Praktek pelanggaran dalam pemilukada sebagaimana yang terjadi 

dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, amat 

canggih dan menyamarkan kategori manipulasi. Ini menciptakan kesulitan 

dalam eksekusi.  

Selain itu, kategori pelanggaran yang digunakan dalam peraturan bersifat 

formalistik: hanya mendasari diri pada proses formal Pemilukada yang 

terangkai dalam electoral process. Pelanggaran yang berada di luar tahapan ini 

tapi terkait langsung dengan proses pemenangan satu pasangan calon berada di 

luar kategori pelanggaran. Para incumbent, misalnya, telah memobilisasi semua 

sumberdayanya selama lima tahun menjabat yang difungsikan untuk menanam 

dukungan yang akan dipanennya pada masa pemilihan kepala daerah. 

Kesulitan ketiga, yang dihadapi Panwasda adalah eksekusi temuan. 

Sebagaimana dalam Pemilu nasional proses eksekusi pelanggaran melibatkan 

tahapan-tahapan hukum yang amat rumit, yakni dengan pembuktian yang kuat 

dan kehadiran saksi, tetapi dengan batas waktu sempit yang ketat. 

Mekanismenya pun berbelit-belit sehingga berujung pada keengganan untuk 

memproses temuan pelanggaran. 

2. Model Alternatif Pengawasan Pemilukada 

Model pengawasan pemilukada, yang mengandalkan segelintir orang, 

meski tergabung dalam sebuah lembaga yang legal formal tidak menjamin 
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berjalannya fungsi pengawasan dengan baik.  Terlalu luasnya bidang garap bagi 

lembaga tersebut merupakan fakta yang tidak dapat ditutupi. Hal ini 

mengindikasikan perlu tersedianya model pengawasan yang lebih efektif. 

Berlandaskan pada luasnya wilayah dan jumlah masyarakat di daerah, 

pengawasan dengan melibatkan lebih banyak pelaksana teknis akan lebih 

memberi efek penyempitan ruang pelanggaran. Pelibatan masyarakat luas yang 

termasuk kedalam stake holders kepentingan dalam pemilukada merupakan 

pilihan model pengawasan berbasis jumlah pengawas yang banyak. Hal ini 

dimungkinkan karena secara psikologis, pengawasan yang dilakukan oleh 

banyak orang akan jauh lebih menuntut pihak yang sedang diawasi berusaha 

semakin teliti dibandingkan dengan pengawasan oleh sedikit orang.  

Pada konteks pengawasan pemilukada, pemerintah daerah memiliki 

sumber daya manusia yang cukup dalam bentuk masyarakat untuk dilibatkan 

dalam pengawasan. Masyarakat –khususnya masyarakat pemilih-, dalam asumsi 

umum memiliki kepentingan untuk memastikan hak pilihnya tidak diciderai 

oleh pelanggaran dan kecurangan. Sumber daya manusia yang tidak terbatas 

tersebut akan menjadi duta dalam pelaksanaan pengawasan pemilukada 

disemua tahapan pemilukada.  

Pengawasan masyarakat yang dimaksudkan disini adalah merupakan 

usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar pemilukada berjalan 
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sebagaimana mestinya. Pentingnya pengawasan masyarakat dapat dilihat dari 

dua cara pandang yaitu kenegaraan dan manajemen. Berdasarkan cara pandang 

kenegaraan, jelas sekali bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk 

melakukan pengawasan. Ini merupakan ciri dari negara demokrasi. Sedangkan 

berdasarkan cara pandang manajemen, para ahli manajemen modern saat ini 

banyak menganjurkan pemberi layanan untuk selalu memperhatikan aspirasi 

pelanggan (customer centric management). Hal ini sangat masuk akal karena 

nasib dan masa depan pemberi layanan sepenuhnya tergantung pada pelanggan. 

Dalam konteks politik, pelanggan adalah konstituen yang menentukan nasib 

pemberi layanan secara langsung pada pemilukada. Dengan menyertakan 

masyarakat (pelanggan) sebagai pengawas maka akan mengurangi potensi 

kesalahan, seperti yang banyak terjadi selama ini. 

Laiknya pengawasan secara umum, maka dapat dijabarkan beberapa 

syarat agar pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, yaitu: Pertama, hak 

masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, untuk ini diperlukan payung 

hukum agar berjalannya pengawasan masyarakat dilakukan dengan legal dan 

tepat. Termasuk adanya perlindungan hukum bagi para saksi (pelapor). Kedua, 

jalur dan mekanisme yang efektif bagi masyarakat untuk menyalurkan laporan 

hasil pengawasan, disinilah lembaga khusus pengawasan (panwas) diperlukan 

dalam hal administrasi. Ketiga, prosedur yang menjamin adanya kepastian 

tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kepastian 
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tersebut tidak harus selalu merupakan persetujuan (pembenaran) atas laporan 

masyarakat, tetapi yang terpenting adalah adanya tanggapan atas laporan 

tersebut. Dengan begitu, terlihat adanya pengakuan atas temuan masyarakat. 

Keempat, membangun kesadaran dan motivasi serta keterampilan dan 

pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengawasan baik sebagai kelompok-

kelompok kepentingan maupun sebagai pribadi. 

Efektivitas pengawasan masyarakat ini akan ditentukan oleh dua hal, 

yaitu: Pertama, terbukanya pintu pengawasan. Pintu pengawasan ditentukan 

oleh dua hal, yaitu sistem dan struktur. Sistem dibentuk oleh peraturan 

perundang-undangan yang membuka dan mendukung peran serta masyarakat 

dalam pengawasan. Struktur adalah perangkat-perangkat pemerintahan dan 

non-pemerintahan yang memberikan jalur bagi masyarakat untuk melakukan 

pengawasan. Kedua, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melakukan 

pengawasan. Penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat akan peran 

strategis mereka dalam penyelenggaraan pemilukada khususnya dalam hal 

pengawasan merupakan pekerjaan rumah penting selanjutnya yang harus 

dikerjakan.  

Partisipasi masyarakat ini menjadi penting dilakukan karena 

menyangkut kepentingan bersama terlebih untuk masa yang cukup panjang 

yaitu lima tahun. Meskipun dalam hal administrasinya tetap diperlukan lembaga 
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khusus pengawasan seperti Panwas, namun berjalannya fungsi pengawasan 

dengan keterlibatan masyarakat secara umum akan menjadi lebih massif, 

maksimal dan efektif.  

Selanjutnya yang juga tidak kalah penting dalam proses manajerial 

adalah tersedianya mekanisme reward and punishment untuk mendukung 

berjalannya sistem pengawasan ini. Pelibatan masyarakat untuk secara aktif 

menjadi bagian dari pihak yang mengawasi pemilukada, juga mengharuskan 

tersedianya umpan penyemangat berupa penghargaan bagi para pelapor/ saksi 

serta perlindungan yang menjanjikan keamanan. Model pemberian reward bisa 

sangat beragam, baik berupa penghargaan dalam bentuk uang maupun 

dokumen sertifikat penghargaan yang diberikan dalam seremonial.  

Selanjutnya juga perlu ada punishment yang memberi efek jera pada para 

pelanggar. Hal ini akan memberi dampak ke dua sisi, bagi pelanggar akan 

menerima konsekuensi yang berat atas perbuatannya, sedangkan bagi pelapor 

akan menjadi penghargaan tambahan atas kerja pengawasannya.   

C. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Model alternatif bentuk pengawasan pemilukada dengan melibatkan 

masyarakat –khususnya masyarakat pemilih- sebagai ujung tombak merupakan 

pilihan yang cukup rasional. Keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk 
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mengawasi pemilukada dengan dikoordinasikan oleh Panwas dapat menjadi 

jawaban dari permasalahan pengawasan pemilukada. Hanya dengan begitu, 

pelaksanaan pemilukada menjadi kepentingan bersama yang akan 

diperjuangkan bersama. Pemilukada tidak lagi menjadi milik segelintir orang 

yang terlibat aktif mendukung; tim sukses, calon yang dipilih, dan partai 

pengusung saja, melainkan milik seluruh masyarakat.  

2. Saran 

Penting untuk meningkatkan kesadaran diri (sense of duty) dari 

masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan pemilukada. 

Penyadaran ini dapat dimasukkan dalam program voter education yang banyak 

digulirkan pada masa-masa awal pra-pemilukada oleh berbagai instansi, baik 

pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. 
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