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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi bagaimana Strategi Tentang Pengamanan 

Tahapan Pilkada Oleh Aparat Kepolisian Kabupaten Kutai Timur dengan 

melakukan suatu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan didalam 

Pilkada Kabupaten Kutai Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polres  Kabupaten Kutai Timur. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan 

wawancara mendalam. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Bagian Ops 

Polres Kutai Timur, KPUD Kabupaten Kutai Timur , dan Partai DPC – PDI 

Perjuangan Kabupaten Kutai Timur. 

Temuan dari penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan oleh Polres 

Kabupaten Kutai Timur  dengan melakukan suatu tahapan persiapan dan 

tahapan penyelenggraan Pilkada yang tepat untuk melihat dan memilih strategi 

dengan menyiapkan ASTA SIAP atau 8 jenis kesiapan yaitu siap pilun, siap 

posko, siap lat praops, siap kondisi kamtibnas, siap masyarakat, siap personel, 

siap sarana prasarana, siap anggaran,  baik untuk digunakan meningkatkan 

kemampuan tugas dan fungsi perangkat personel, tahapan Peyelenggaraan yang 

baik juga dapat membawa dampak yang baik untuk menentukan Strategi kepada 

KPUD Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan proses tahapan awal Pilkada 

hingga berakhirnya masa Pilkada itu berlangsung, sehingga Pilkada yang 

dilaksanakan berjalan aman dan kondusif serta jauh dari tindakan yang dapat 

merugikan jalannya Pilkada tersebut. 

 

Kata Kunci : strategi tahapan, pengamanan, kepolisian, pilkada, KPUD. 

 

Pendahuluan  

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk 

memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, 

pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan 

oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun 

dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu 
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diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

(pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, 

istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan 

presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara 

persuasif (tidak memaks ) dengan melakukan kegiatan retrorika, hubungan publik, 

komunikasi masa, lobi, dan lain – lain kegiatan. Hal tersebut tergantung dari 

keterlibatan dari semua pihak dan lembaga lintas aksi dalam mengawal 

momentum demokrasi yang masih belia ini. Penguatan dan penggalangan 

kekuatan masyarakat, aparat kepolisian , dan KPUD adalah kata kunci yang dapat 

dipakai untuk mengontrol proses tersebut. 

Pilkada bedasarkan UU No. 32/2004 memenuhi syarat disebut sebagai 

pilkada langsung karena dilaksanakn dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarkat melalui partai 

politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya 

pelaksanaan kegiatan. 

Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa 

persiapan dan masa pelaksanaan. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 65 Ayat 

(1), pilkada dilaksanakan melalui masa persiapan dan masa tahap pelaksanaan. 

Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses 

pilkada kangsung. Pelaksanan tahapan kegiatan tidak dapat melompat-lompat. 

Dalam Pasal 65 Ayat (2) disebutkan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa 

persiapan, yakni, Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai 

berakhirnya masa jabatan, Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenia 

berakhirnya masa jabatanh kepala daerah,  Perencanaan penyelenggaraan, 

meliputi penetapan tata cara dan jadawal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah, Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, dan Pembentukan  

dan pendaftaran pemantau. 

Pilkada adalah hal yang baru dalam ranah politik lokal, karenanya sangat 

berlebihan apabila kita menciptakan ukuran-ukuran yang sangat sempurna, 

tentunya akan ada penyimpangan-penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya, 

yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik. Sejauhmana penyimpanagan itu 

terjadi, sehingga dapat mendistorsi arah dan arus Pilkada. 

Pemilihan kepala daerah mempunyai makna yang strategis bagi sebuah 

negara yang demokratis. Karena memalui pilkada, rakyat mempunyai hak dan 

tanggung jawab untuk memilih Kepala Daerah untuk massa 5( lima ) tahun 

mendatang. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya 

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pada 

dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuia dengan 

kebutuhan perundangan berhak mengikuti pilkada. 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 

Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh 
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suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan jelmaan dari Lembaga 

Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada 

zaman Orde Baru. 

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan 

pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota 

DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan 

Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara 

yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan 

kabupaten kutai timur yang dilaksanakan secara  langsung pada tiga (3) kali 

priode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati  yang di awali pada tahun 2006 dan 

masuk di tahun 2015 yang memasuki priode ke tiganya (3), di samping itu selama 

tiga kali telselenggaranya pilkada telah  terjadi kerawanan pada masing-masing 

disetiap tahapan pilkada tersebut. Adanya kerwana yang terjadi dalam 

pelaksanaan  tahapan-tahapan pilkada Kabupaten Kutai timur . 

Dalam tahapan pilkada langsung Rakyat Kutai Timur diberikan kebebasan 

untuk menentukan sendiri Pemimpin Daerah dengan menggunakan azas 

pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mekanisme Pilkada 

langsung dengan menggunakan azas tersebut merupakan demokrasi rakyat daerah 

sebagai wujud implementasi dari UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 

2005. 

Pada tahapan pilkada, penulis sadari bahwa meningkatnya suhu politik, 

tentunya akan berdampak pada kerawanan konflik sosial. Tetapi diatas semua itu, 

aturan main yang tidak bersih dan adil memperbesar probabilitas terjadinya 

konflik di semua derah. Aparat  kepolisian melakukan pengamanan dalam 

tahapan pilkada yang tentunya tugas mengemban, menjaga kondusifitas di daerah. 

Komponen pilkada dalam hal ini meneyertakan keseluruhan jajaran 

kepolisisan dengan tahapan dan obyek yang diamanakan, dengan mengacu pada 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 

pada Pasal 4, 5, dan 6  yaitu sebagai berikut Pasal 4, Tahapan pemilihan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri atas, tahapan persiapan dan tahapan 

penyelenggaraan dan pasal 5 tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 huruf a, meliputi, Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan 

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan 

pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, Sosialisasi, penyuluhan, atau 

bimbingan teknis, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemantauan pemilihan, 

pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) dan pemuktahiran data 

dan daftar pemilih. Pasal 6 tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 huruf b, meliputi, Penyerahan dan penelitian syarat dan dukungan 

Pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran pasangan calon, Penyelesaian 

sengketa TUN pemilihan, Kampanye, Pelaporan dan audit dana kampanye, 
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Pengadaan dan penistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, 

pemungutan dan penghitungan, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Penetapan 

pasanagan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan, 

Penyelesaiaan sengketa perselisihan hasil pemilihan, Penetapan pasangan calon 

terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pengusulan pengesahan 

pengangkatan Pasangan Calon terpilih, danEvaluasi dan pelaporan tahapan. 

Di tahapan pilkada kutim ada beberapa pengamanan dan juga pelanggaran 

yang terjadi semisalnya saja pengamanan tentang distribusi logistik Pilkada 

Kutim (Kutai Timur) oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kutai 

Timur selaku pihak penyelenggara Pilkada yang berkerja sama dalam pengawalan 

surat suara dari tempat penyimpanan surat suara menuju TPS. Penjagaan TPS 

pada saat Pencoblosan dan Pemungutan hasil surat suara hingga sampai di 

tahapan penghitungan surat suara . Di satu sisi pula, penulis  melihat adanya 

pelanggaran alat praga kampanye masing-masing calon yang belum di tertibkan, 

simpatisan pasangan calon kebanyakan berada pada daerah terpencil di kecamatan 

dan pedesaan yang cukup jauh serta kurang memahami aturan pemasangan alat 

peraga kampanye tersebut mengakibatkan pihaka Kepolisian dan juga pihak yang 

terkait ikut serta menertibkan. 

Ada pula masnyarakat yang melakukan demo ketidakpuasan atas hasil 

pilkada terjadi. Aksi itu dilakukan Gerakan Masyarakat di Kutai Timur sendiri 

yang menuntut penindakan tegas terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi 

dan dilakukan oleh pasangan calon bupati yang mengikuti pemilukada dan juga 

adanya laporan dari warga   kepada komisioner dan staff penyelenggara 

pemilukada banyaknya kejadian petugas dan perangkat pemilukada yang 

melakukan kecurangan pilkada kutim. Hal ini yang menjadikan penelitian penulis 

menarik karena problem konflik yang terjadi akan mengikut sertakan kepolisian 

dengan menjadi garda terdepan dalam pengamanan pilkada tersebut. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Strategi 

Menurut porter (dalam rangkuti, 2002:3) strategi adalah alat yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan bersaing. Menurut Steiner dan Miner (dalam 

Moedjiono, 2002:147) strategi tidak hanya menunjuk pada misi, tujuan, dan 

sasaran organisasi yang mendasar, tetapi juga pada strategi kebijaksanaan 

program serta pada metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi itu 

dilaksanakan guna mencapai tujuan organisasi. 

Strategi terbag dalam beberapa tipe. Tipe-tipe strategi menurut Koteen 

(dalam Salusu, 1994:104), adala sebagai berikut. 

1. Corporate Strategy (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan 

perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif startejik yang baru. 

Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa. 

2. Program Strategy (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian 

pada implikasi-implikasi stratejik dari msuatu program tertentu yang 
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dilancarkan atau diperkenalkan, apa kira-kira dampaknya bagi sasaran 

organisasi. 

3. Resource support strategy (strategi pendukung sumber daya). Strategi sumber 

daya ini memusatkan  perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-

sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan 

sebagainya. 

Institusional Strategy (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi 

institusional ialah mengembangkan kemampuajn organisasi untuk melaksanakan 

inisiatif-inisiatif  stratejik. 

Sedangkan McNichols (dalam Salusus, 1966:101) penegrtian strategi yang 

lebih sederhana, yauti strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan 

sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasaranya melalui hubungannya 

yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.  

 

Pengamanan 

  Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai 

pengumpulan, pengolahan  dan penafsiran data untuk memungkinkan 

perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan 

terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan/ operasi. pengamanan 

tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab individu atau kelompok saja, akan 

tetapi merupakan kewajiban dari semua unsur dalam lingkungannya, terutama 

dititik-beratkan pada kemampuan dan profesionalisme di lingkungan unit 

organisasi pengamanan dan unsur-unsur pendukung dalam pelaksanaan keamanan 

kegiatan, termasuk kemampuan  pengamanan dalam melaksanakan kegiatan itu 

sendiri. 

Pengamanan keluar yang melakukan usaha, kegiatan dan tindakan spionase, 

sabotase dan penggalangan yang mengancam untuk melumpuhkan sistim urat 

nadi yang mengatur penyelenggaraan pertahanan dan keamanan serta urat nadi 

yang mengatur tata kehidupan masyarakat. 

Pengamanan kadalam diarahkan terhadap bencana alam dan tindakan 

kelalaian, kealfaan, pengabaian, kecerobohan dan hambatan. 

Dengan demikian sasasran pengamanan mencakup : 

a. Personal dari penggalangan pihak lawan, hambatan dan bencana alam. 

b. Material dari sabotase , hambatan, dan bencana alam. 

c. Keterangan rahasia dari spionase hambatan dan bencana alam. 

 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 

Pemilihan Umum Adalah Sarana Pelaksana kedaulatan rakyat yanng 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil dalam 

Nergara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-undang dasar 

Negara Republik Indonesia tahun  1945. Dan KPUD merupakan lembaga yang 
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independent  artinya lembaga yang murni menjalakn pemilu secara adil tanpa 

mendukung dan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam pemilihna umum. 

Tugas dan kewenangan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota perwakilan daerah, dang Anggota Dewan 

Perakilan Rakyat Daerah meliputi :  

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkanjadwal 

Kabupaten/Kota. 

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota; 

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan, penyelenggaraan oleh PPK, 

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.. 

e. Menyampaikan daftar pemilu kepada KPU provinsi. 

f. Memuktahirkan dat pemilih bedasarkan data kependudukan yang disiapkan 

dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai 

daftar pemilih. 

g. Menetapkan dan menentukan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 

Anggota Dewan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan anggota  Dewan 

Perwkilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan 

bedasrkan berita acara hasil rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara. 

h. Melakukan dan Mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan Anggota 

Dewan Perwkilan Rakyat Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan 

bedasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK. 

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi penghitungan suara 

wajib menyrakannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu, kabupaten/kota 

dan KPU Provinsi. 

j. Menerbitkan keputusn KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota  dan 

mengumumkannya.  

k. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah 

pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya. 

l. Menindak lanjuti dengan segara temuan dan laporan yang disampaikan oleh 

panwaslu kabupaten/kota. 

m. Mengenakan saksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota 

PPK, anggota PPS, skertaris KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran pemilu 

bedasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan atau ktentuan peraturan 

perundang-undangan. 

n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang 

berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kabupaten/kota kepada 

masnyarakat. 
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o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran 

pemilu dan; 

p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 

 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur 

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

56  Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung 

tercermin dalam penyelengaraan PILKADA.Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: 

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi 

atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem 

pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi 

daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 2005: 2). 

Sementara menurut Bambang Purwoko (2005: 10) menjelaskan bahwa: 

“Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi 

setiap warga masyrakat untuk menduduki jabatan publik, juga berati adanya 

kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung 

dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya 

pemerintahan”. 

Menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan 

kepala daerah secara langsung, yaitu: 

a. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik. 

b. mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal). 

c. mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif 

daerah. 

d. Mewujudkan  tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite. 

e. mewujudkan tata kelola pemerintahan derah sesuai dengan prinsip good 

governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi. 

 

Kepala Daerah 

Pembahasan Mengenai Pengertian Kepala Daerah, Tugas Kepala Daerah 

dan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah. Pengertian Kepala Daerah adalah Orang 

yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di 
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daerah. Kedudukan kepala daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 

sama tingginya. Contohnya : Gubernur, Bupati, Walikota.  

Tugas Kepala Daerah antara lain : 

1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah kewenangannya. 

2. Membuat peraturan daerah. 

3. Membuat dan menetapkan APBD. 

4. Pemberian keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD sekurang-

kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi 

jalannya pemerintahan daerah. 

Tugas Kepala Daerah yang utama adalah memimpin penyelenggaraan dan 

bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah.Pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah tingkat 1 dilakukan oleh Presiden, sedangkan 

kepada daerah tingkat 2 diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, 

kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

Sebagai pembantu presiden, menteri dalam negeri mengolah bahan-bahan 

pertanggung jawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang dianggap perlu 

serta melaporkan hal-hal yang mendasar kepada presiden. Kepala daerah harus 

bertanggung jawab kepada presiden karena pemerintahan di seluruh wilayah 

negara. Jadi, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi 

kewajiban kepala daerah memberikan keterangan pertanggung jawaban mengenai 

pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya kepada DPRD. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Dikatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian 

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri 

yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia”. 

Menurut Satjipto Rahardjo (2007:31) Polisi adalah “Hukum yang hidup dan 

bukan robot atau mesin hukum”. Beliau juga mengatakan Bahwa Polisi muncul 

dengan pekerjaan yang sangat strategis. 

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan. 

Kepada masyarakat selanjutnya Stjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner 

menyebutkan “Bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban 

dalam masnyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan 

menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegak ketertiban” 

(Satjipto Raharjo, 2009:117). 

Dikatakan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 bahwa :  

1. Kepolisisan adalah segala hal –ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
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2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 

Kepolisisan Negara Republik Indonesia 

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang bedasrakan Undang-Undang memiliki 

wewenang umum kepolisian. 

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kepolisisan Negara Republik Indonesia dalam rangaka memelihara ketertiban 

dan menjamain keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu suatu meode 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambar tentang 

suatu deskripsi suatu keadaan secara obyektif. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian 

kepustakaan yang di dapat dari buku-buku yang memuat tentang teori dan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokuman-dokumen yang masih terkait dengan penelitian ini. 

Oleh sebab itu, diperlukan pencarian informasi yang benar-benar valid, 

abstrak bisa dipertanggujawabkan, dengan demikian dapat diperoleh gambaran 

yang lengkap Strategi Tentang Pengamanan Tahapan Pilkada oleh Aparat 

Kepolisian Kabupaten Kutai Timur. 

Tempat dan waktu penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kantor 

Polres Kabupaten Kutai Timur. Penelitian yang penulis lakukan merupakan 

serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain, maka untuk 

mendapatkan hasil yang memuaskan dalam penelitian yang dilakukan, diperlukan 

tahapan atau proses-proses yangt sudah di rencana dan terjadwal, supaya 

penelitian yang dilakukan penulis berjalan dengan baik sesuai dengan yang di 

harapakan. Adapun waktu yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

mulai dari bulan April 2016 sampai selesai. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Strategi Tahapan Pengaman Pilkada 

Siap Pilun (Kesiapan Piranti Lunak) 

Menjelaskan dari hasil wawncara yang dilakukan penulis di Kantor Polres 

Kabupaten Kutai Timur, bahwa kesiapan piranti lunak sendiri berperan dalam 

administrasi dan dokumentasi penyelenggraan tahapan pengamanan pilkada untuk 

menunjang segala bentuk kesiapan yang dimiliki Kepolisian. Dengan demikian 

kesiapan Kepolisian sudah bisa berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab yang 

ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Pilkada 
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Siap Posko (Kesiapan Posko Komando) 

Dari Wawancara yang dilakukan kepada Kepolisian dalam hal kesiapan 

posko komando dalam hal pengamanan sendiri sangat siap untuk mengamankan 

jalannya pilkada terhadap strategi tentang tahapan penyelenggraan pilkada sudah 

berjalan. Terdapatnya posko komando sendiri mempermudah KPU beserta 

masyarakata untuk memberikan laporan dan juga bagi kepolisian sendiri sangat 

dapa memberikan pelayanan dalam pilkada yang semakin baik. 

 

Siap Lat Praops (Kesiapan Latihan Pra Operasi) 

Dari hasil wawncara yang dilakukan kepada pihak Kepolisian dengan 

adanya latihan keisapan pra operasi sendiri untuk menyiapkan pengamanan yang 

prima di satu sisi untuk selalu menyiagakan kegiatan sebelum menjelang 

penyelenggraan pilkada yang memang bertujuan untuk mengamankan jalannya 

pilkada. Strategi pengamanan sendiri sangat penting dimana kesiapan personel 

Kepolisian sangat membantu KPUD dalam menjalankan tahapan penyelenggraan 

pilkada berlangsung. 

 

Siap Kondisi Kamtibnas (Kesiapan Kondisi Keamana dan Ketertiban Keamanan) 

Bedasarkan hasil wawancara yang didapat dari Kepolisian masyarakat 

diharapkan selalu menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat didalam 

penyelenggaraan pilkada untuk terselenggarnya tahapan dari awal hingga akhir 

masa pilkada berjalan. 

 

Siap Masyarakat (Kesiapan Masyarakat)  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh pihak kepolisian 

dalam hal kesiapan masyarakat sendiri diminta untuk selalu berperan dalam 

kesiapan mental dalam adanya kecurangan-kecurangan pada saat 

penyelenggaraan pilkada contohnya tidak menerima suap untuk dapat 

menjalankan penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil. 

 

Siap Personel (Kesiapan Personel) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak 

kepolisian bahwa personel yang ada sendiri sangat siap untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab dilapangan dengan mengutamakan tindakan-tindakan yang 

bersifat persuasif dan juga selalu mengedepanan kenetralisasian dalam strategi 

tentang pengamanan tahapan pilkada yang dilakuakn oleh kepolisian sendiri. 

 

Siap Sarana Prasarana (Kesiapan Sarana Prasarana) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di kantor Polres 

Kabupaten Kutai Timur, diketahui bahwa sarana penunjang sudah sangat baik. 

Hal itu dibuktikan dengan adanya kesiapan alat-alat dan kendaraan-kendaraan 

keamanaan untuk menunjang pengamanan pilkada dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawa dari polisi itu sendiri. 
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Siap Anggaran (Kesiapan Anggaran) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di kantor Polres 

Kabupaten Kutai Timur, kepolisian sendiri telah menganggarkan dana untuk 

pilkada dalam menunjang kinerja personel kepolisian sendiri dan menjalankan 

tugas serta tanggung jawab dalam pengamanan tahapan pilkada Kabupaten Kutai 

Timur. 

Proses Strategi Pengaman 

Bedasarkan hasil wawncara yang dilakukan penulis di kantor Polres 

Kabupaten Kutai Timur, proses strategi pengaman itu selalu mengedepankan 

kegiatan persuasif untuk selalu bersinergi kepada masyarakat khusunya dengan 

begitu adanya strategi ini selalu dapat membuat terjalinnya keamanan dan situasi 

kondusif.  

Tahapan Persiapan 

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Polres 

Kabupaten Kutai Timur, diketahui bahwa Perencanaan yang dilakukan Polres 

Kabupaten Kutai Timur untuk menghadapi tahapan persiapan Pilkada dan 

meningkatkan keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparat Keamanan 

sendiri yaitu jajaran personel Polres Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan 

sangat baik.  Polres Kabupaten Kutai Timur Sendiri berkerja sama dengan KPUD 

dalam menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada pada Pilkada yang akan berlangsung seperti rapat 

kordinasi yang terselenggara sehingga memudahkan dalam memberikan 

pengamanan serta perencanan yang detail dan juga mempersiapkan kebutuhan, 

memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadai kendala, dan 

merumuskan bentuk pelaksanaan keguatan yang bermaksud untuk mencapai 

tujuan. 

 

Tahapan Penyelenggaraan 

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Polres 

Kutai Timur, diketahui bahwa tahapan Penyelenggaraan Pilkada yang diamankan 

oleh Polres Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan keamanan serta 

kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi personel Polres Kutai Timur berjalan 

cukup baik. Polres Kutai Timur melakukan terlebih dahulu pengawasan secara 

langsung kepada prangkat yang mejadi objek vital pada saat penyelnggaran 

pilkada. Pengamanan penyelenggaraan yang diberikan pun dapat menjadi 

pengontrol perangkat penyelenggara Pilkada termasuk KPUD Kutai Timur sendiri 

agar terjadinya tahapan penyelenggaraan Pilkada berjalan aman dan tertib tanpa 

ada gangguan dari pihak manapun. 
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Faktor Penghambat Strategi Tentang Pengamanan Tahapan Pilkada Oleh Aparat 

Kepolisian Kabupaten Kutai Timur 

Melihat dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat 

dari strategi yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Kutai Timur salah satunya 

yaitu tentang kekurangan personel Polres Kutai Timur dalam Pengamanan TPS 

juga jarak tempuh dan kondisi jalan ke daerah pengamanan yang tidak 

memungkinkan didatangi dalam waktu singkat yang menyebabkan kurangnya 

efaktif didalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. 

Melihat penjelasan di atas dapat dilihat strategi yang ingin dilakukan oleh 

Polres Kutai Timur menjadi terhambat karena masih ada kekurangan personel dan 

kondisi jalan ke daerah pengamanan yang tidak dapat di tempuh dalam waktu 

singkat maka akan berdampak pada pelayanan yang diberikan akan menjadi tidak 

efektif atau lama didalam pengamanan tersebut. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian lapangan tentang Strategi Tentang Pengamanan 

Tahapan Pilkada Oleh Aparat Kepolisian Kabupaten Kutai Timur maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Strategi Polres Kabupaten Kutai Timur di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi  

tahapan penyelenggaraan dan persiapan  pengamanan Pilkada Kabupaten 

Kutai Timur berjalan cukup baik. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan 

oleh Polres Kabupaten Kutai Timur yaitu ASTA SIAP (siap pilun, siap posko, 

siap lat praops, siap kondisi kamtibnas, siap masyarakat, siap personel, siap 

sarana dan prasarana, siap anggaran) dengan berkerjasama  KPUD Kabupaten 

Kutai Timur telah meberikan situasi jalannya pilkada yang aman dan kondusif. 

Jumlah personel yang tidak sebanding dengan jumlah TPS yaitu sebanyak 350 

angoota Polres Kabupaten Kutai Timur dengan Jumlah TPS sebanyak 679 

mengakibatkan pengamanan yang dilakukan oleh 1 orang untuk 3 TPS yang 

berbeda.  Tahapan awal hingga akhir masa pilkada sudah berjalan dengan 

control yang dilakukan Polres Kutai Timur benar-benar dikerjakan sesuai 

prosedur yang ada. 

2. Dalam melakukan strategi pengamanan tahapan-tahapan pilkada oleh Aparat 

Kepolisian Kutai Timur, Penulis menemui berbagai faktor-faktor pendukung 

dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukungnya antara lain, 

Kesadaran hukum masyarakat Kutai Timur yang tinggi sehingga pelaksanaan 

kegiatan pilkada berjalan aman dan lancar, Adanya bantuan anggaran yang 

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama pelaksanaan 

kegiatan pengamanan Pilkada, Adanya Bantuan dari TNI, Satpol PP, KPUD 

dalam pelaksanaan pengamanan dan Adanya Bantuan personel dan materil dari 

Polda Kaltim untuk membantu kekurangan personel Kutai Timur dalam 

pelaksanaan pengamanan TPS dan kegiatan penunjang pengamanan selama 

Pilkada. Sementara itu, Faktor-faktor penghambat dalam melakukan strategi 

dalam pengamanan tahapan pilkada oleh Kepolisian Kutai Timur antara lain, 
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Kurangnya personel yang dimiliki Polres Kutai Timur dalam pengamanan TPS 

dan Jarak tempuh serta kondisi jalan ke daerah pengamanan yang tidak 

didatangi dalam waktu singkat. 

 

Bedasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Kepolisian sendiri di harapkan menambahkan jajaran Personel yang ada saat 

ini dengan jumlah yang dapat setara dengan jumlah TPS pada saat Pemilukada 

berlangsung sehingga kekurangan personel yang ada dapat tercukupi. 

2. Diharapkan Kepada Polres Kutai Timur agar menambah jumlah personel 

dengan cara seperti back up atau penambahan pemberian bantuan personel dan 

materil dari satuan Atas (Polda Kaltim) untuk membantu kekurangan Personel 

Polres Kutai Timut dalam Pelaksanaan Pengamanan di TPS menjadi 3 atau 4 

personel yang bertugas dan kegiatan penunjang pengamanan selama Pilkada 

agar terjadi situasi pengamanan dan tahapan penyelenggaran persiapan Pilkada 

yang kondusif dan aman. 

3. Merencanakan dari jauh hari untuk jarak tempuh serta kondisi jalan ke daerah 

yang notabena sangat sulit di tempuh dan memerlukan waktu yang tidak 

singkat dan juga memakai alat kendaran (kendaraan taktis) yang dapat 

menembus jalan yang seyogyanya rusak dan tidak baik agar bisa di lewati 

dengan mudah 
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