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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Kantor Kesatuan 

Bangsa dan politik ( KESBANGPOL) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam 

Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 dikabupaten Mahakam Ulu. Terutama 

dalam Penyelenggaraan Pemilukada diKabupaten Mahakam Ulu. Karya Ilmiah 

ini berargumentasi pada Koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan politik dan 

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mahakam ulu. 

Peneitian ini dilaksanakan diKantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( 

KESBANGPOL) dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), kabupaten 

Mahakam Ulu. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian Kepustakaan, 

Observasi, dan wawancara mendalam. Narasumber tidak hanya kepala Kantor 

Kesatuan bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum, tapi Juga staf 

dan masyarakat (8 Responden). Data-data yang dikumpulkan dan di analisis 

dengan analisis Kualitatif. 

Temuan dari penelitian ini adalah koordinasi kantor kesatuan bangsa dan 

Politik dan Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan pemilukada tahun 2015 

dikabupaten Mahakam Ulu berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, 

dan kabuapten Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang partisipasi 

massyarkatnya tinggi dalam Pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 20115 se 

Kalimantan timur hampir 100% masyarakatnya mengunakan hak pilih pada 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dikabupaten Mahakam Ulu. Penelusuran 

lebih jauh menemukan bahwa hal ini disebabkan oleh kesepakatan, Komitmen, 

antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Komisi Pemilihan Umum sangat 

tinggi. Saling berkoordinasi, dengan Komunikasi dan Informasi sehingga faktor 

Penghambat Bisa teratasi. 

 

Kata Kunci : KESBANGPOL, KPU, koordinasi, Pemilukada, Kabupaten  

Mahakam Ulu. 

Pendahuluan 
Berawal dari diberlakukan UU. No, 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, maka negara indonesia yang dulunya sistem sentralisasi berubah drastis 

ke kesistem desentralisasi. Dulu hampir semua urusan daerah dikendalikan oleh 

pemerintah pusat. dan setelah berlakunya UU. No 32 tahun 2004, hampir semua 
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urusan diserahkan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri. 

undang-undang ini merupakan dasar pemerintah pusat memberikan otonomi 

kepada suatu daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

mengurus daerahnya sendiri. salah satu hak daerah yaitu dengan memilih 

kepala daerahnya secara langsung. sesuai dengan praturan pemerintah Nomor 17 

tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian 

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di sebut dengan pilkada (pemilihan 

umum kepala daerah) 

Dengan adanya pemilukada setiap calon kepala daerah akan 

mempermosikan diri untuk mendapat dukungan dari masyarakat agar dapat 

menduduki jabatan sebagai kepala daerah.Agar mendapatkan dukungan dari 

masyarakat setiap calon akan mengunakan media-media sebagai sarana untuk 

mempermudah komunikasi antara calon kepala dan wakil kepala daerah dan 

konsituennya. 

pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam 

penyelenggaraan dan pemebentukan pemerintahan yang baru. pemilu dipandang 

sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta 

wujud paling kongkret partisipasi rakyat dalam penyenggaraan Negara. Oleh 

karna itu sistem penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. 

Pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar benar dapat diwujudkan 

melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu, namun dalam 

pelaksanaanya pemilihan langsung kepala daerah Dalam hal ini sebagai 

penyelenggara mengalami beberapa permasalah permasalahan yang menganggu 

kelancaran persiapan pelaksanaanKarena masih banyak masyarakat yang tidak 

peduli ( Apatis ) akan adanya pemillihan kepala daerah ( bupati,wakil bupati ) dan 

masih banyak Pemilih Pemula yang seharusnya sudah dapat memberikan 

dukungan dengan memberi suara dan Masyarakat memandang pasangan calon 

berdasarkan Suku,Ras,Agama bukan dari latar belakang karier sehingga 

menimbulkan Isu-isu yang yang tidak baik dan cukup serius.sehingga dalam hal 

ini KESBANGPOL dan KPU menjalin kerja sama menberikan sosialisasi kepada 

masyarakat dan bimbingan kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih 

sehingga menghasikan kepala daerah yang berkualitas.namum dalam menjalin 

koordinasi ada bebrapa kendala-keldala yaitu dalam pelaksanaan Pertama, 

terbatasnya waktu untuk mempersiapkan penyelenggaaraan pemilihan langsung 

kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015. Kedua, kesulitan dalam 

mensosialisasikan waktu pelaksanaan pemilukada kepada masyarakat. Ketiga, 

dalam hal ini KPU dan KESBANGPOL menjalin koordinasi dimana 

KESBANGPOL dan KPU menjalankan tugas yang telah diterima dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis serta tepat pada sasaran dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015 

dikabupaten Mahakam ulu, dimana KESBANGPOL memiliki tugas dalam 

merumuskan kebijakan fasilitas dan pengawasan, serta evaluasi partai politik, 

Perumusan, fasilitasi pengembangan etika politik, pemberdayaan organisasi 
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politik, Mengefektifkan koordinasi dan pemantauan pemilu (Permendagri/2013), 

melakukan monitoring untuk semua tahapan pemilu, melakukan koordinasi antara 

KPU dan lembaga pemerintah untuk mengantisipasi berbagai perkembangan 

dalam semua tahapan pemilu dan konsolidasi kertertiban dan keamanan antara 

berbagai instansi. KPU yang Menyelenggarakan, Menetapkan progenasi dan tata 

cara semua tahapan pemilu, Menggkoordinasikan, Menyelenggarakan dan 

Mengendalikan semua tahapan pemilu dan menetapkan peserta pemilu, 

menetapkan waktu, tanggal tata cara pelaksanaan kampanye dan pungutan suara 

dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. sehingga dalam 

penyelenggaraan pemilukada kantor KESBANGPOL harus berkoordinasi dan 

berkomunikasi dengan kantor KPU terutama berkaitan dengan pelaksanaan 

pemilukada tahun 2015 dikabupaten Mahakam ulu. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Koordinasi  

Koordinasi menurut kamus besar bahasa indonesia (1998:459) yang 

mengatur cabang-cabang sehingga peraturan yang dilaksanakan tidak 

bertentangan dan sejauh mana seorang memimpin mengkoordinasikan orang 

orang guna mencapai tujuan yang baik tidak dan maksimal, koordinasi harus 

terus dikembangkan oleh pemimpin sehingga mempunyai hubungan yang baik 

demi memajukan kesejahteraan organisasi bersama 

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling 

berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan 

melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk 

administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan 

bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya 

koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). 

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari 

satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai 

kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai 

tujuannya. 

 

Pengertian komisi pemilihan umum daerah ( KPU) 

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan langsung, umum, bebas, 

rahasia, adil. KPUD merupakan lembaga indenpendent yang menjalankan pemilu 

secara adil tanpa mendukung dan merugikan satu pihak yang maju mencalonkan 

sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Menurut Daniel ( 2005 ) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disingkat 

KPUD adalah komisi yang telah diberi tugas dan wewenang dari KPU pusat unuk 

menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala daerah didaerah daerah yang dimulai 

dari Tahap Persiapan,Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pengesahan, dan Pelantikan. 

Komisi Pemilihan Umum Daerah Dibentuk sebagai penyelenggara 

Pemilihan umum Kepala Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai 
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dengan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 65, 

pasal 66 pasal 67 dan peraturan pemerintah Repulik indonesia No 49 tahun 2008 

tentang pemilihan umum, Pengesahan,Pengangkatan, Pemberhentian, Kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. 
Pemilihan umum kepala daerah diselenggrakan oleh KPUD harus 

didasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur , Adil, dan didalam 

pelaksanaan pemilihan, KPUD, bertanggung jawab kepada dewan perwakilan 

rakyat daerah DPRD 

 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) 

Pembentukan instansi badan kesatuan bangsa dan politik atau yang lebih 

dikenal dengan Kesangpol berdasarkan pada pembentukan kantor kesatuan 

bangsa dan politik kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan Undang Undang 

Nomor 02 tahun 2013 di provinsi kalimantan timur (lembaran negara republik 

indonesia pada tahun 2013 Nomor 17, tambahan negara Republik indonesia 

Nomor 5359) tentang pembentukan kabupaten Mahakam Ulu. 

Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Mahakam Ulu merupakan 

unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh kepala kantor 

kesatuan bangsa dan politik kabupaten Mahakam Ulu dan berada dibawah 

tanggung jawab Asisten II Bidang rakyat dan Administrasi umum pemerintah 

daerah kabupaten mahakam ulu. 

Terdapat tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Mahakam Ulu yaitu mendukung membantu kelancaran tugas kepala daerah dalam 

melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk menyelenggarakaan 

kegiatan Penetapan Kebijakan, Pelaksanaan, Pembinaan,Pengawasan, 

Kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya ,agama ,dan kemasyarakatan 

.politik dalam negeri serta ketahanan ekonomi yang searah dan kebijakan umum 

dan daerah yang merunjuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan 

teknis. 

 

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 
Aturan mengenai pemilihan kepala daerah ini mengalami beberapa 

perubahan. pada masa orde lama pemilihan ini diatur dalam UU No.18 

tahun1965.tapi pada masa orde baru terjadi koreksi pada undang-undang tersebut. 

UU. No.18 tahun 1965 dikoreksi atau disesuaikan dengan UU No.5 tahun 1974 

pasal 15, isinya yaitu kepala daerah (Gubernur) dicalonkan dan dipilih oleh 

DPRD dari sedikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang calon yang 

dimusyawarahkan dan disepakati bersama diantara pimpinan DPRD/pimpinan 

fraksi-fraksi dengan menteri dalam negeri selanjutnya hasil pemilihan itu diajukan 

kepada presiden melalui menteri dalam negeri sedikitnya dua orang untuk 

diangkat salah satu orang diantaranya. 
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Pada tahun 2004 terjadi perubahan secara drastis, yaitu dengan 

dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat 

tanpa melalui suara perwakilan. Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah 

(Gubernur, Bupati/Walikota). Penentuan kepala daerah diserahkan kepada rakyat 

secara langsung. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah. pilkada pertama kali diselenggarakan pada 1 juni 2015. 

Kepala daerah sendiri menurut Widjaja (2002 : 39) adalah Gubernur, 

(kepala daerah provinsi) Bupati,( kepala daerah kabupaten ) atau Walikota (kepala 

daerah kota) kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah . Salah satu tujuan 

penting dalam pemilihan langsung ialah memilih pemimpin yang berkualitas 

.kualitas pemimpin diukur dari instrumen seperti tingkat pendidikan dan 

kompentensi.namum sebagai pejabat politik ,kepala daerah terpilih harus 

berkualitas .dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat.sehngga dukungan 

yang luas dapat diperoleh. Tidak hanya dukungan secara horizontal.tetapi vertikal 

dari elit politik yang ada ditingkat nasional dan pusat.sehingga pemilihan 

langsung kepala daerah menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai yang 

diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. 

Sedangkan membahas mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, menurut Amirudin dan Bisri.(2006 : 11) pemilihan kepala daerah 

merupakan suatu proses transformasi politik. Oleh karna itu maka pemilihan 

kepala dan wakil kepala daerah selain merupakan bagian penataan struktur 

kekuasaan makro dan tujuan agar lebih menjamin berfungsinya 

mekanismenya,diantara lembaga lembaga politik dari tingkat pusat sampai kepada 

tingkat daerah.maka dengan demikian diharapkan agar pemilihan kepala daerah 

dapat menghasilkan kepala daerah yang Akuntabel,Berkualitas, Legimit, Aspiratif 

dan peka terhadap kepentingan masyarakat. 

 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) 

Pembentukan instansi badan kesatuan bangsa dan politik atau yang lebih 

dikenal dengan Kesangpol berdasarkan pada pembentukan kantor kesatuan 

bangsa dan politik kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan Undang Undang 

Nomor 02 tahun 2013 di provinsi kalimantan timur (lembaran negara republik 

indonesia pada tahun 2013 Nomor 17, tambahan negara Republik indonesia 

Nomor 5359) tentang pembentukan kabupaten Mahakam Ulu. 

Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Mahakam Ulu merupakan 

unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh kepala kantor 

kesatuan bangsa dan politik kabupaten Mahakam Ulu dan berada dibawah 

tanggung jawab Asisten II Bidang rakyat dan Administrasi umum pemerintah 

daerah kabupaten mahakam ulu. 

 

Komisi pemilihan umum daerah (KPUD)  
Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat sesuai tuntutan 

reformasi dan amandemen UUD negara republik indonesia tahun 1945, undang-
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undang ini menganut sistem kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung dengan memilih pasangan. Calon diusulkan partai politik atau gabungan 

partai politik. Asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah sama dengan 

asas pemilu sebagaimana diatur dalam UU no.23 tahun 2003, yaitu asas langsung, 

umum bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). 

Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

Undang-undang ini menugaskan KPUD di masing-masing daerah. KPUD yang 

dimaksud dalam hal ini adalah KPUD sebagaimana yang diatur dalam UU No.12 

tahun 2005. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daaerah dan wakil 

kepala daerah. KPUD bertanggung jawab kepada DPRD yang bersangkutan 

walaupun tidak diatur dalam undang-undang ini, secara organisatoris KPUD tetap 

dapat melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervisi terhadap KPUD dan 

demikian juga KPUD provinsi terhadap KPUD kabupaten/kota dalam pemilihan 

bupati/walikota dan wakil walikota/wakil bupati Dalam penyelenggaran 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, KPUD kabupaten/kota 

merupakan bagian pelaksana tahapan penyelengaraan. 

 

Metode Penelitian 

Tempat dan lokasi penelitian dikantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

(KESBANGPOL) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam 

Ulu. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif (Qualitative Research) Bogdan dan Taylor ( Moleong, 

2007:4 ) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang 

dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dapat diarahkan pada latar 

individu tersebut secara holisitik (utuh) jadi dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi tapi perlu memandangnya sebagai bagian 

dari suatu keutuhan 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis mengunakan 

beberapa cara dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. teknik yang digunakan yaitu, Penelitian kepustakaan, Observasi, 

Interview, Dokumentasi, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.  

 

Hasil Penenlitian 

Capaian Koordiansi KESBANGPOL dan KPU dalam  Pelaksanaan 

Pemilukada di Kabupaten Mahakam Ulu 

Dalam melaksanakan komunikasi antar KESBANGPOL dan KPU pada 

dasarnya mengunakan jenis komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi 

merupakan komunikasi langsung antar beberapa orang dalam suatu organisasi 

seperti rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya, secara umum komunikasi 

kelompok dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari kedua lembaga guna 

memperoleh  maksud dan tujuan yang di kehendaki. Seperti berbagi informasi, 
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pemeliharaan dari suatu pemecahan masalah, sehingga menumbuhkan 

karakteristik bagi anggotanya. 

Sebagai daerah otonomi baru, pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tujuan penyelenggaraan Pilkada yaitu 

memilih pemimpin yang pertama di Kabupaten Mahakam Ulu dengan aman, 

tertib dan damai. KPU berharap pada saat itu bahwa pemilu yang pertama kali ini 

bisa terlaksana dan didukung penuh oleh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. 

Hal ini terbukti dari partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Mahakam 

Ulu tertinggi di Propinsi Kalimantan Timur yaitu sekitar 74,78 persen. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu didalam Pilkada 

yang pertama ini tidak menyia-nyiakan hak politik mereka. Mereka sendiri yang 

ingin menentukan pemimpin dan masa depan daerah mereka. Hasil ini tidak 

terlepas dari upaya sosialisasi yang disampaikan oleh KPU, Kantor Kesbangpol, 

dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya telah berjalan dengan baik.” 

(Wawancara, 24 Oktober 2016) 

Kantor KESBANGPOL bertujuan mensukseskan penyelengaraan Pilkada 

Tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu yang sekaligus merupakan Pilkada yang 

pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu. 

Pelaksanaan Pilkada tersebut akan menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan Pilkada 

selanjutnya di Kabupaten Mahakam Ulu dan kami bersyukur bahwa selama 

proses Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu dapat terlaksana dengan 

aman dan damai.” (Wawancara, 25 Oktober 2016) 

Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan tolak 

ukur terakhir untuk menjadi daerah yang definitive setelah dimekarkan dari 

Kabupaten Kutai Barat yang melalui masa percobaan selama 2 tahun 

Target utama dari penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu 

adalah untuk mendefinitifkan daerah ini dengan terpilihnya Bupati dan Wakil 

Bupati pilihan masyarakat. Untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tentunya 

memiliki beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan 

penting yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Karena Kabupaten 

Mahakam Ulu baru pertama kali melakukan Pilkada, sehingga tahapan persiapan 

masih banyak dibantu oleh pemerintah propinsi. Selain itu koordinasi dari 

berbagai lembaga terkait penyelenggaraan Pilkada sangat penting dalam Pilkada 

yang pertama kali diadakan di Kabupaten Mahakam Ulu sehingga dapat berjalan 

dengan lancar dan aman.  (Wawancara, 24 Oktober 2016) 

Dengan diadakannya Pilkada serentak tahun 2015, maka Kabupaten 

Mahakam Ulu terbantu dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan 

penyelenggaraan Pilkada. Seluruh tahapan tersebut berlaku sama di setiap daerah 

di Indonesia, sehingga kesadaran berpolitik masyarakat menjadi lebih tinggi 

karena gencarnya pemberitaan oleh media 

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2015 sangat tinggi sebab 

hampir seluruh media massa memberitakan mengenai kegiatan tersebut. Pilkada 

serentak tahun 2015 merupakan suatu terobosan pemerintah dibidang politik yang 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volumm 5, Nomor 2,  2017: 215-224 

 

 

222 

disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus 

mempersiapkan dengan matang seluruh tahapan tersebut. Kantor Kesbangpol 

sebagai lembaga pemerintah juga berperan aktif dalam mensosialisasikan 

penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, terutama pendidikan politik bagi pemilih 

pemula. Pemahaman berpolitik masyarakat yang baik akan menciptakan suasana 

pemilu yang demokratis dan aman.”(Wawancara, 25 Oktober 2016) 

 

Kompetensi Partisipan 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Komisi Pemilihan Umum selalu 

melaporkan masalah perbedaan dan kepuasan yang ada dilapangan serta 

menunjukan perbedaan dalam tingkat masalah yang diterima dan memberikan 

kontribusi terhadap perbedaan tersebut.  

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU berkoordinasi dengan 

lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat agar pemilihan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. Ketika KPU mendapat dukungan dan fasilitasi dari 

berbagai pihak, maka kinerja KPU akan semakin baik. 

Di dalam menyelenggarakan Pilkada tentu saja KPU berkoordinasi dengan 

Kantor Kesbangpol, Kantor Pencatatan Sipil, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, dan 

lain-lain. Kita semua merumuskan bagaimana agar tujuan dari penyelenggaraan 

Pilkada dapat tercapai dengan baik. Semua pihak harus saling mengerti dengan 

tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga ketika mendapatkan 

permasalahan, kita tau kemana harus menyelesaikannya.” (Wawancara, 24 

Oktober 2016) 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kantor kesatuan bangsa dan politik dan komisi Pemilihan umum 

berkoordiansi untuk  menyelenggarakan pilkada dikabupaten mahakam ulu secara 

maksimal dengan mengunakan anggaran secara efektif dan efisien. PemilihKantor 

kesatuan Bangsa dan Politik berupaya memberikan sosialisasi dan pendidikan 

politik kepada masyarkat di seluruh kabupaten mahakam ulu dan dibantu oleh 

Komisi Pemilihan Umum tentang Penting berdemokrasi melalui suara pemilihan 

kepala daerah.Dalam melakukan koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

dan Komisi Pemilihan Umum selalu menampung anspirasi dan masukan dari 

masyarakat sehingga koordinasi antara Kesatuan Bangsa dan Politik dan Komisi 

Pemilihan Umum berjalan dengan baik. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik dan Komisi pemilihan umum memastikan bahwa 

seluruh masyarakat mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan pilkada dan 

menyiapkan seluruh kebutuhan selama pelaksanaan pilkada. Komunikasi dan 

koordinasi kantor kesatuan bangsa dan politik dan komisi pemilihan umum 

berjalan dengan baik melalui Via telpon dan Sms dan langsung bertatap  muka 

untuk berbagi informasi meskipun jarak kantor kesatuan bangsa dan politik dan 

komisi pemilihan umum jauh dan terkendala oleh alur tranportasi jalan yang rusak 
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dan dan Kabupaten mahakam Ulu merupakan urutan pertama di kalimatan timur 

yang partisipasi masyakatnya tinggi dalam penyelenggaraan pilkada dengan 

mengunakan hal pilih.  

Rekomendasi dari kesimpulan adalah Kabupaten mahakam Ulu Merupakan 

Kabupaten Yang baru pertama melaksanakan Pemilihan Umum Kepala 

daerah.dan hambatan-Hambatan yang ada merupakan Pengalaman untuk Kantor 

Kesatuan bangsa dan Politik dan Komisi Pemilihan Umum dalam 

Penyelenggaraan pilkada selanjutnya. Memberikan pendidikan politik kepada 

masyarakat dan pemilih pemula di Lima kecamatan yang ada Dikabupaten 

Mahakam ulu tentang penyelenggaraan pilkada tahun 2015 di kabupaten 

Mahakam Ulu.Menyiapkan media masa yang memandai Untuk menyampaikan 

Informasi Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepada Masyarakat. Adanya 

tempat sarana prasana untuk penyelenggaraan pilkada yang dibantu oleh 

pemerintah daerah.koordinasi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik dan Komisi 

Pemilihan Umum tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada bantuan dari 

pemerintah setempat. 
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