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SARI 

Wijaya, Yakobus “Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2003-2008”. Skripsi 

prorgram Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang, 2016. 

Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan nama yang dibentuk oleh Undang 

– Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk lembaga penyelenggara pemilihan 

umum. Dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: Pemilihan 

umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses 

terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga 

penyelenggara Pemilihan Umum pada tahun 2003-2008, (2) bagaimana kinerja Komisi 

Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilihan Umum tahun 2003-2008, dan (3) bagaimana hambatan-hambatan Komisi 

Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilihan Umum tahun 2003-2008.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. 

Langkah-langkah dalam penelitian tersebut terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi. Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah 

Provinsi Jawa Tengah, sedangkan lingkup temporal penulis mengambil tahun 2003-2008. 

Walaupun dalam tahun pertama masa bakti kinerja dari para komisioner sempat 

digantinya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dari Bapak Hasyim Asya’ri ke Bu Fitriyah 

karena masalah internal. 

Hasil dari penelitian ini adalah sejarah awal mula terbentuknya pengurus 

anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, juga tugas, wewenang, kewajiban, 

serta hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2004, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah. 

DAFTAR ISI 



ix 
 

 

         Halaman 

HALAMAN JUDUL  .................................................................................   I 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  .............................................................   II 

PENGESAHAN KELULUSAN  ................................................................   III 

PERNYATAAN ............................. ............................................................   IV 

MOTO DAN PERSEMBAHAN  ................................................................   V    

PRAKATA  .................................................................................................   VI 

SARI  ...........................................................................................................  VIII 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  IX 

DAFTAR LAMPIRAN  .............................................................................   XI 

BAB I  PENDAHULUAN  .......................................................................   1 

A. Latar Belakang  .............................................................................   1 

B. Rumusan Masalah  ........................................................................   5 

C. Tujuan Penelitian  .........................................................................   5 

D. Manfaat Penelitian  .......................................................................   6 

E. Ruang Lingkup Penelitian  ............................................................  6 

F. Kajian Pustaka  ..............................................................................  7 

G. Metode Penelitian  .........................................................................  12 

H. Sistematika Penulisan Skripsi  .......................................................  17 

BAB II  PROSES TERBENTUKNYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2003-2008  

........................................................................................................   18 

A. Proses terbentuknya KPUD Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2003-2008  ...................................................................................   18 

B. Profil Anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah Tahun  2003-2008 

......................................................................................................   23 

 



x 
 

 

BAB III  TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPUD PROVINSI JAWA 

TENGAH TAHUN 2003-2008  ................................................  28 

A. Kinerja Internal KPUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008  

........................................................................................................  28 

B. Kinerja Eksternal KPUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008  

.......................................................................................................   33 

 

BAB IV  Hambatan KPUD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  

2008  ...........................................................................................   44 

A. Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun 2004  ..................................  45 

B. Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2004  ...............................  46 

C. Pemilihan Gubernur (PILGUB) Tahun 2008  ...............................  48 

 

BAB V  PENUTUP  ...................................................................................  49 

A. Kesimpulan  ...................................................................................  49 

B. Daftar Pustaka  ...............................................................................  52 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  Halaman 

1. Instrumen Pertanyaan  ......................................................................   55 

2. Data Arsip KPUD Jawa Tengah  ......................................................  58 

3. Foto-Foto Narasumber  ....................................................................   80 

4. Foto – Foto Arsip Koran  ..................................................................   83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Dimulai atas desakan publik yang menuntut pemerintahan yang 

demokratis setelah mundurnya Preisden Soharto sebagai Presiden Republik 

Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, melalui Keputusan 

Presiden (Keppres) nomor 16 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Presiden BJ. 

Habibie pertama kalinya Komisi Penilihan Umum (KPU) dibentuk yang dimana 

sebelumnya bernama LPU (Lembaga Pemilihan Umum) yang dibentuk oleh 

Presiden Soeharto tahun 1970. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan 

lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, 

yakni meliputi Pemilu anggota DPR,DPD, DPRD baik tingkat Kota, Kabupaten 

maupun Provinsi, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah (Sodikin, 2014: 51). 

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu 

baik yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara demokratis pada tahun 

1955, juga Pemilu yang dilaksanakan pertama kalinya untuk memilih Presiden 

serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Dari 

Pemilu tahun 1955 sampai dengan 2004 telah dilaksanakan selama 9 kali, yaitu 

pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 (Dasim 

Budimansyah & Dikdik Baehaqi Arif, 2008: 5). 
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Pemilu di Indonesia baik yang dilaksanakan pada tahun 1955 sampai 

dengan tahun 2004, memiliki masa yang berbeda-beda. Ditandai dengan masa 

orde lama pada tahun 1955, Pemilu ini sering disebut sebagai Pemilu Indonesia 

paling demokratis. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 menjadi 

dasar Pemilu tahun 1955. Dalam pemilu tahun 1955 mempunyai dua keperluann, 

yaitu keperluan pertama untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua memilih 

anggota Konstituante (Arif Ma’ruf, 2014: 35 – 37). 

Pemilu masa orde baru tahun 1971 sampai dengan tahun 1997, sebagai 

penanda sejarah munculnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Jendral Soeharto 

sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia yang dimana sebelumnya dipimpin 

oleh Presiden Pertama Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno di era 

rezim orde lama (Dasim Budimansyah & Dikdik Baehaqi Arif, 2008: 11). 

Dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1971 sampai dengan tahun 1997 diatur 

dalam Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sistem yang digunakan pada 

Pemilu tersebut adalah sistem perwakilan berimbang. Dengan menganut sistem 

daftar mengikat yang artinya besarnya kekuatan partai politik dalam DPR dan 

DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih 

memberikan suaranya kepada partai - partai peserta pemilu (Suwarno, 2012:72). 

Pemilu pada masa Reformasi, ditandai dengan mundurnya Presiden 

Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang akhirnya menjadi penanda transisi 

menuju demokrasi di negeri ini. Presiden Habibie yang meneruskan 

kepemimpinan Soeharto mengambil langkah signifikan, yaitu dengan 

mempercepat Pemilu untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia 
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internasional walaupun ini juga memangkas masa jabatan Beliau sendiri sebagai 

Presiden yang hanya menjabat selama 13 bulan. Tetapi, Beliau berhasil 

menyelenggarakan Pemilu secara kredibel pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti 

oleh 48 Partai Politik, dengan PDIP sebagai pemenang perolehan suara dan kursi 

Pemilu tahun 1999 (Dasim Budimansyah & Dikdik Baehaqi Arif, 2008: 21 – 22). 

Pemilu pada tahun 2004 merupakan Pemilu pertama di Indonesia yang 

memberikan hak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memiih secara lanngsung 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilu tahun 2004 dibagi 

menjadi tiga tahap, meliputi tahap pertama (Pemilu Legislatif) adalah Pemilu 

untuk memilih partai politik (untuk persyaratan Pemilu Presiden) dan anggotanya 

untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini 

telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 (Haryatmoko, 2003: 69).  

Tahap kedua (Pemilu Presiden putaran pertama) adalah untuk memilih 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tahap kedua ini 

telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Dan pada tahap ketiga (Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua) adalah babak terakhir yang 

dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang 

mendapatkan suara paling tidak 50 persen (Bila keadaannya demikian, dua 

pasangan calon suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran 

kedua. Akan tetapi, bila pada Pemili Presiden putaran pertama sudah ada 

pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen pasangan calon 

tersebut akan langsung diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden) Tahap 
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ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 (Dasim 

Budimansyah & Dikdik Baehaqi Arif, 2008: 30 – 31). 

Demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang 

jujur, adil, dan demokratis dan tidak hanya mencakup nasiona melainkan juga 

merata ke berbagai daerah khususnya wilayah Provinsi di seluruh Indonesia. 

Maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat Provinsi 

oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh KPU Pusat sekaligus dibantu oleh Pemerintah 

Daerah (Pemda) melalui Surat Keputusan (SK) setempat. Sebagai lembaga 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi khususnya di Jawa Tengah, KPUD 

juga akan membentuk tim seleksi guna mensukseskan Pemilu baik ditingkat Kota 

maupun Kabupaten yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah (Toni 

Adrian, 2006: 80).  

Penulis ingin meneliti tentang sejarah terbentuknya kepengurusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (Jateng) periode pertama tahun 2003-

2008, karena sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian tersebut. Baik 

mulai dari dibentuknya struktur kepengurusan anggota Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jawa Tengah periode pertama pada tahun 2003 sampai dengan 2008. 

Dilanjut dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2003-2008, serta 

terjadinya berbagai hambatan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa 

Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2003-2008. Oleh 

karena itu, penulis mengambil judul PerkembanganKomisi Pemilihan Umum 
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Daerah Jawa Tengah DaerahProvinsi Jawa Tengah Sebagai Lembaga 

Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2003 – 2008. 

 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan, maka 

timbul berbagai  perumusan sebagai berikut: 

A. Bagaimana proses terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi 

Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum pada tahun 

2003-2008? 

B. Bagaimanakinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2003 – 2008 

dilakukan?  

C. Bagaimanahambatan – hambatan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi 

Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2003 – 

2008terjadi ? 

 

III. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan maslah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

oleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Mengetahui proses terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum 

pada tahun 2003 – 2008. 
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2. Mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa 

Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2003 – 

2008 dilakukan. 

3. Mengetahuiterjadinya hambatan – hambatan di Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan 

Umum tahun 2003-2008. 

 

IV. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

A. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat 

umum tentang sejarah Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Provinsi Jawa 

Tengah kepengurusan periode pertama tahun 2003-2008. 

B. Memperkaya khasanah sejarah politik dalam upaya melengkapi sejarah 

politik daerah. 

C. Dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti lainnya yang meneliti 

tentang peran dan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, serta dapat dijadikan 

pembelajaran pada saat ini dan masa depan. 

 

V. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi salah pengertian, maka perlu 

dibatasi ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang terdapat pada penulisan skripsi ini 
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terdapat dua jenis, yaitu: ruang lingkup wilayah (Scope Spatial), dan lingkup 

waktu (Scope Temporal). 

Lingkup wilayah (Scope Spatial) adalah batasan tempat yang akan 

menjadi objek dari penelitian ini, sehingga penulis mengambil daerah Provinsi 

Jawa Tengah, karena lokasi kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Tengah letaknya tepat dijalan Veteran Kota Semarang. 

Untuk lingkup waktu (Scope Temporal) adalah batasan waktu yang 

dijadikan dalam penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan 

skripsi ini mengambil waktu pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Penulis 

mengambil batasan tahun tersebut karena pada tahun 2003 untuk pertama kalinya 

kepengurusan dari lembaga negara penyelenggara Pemilihan Umum selaku 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dibentuk. Setelah kepengurusan 

dibentuk, pada tahun 2004 melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan 

Pemilihan Legislatif  pada tahun 2004 serta Pemilihan Presiden secara langsung 

untuk pertama kalinya masyarakat juga memberikan hak suara dan hak politiknya 

sebagai warga negara pada tahun 2004. Diakhiri dengan Pemiihan Gubernur , 

khususnya di daerah Provinsi Jawa Tengah sebelum pergantian kepengurusan 

baru di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di tahun yang sama yaitu 

tahun 2008. 

 

VI. Kajian Pustaka  

Berdasarkan referensi yang telah diperoleh dari berbagai sumber buku 

yang digunakan terkait Komisi Pemilihan Umum, diantaranya adalah buku yang 
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berjudul Pemilihan Umum, karya Dr. Dasim Budimansyah, M.Si dan Dikdik 

Baehaqi Arif, SP.d. Buku yang diterbitkan pada tahun 2008 ini selain membahas 

terkait sejarah pemilihan umum yang dimulai dari tahun 1955 sampai dengan 

tahun 2004, juga membahas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yaitu 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU yang dibahas dalam buku ini mengenai 

sejarah terbentuknya baik di tingkat Pusat, Provinsi, serta Kabupaten maupun 

Kota. Selanjutnya juga membahas terkait tugas, wewenang, serta kewajiban KPU 

Pusat, Provinsi, dan KPU Kabupaten dan Kota yang diatur dalam undang–undang 

tentang penyelenggara Pemilu nomor 22 tahun 2007. Buku ini digunakan dengan 

tujuan untuk memahami makna adanya ketentuan mengenai tujuan serta sejarah 

penyelenggaraan Pemilu, dan mendukung informasi baik mengenai Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), khususnya di tingkat Provinsi. 

Keunggulan dalam isi buku ini tentunya mendukung materi skripsi yang 

membahas mengenai ketentuan serta sejarah mengenai Pemilu, dan segala 

informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya di tingkat 

Provinsi baik terkait tugas, kewajiban, dan kewenangannya sebagai lemabaga 

penyelenggara Pemilu khususnya di tingkat Provinsi. Sedangkan kekurangan pada 

buku tidak membahas terkait kepengurusan KPUD Provinsi Jawa Tengah tahun 

2003–2008 dan dalam isi bukunya lebih mengedepankan kinerja – kinerja KPU 

secara administratif. 

Buku yang digunakan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Buku ini lebih kepada materi-materi terkait segala informasi KPU 

khususnya tingkat Provinsi yang lebih mengacu pada kinerja internal KPU secara 
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administratif seperti tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis langsung kepada kepengurusan KPUD Provinsi Jawa 

Tengah periode tahun 2003-2008 melalui wawancara baik yang dilakukan 

terhadap mantan kepengurusan tahun tersebut maupun kepengurusan yang saat ini 

sedang menjabat, serta melalui data-data yang diperoleh penulis dari arsip koran-

koran pada tahun 2003-2008 serta dari KPUD Provinsi Jawa Tengah mengenai 

data Pileg dan Pilpres tahun 2004 juga Pilgub tahun 2008.   

Buku kedua, karya Agus Riewanto, S.Ag., SH., MA. dengan judul 

Ensiklopedi Pemilu: Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda 

Pemilu 2009.  Buku yang diterbitkan pada tahun 2007 ini membahas berbagai 

macam masalah terhadap dinamika seputar Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD) Provinsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) baik 

di Pileg (Pemilihan Legislatif), pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pilgub 

(Pemilihan Gubernur) Selain itu juga terkait pengertian sederhana baik terhadap 

DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Buku ini digunakan dengan tujuan 

untuk mendukung beberapa informasi baik terkait KPUD Provinsi, serta berbagai 

macam masalah mengenai penyelenggaraan Pemilu pada pemilihan legislatif 

(DPRD Kabupaten/ Kota, Provinsi, Nasional, dan DPD), pemilihan Presiden, dan 

pemilihan Gubernur.  

Keunggulan dalam isi buku ini yang tidak ada pada buku sebelumnya 

adalah isi dalam buku ini lebih lengkap daripada buku yang sebelumnya karena 

lebih lengkapnya informasi mengenaikinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD),selain itu juga memberikan pandangan kita sebagai masyarakat 
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yangawam mengenai DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten dan Kota juga terkait 

berbagai masalah mengenai Pemilu. Sedangkan kekurangan pada buku ini sama 

seperti buku yang sebelumnya yaitu tidak membahas mengenai kepengurusan 

KPUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2003–2008 maupun proses–proses 

penyeleksian anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah. 

Buku yang digunakan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Buku ini lebih kepada kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 

serta memberikan pandangan kepada masyarakat yang awam mengenai DPR, 

DPD, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis langsung kepada kepengurusan KPUD Provinsi Jawa Tengah periode 

tahun 2003-2008 melalui wawancara baik yang dilakukan terhadap mantan 

kepengurusan tahun tersebut maupun kepengurusan yang saat ini sedang 

menjabat, serta melalui data-data yang diperoleh penulis dari arsip koran-koran 

pada tahun 2003-2008 serta dari KPUD Provinsi Jawa Tengah mengenai data 

Pileg dan Pilpres tahun 2004 juga Pilgub tahun 2008. 

Buku ketiga yang digunakan karya Arif Ma’ruf, dengan judul Reformasi 

Birokrasi: Pelayanan Prima KPU. Buku yang diterbitkan pada tahun 2014 ini 

membahas berbagai hal mengenai kinerja KPU baik di tingkat Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/ Kota. Kinerja yang dimaksud salah satunya contohnya terkait 

pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan informasi 

maupun sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilihan Umum (Pemilu). Juga membahas mengenai reformasi birokrasi dalam 

upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh KPU, dan terkait potret sejarah 
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penyelenggaraan Pemilu baik pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. 

Buku ini digunakan dengan tujuan menambah wawasan mengenai kinerja KPU 

secara eksternal dengan salah satu contohnya mengenai pelayanan publik yang 

dilakukan terhadap masyarakat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum 

(Pemilu). 

Keunggulan pada buku ini daripada buku yang sebelumnya, lebih 

mengedepankan kinerja KPU secara eksternal terkait pelayanan publik atau 

pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan informasi maupun sosialisasi 

sebagai penyelenggara Pemilu, sedangkan buku yang sebelumnya lebih mengarah 

ke internal atau bisa dikatakan secara administratif. Kekurangan pada buku ini 

tidak membahas KPU secara internal dan juga tidak membahas mengenai 

kepengurusan KPUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 –2008. 

Buku yang digunakan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Buku ini lebih kepada kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 

secara eksternnal terkait pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat, 

serta memberikan informasi maupun sosialisasi sebagai penyelenggara Pemilu. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung kepada kepengurusan 

KPUD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003-2008 melalui wawancara baik 

yang dilakukan terhadap mantan kepengurusan tahun tersebut maupun 

kepengurusan yang saat ini sedang menjabat, serta melalui data-data yang 

diperoleh penulis dari arsip koran-koran pada tahun 2003-2008 serta dari KPUD 

Provinsi Jawa Tengah mengenai data Pileg dan Pilpres tahun 2004 juga Pilgub 

tahun 2008. 
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VII. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah metode penelitian 

sejarah. Dengan berbagai sumber yang diperoleh baik dari tokoh-tokoh yang 

terkait pada masa kepemimpinannya sebagai salah satu anggota komisioner 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, buku-buku yang berkaitan 

dengan tema skripsi, arsip-arsip baik di media cetak atau koran lokal yang beredar 

di sekitar Provinsi Jawa Tengah, juga di website, serta arsip-arsip yang langsung 

berada dan di simpan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. 

Pemilihan sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut(Suhartono W. Pranoto, 2010: 9 – 11): 

A. Heuristik 

Merupakan tahap awal yaitu dimana tahapan mengumpulkan dan 

pencarian sumber – sumber terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Sumber sejarah yang dapat digunakan untuk penelitian adalah sumber tertulis 

(dokumen) dan sumber lisan (misalnya wawancara). Adapun langkah-langkah 

heuristik yang akan dilakukan adalah sebagai berikut (Suhartono W. Pranoto, 

2010: 29 – 34): 

1) Menentukan jenis data yang diperlukan, meliputi : 

a) Dokumentasi adalah alat-alat pengumpulan data yang berupa 

wawancara baik yang dilakukan oleh pelaku pertama maupun pelaku 
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kedua serta foto-foto dan gambar-gambar diambil dari arsip koran 

Suara Merdeka. 

b) Sumber lisan adalah alat pengumpulan data yang berupa informasi 

dari para informanselaku mantan Ketua KPU Jawa Tengah periode 

tahun 2003 – 2008, mantan anggota KPU Jawa Tengah periode 

tahun 2009 – 2013 . dan 2 anggota komisioner KPU Jawa Tengah 

beserta Ketua KPU Jawa Tengah tahun 2014 – 2018. 

2) Menentukan tempat peneltian, tepatnya baik di kantor arsip Suara 

Merdeka dan kantor KPU ProvinsiJawa Tengah.. 

3) Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Nugroho Notosusanto, 1986: 35 – 36): 

a) Sumber Primer 

Sumber primer yaitu sumber yang ditulis oleh saksi hidup yang 

mengalami atau mengambil bagian dalam suatu kejadian atau yang 

hidup pada saat kejadian tersebut. Sumber primer merupakan sumber 

asli, karena kesaksiannya tidak bersumber dari sumber lain, tetapi 

dari tangan pertama (Louis Gottschalk, 1975: 35). 

Contoh sumber primer diantaranya adalah arsip-arsip yang salah 

satunya berupa koran yang dimuat pada saat peristiwa tersebut 

berlangsung seperti diambil dari arsip koran Suara Merdeka serta 

hasil wawancara dari sumber tangan pertama atau kesaksian sumber 

pertama yang mengalami peristiwa tersebut dengan mantan 



14 
 

 
 

KetuaKPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu:Dra. Fitriyah. MA pada 

kepengurusan periode pertama tahun 2003-2008. 

b) Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapa pun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata dari seseorang yang tidak hadir 

pada peristiwa yang dikisahkannya atau kesaksian orang kedua. 

Dalam hal ini penulis mewawancarai Ketua Komisioner KPU 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 yaitu Bapak Joko 

Purnomo terkait sejarah terbentuknya kepengurusan KPU Provinsi 

Jawa Tengah untuk pertama kalinya pada periode tahun 2003 – 

2008. 

B. Kritik Sumber 

Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan 

kredibilitas sumber. Adapun caranya, yaitu dengan melakukan dua kritik. 

Yang dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang 

mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu 

kejadian(Suhartono W. Pranoto, 2010: 35). 

Ada dua langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan validitas 

dalam kiritik sumber, yaitu (Nugroho Notosusanto, 1986: 20): 

1) Mengadakan kritik intern yang bertujuan untuk mencari kebenaran 

isinya. Salah satunya dilakukan dengan mencari berbagai buku – buku 

yang diperoleh, apakah isi dari buku tersebut mendukung dalam 

penelitian ini atau tidak. Buku yang digunakan dalam mendukung 
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penelitian ini adalah buku karya Dr. Dasim Budimasnyah, MSi dan 

Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd dengan judul “Pemilihan Umum”. Dalam 

buku tersebut lebih membahas terkait sejarah terbentuknya, tugas, 

kewajiban dan wewenangnya KPU baik tingkat Pusat, Provinsi, Kota 

atau Kabupaten. 

2) Mengadakan kritik ekstern yang bertujuan untuk membuktikan keaslian 

dan kebenaran suatu sumber.Salah satunya dilakukan dengan cros cek 

langsung ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dengan meminta berbagai 

file – file data terkait penelitian ini. Karena dari berbagai file data yang 

penulis minta, data tersebut dibuat dari hasil kinerja anggota KPUD 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2008. Data-data tersebut berupa 

softcopy dalam bentuk microsoft word serta excel, data tersebut terkait 

kinerja KPUD Provinsi Jawa Tengah baik pada Pemilihan Legislatif 

(Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 dan Pemilihan 

Gubernur (Pilgub) tahun 2008. 

C. Interpretasi 

Interpretasi adalah menentukan makna saling berhubungan antara 

fakta-fakta yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu 

rangkaian peristiwa yang bermakna. Interpretasi merupakan cara untuk 

menentukan maksud saling berhubungan dalam fakta-fakta yang diperoleh 

setelah terkumpul sejumlah informasi mengenai peristiwa sejarah yang 

sedang diteliti terkait “eksistensi komisi pemilihan umum daerah jawa tengah 

dalam kontestasi demokrasi di provinsi jawa tengah tahun 2003 – 2008”. 
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Suatu peristiwa sejarah agar dapat menjadi kisah sejarah yang baik maka 

perlu diinterpretasikan. Berbagai fakta yang leas satu sama lain itu harus 

dirangkaikan dan dihubung-hubungkan sehingga menjadi suatu kesatuan yang 

bermakna (Wasino, 2007: 73). 

Interpretasi  juga merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian 

bermakna dari fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta yang telah diwujudkan perlu 

dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa 

sehingga antara fakta satu dengan fakta lainnya kelihatan sebagai suatu 

rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kecocokan satu sama 

lainnya. Pada umumnya proses interpretasi meliputi hal-hal sebagai 

berikut(Suhartono W. Pranoto, 2010: 55 – 56): 

1) Seleksi fakta yang memilih fakta-fakta yang relevan dengan kepentingan 

penelitian tersebut baik dalam bentuk file data maupun juga wawancara. 

2) Periodisasi, yaitu penyusunan fakta sesuai dengan urutan waktu 

terjadinya. Dengan contoh tahun yang dimuat dalam penelitian ini yaitu 

tahun 2003-2008. 

D. Historigrafi  

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan 

hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan hasil penelitian 

sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya 

atau penarikan kesimpulan (Nugroho Notosusanto, 1986: 143 – 144). 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul PerkembanganKomisi 

Pemilihan Umum Daera ProvinsiJawa Tengah Sebagai Lembaga Penyelenggara 

Pemilihan UmumTahun 2003-2008, adalah sebagai berikut: 

BAB I  :Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masakah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II :Menjelaskan tentangproses terbentuknya Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilihan Umum pada tahun 2003-2008. 

BABIII :Membahasmengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi 

Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tahun 

2003-2008. 

BAB IV :Membahas tentang terjadinya hambatan-hambatan di Komisi 

Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga 

penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2003-2008. 

BAB V :Mengenai penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

Proses Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2003-2008 

 

I. Terbentuknya KPUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 

KPU  yang  ada sekarang  merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak 

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

Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai 

Politik.KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie.KPU kedua (2001-2007) 

dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur 

akademis dan LSM.KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus 

Dur) pada tanggal 11 April 2001.KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan 

Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari 

anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 

Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah 

hokum(Agust Riewanto, 2007: 33). 

Dibentuknya KPU Pusat yang pertama kalinya dilakukan oleh Mantan 

Presiden BJ. Habibie, KPU sendiri melakukan tugas, kewenangan, serta 

kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang diawali 

dengan membentuk KPU baik di tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten oleh 

tim seleksi yang ditunjuk oleh KPU Pusat guna mensukseskan penyelenggaraan 

Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan demokratis (Ning Retnaningsih, 2006: 45).

http://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Keppres
http://id.wikipedia.org/wiki/BJ_Habibie
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid


19 
 

19 
 

Tim Seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  

Provinsi Jawa Tengah terbentuk, dengan ketua Prof Ir Eko Budihardjo MSc 

(Rektor Undip) dan Wakil Ketua Tartopo Soenarto SH ( Asisten Tata Praja Sekda 

Prov Jateng). Sedangkan anggota terdiri atas Prof Dr Amin Syukur (dosen IAIN 

Walisongo Semarang), Dr Agnes Widanti SH CN (dosen Unika Soegijopranoto 

Semarang), serta Sasongko Tedjo SE MM (Wapemred Suara Merdeka).Tim 

dibentuk melalui SK Gubernur No 270/11/2003 tertanggal 3 April 2003. Mulai 

beberapa hari kemudian, tim sudah membuka kesempatan kepada seluruh warga 

Jateng untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. 

Pendaftaran ditutup sekitar bulan April pada tanggal 10tahun 2003. 

Orang – orang yang terlibat dalam proses penyeleksian anggota KPUD 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2008 antara lain meliputi ketua tim 

seleksi selaku Prof Ir Eko Budihardjo MSc (Rektor Undip) dan Wakil 

Ketua Tartopo Soenarto SH ( Asisten Tata Praja Sekda Prov Jateng). 

Sedangkan anggota terdiri atas Prof Dr Amin Syukur (dosen IAIN 

Walisongo Semarang), Dr Agnes Widanti SH CN (dosen Unika 

Soegijopranoto Semarang), serta Sasongko Tedjo SE MM 

(Wapemred Suara Merdeka).Tim dibentuk melalui SK Gubernur No 

270/11/2003. Tim seleksi dibentuk pada tanggal 3 April 2003. Dan 

selang beberapa hari kemudian, tim sudah membuka kesempatan kepada 

seluruh warga Jateng untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU 

Provinsi Jawa Tengah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 10tahun 2003 

(Wawancara dengan Bu Fitriyah, 5 Agustus 2015). 

Seleksi tahap pertama menjaring 30 calon anggota KPU dari 88 calon 

yang lolos seleksi dengan jumlah 216 pendaftar .Dari calon anggota Komisi 

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah yang lolos seleksi tahap pertama 

mengikuti uji kelayakan tahap kedua. Uji pertama berlangsung di kantor KPUD 

Jawa Tengah Jalan Veteran III itu, kemarin mengikutkan 20 calon. Sisanya 

dilanjutkan Rabu (30/4) pukul 18.30 di tempat yang sama. Mereka akan dipilih 
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menjadi 10 besar untuk diajukan ke KPU Pusat.Uji kelayakan dihadiri pula oleh 

akademisi, anggota LSM, dan pengurus partai politik. Selain dari tim seleksi, 

hadirin juga diperbolehkan mengajukan berbagai pertanyaan. Jalannya uji 

kelayakan tersebut tidak diketahui oleh calon anggota KPU Jawa Tengah yang 

lainnya. Sebelum dipanggil, peserta dikarantina di ruangan laintai I. Mereka 

dipanggil untuk menjalani tes di lantai III sesuai dengan nomor urutnya masing-

masing(Sumber Data: Arsip Suara Merdeka, 30 April 2003 :XII). 

Para calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi 

Jawa Tengah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mulai dites wawancara 

tahap pertama oleh tim seleksi, Senin (28/5), di Gedung Kopri. Setiap calon dites 

dalam ima materi oleh tim yang berjumlah lima orang secara bergantian satu 

persatu. Setiap pemanggilan oleh panitia wawancara, langsung lima calon. 

Sementara calon yang lain menunggu di luar gedung. Setiap calon harus 

berhadapan dengan kelima anggota tim seleksi, masing-masing kurang lebih lima 

menit. Setiap anggota tim memiliki meja sendiri – sendiri yang letaknya cukup 

berjauhan. Dengan demikian, bisa dipastikan ketika wawancara berlangsung, 

masing-masingcalon tidak bisa saling mendengarkan materi yang 

ditanyakan.Begitu juga dengan peserta yang menunggu di luar. Jangan kan 

mendengar, terlihat dari kursi saja tidak.Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi 

Kota Drs. Masrohan Bahri MM mengatakan, tes wawancara tahap pertama 

dilakukan dua hari.Dari 88 calon yang lolos seleksi, 60 dites Senin (28/4), 

sedangkan sisanya Selasa (29/4).Demikian hasilnya baru bisa diketahui paling 

cepat sore harinya. Dengan materi yang ditanyakan, ungkap Beliau, meliputi 
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Pncasila dan UUD 1945, UU No 31/2002 tentang Partai Politik , UU No 12/ 2003 

tentang Pemilu, pengetahuan umum (otonomi daerah dan wawancara mengenai 

wawasan mengenai Kota Semarang), serta intergritas dan kualitas. Tes wawancara 

untuk materi pertama dilakukan di Meja 1 oleh Ketua Tim Seleksi Drs. KH 

Syamsuddin Anwar. Untuk materi kedua Drs. Sri Santoso (meja 2), ketiga Nafiz 

Yunaliya (3), keempat Herniwati (4), dan kelima Atyadi Mochtar(5)(Sumber 

Data: Arsip Suara Merdeka, 30 April2003: VIII). 

Pada tanggal 24 Mei, kelima anggota yang sudah lolos seleksi dan 

dilantik Ketua KPU Pusat Prof Dr Nazarudin Syamsudin di Hotel Indonesia, 

Jakarta. Kelima anggota tersebut antara lain meliputi: Hasyim Asy’ari SH.Msi, Dr 

Ari Pradhanawati MS, Dra Fitriyah MA, Ida Budhiati SH, dan Slamet Sudjono 

SH. MH.Mereka kemudian ke kantor KPU Jateng di jalan Veteran 1 A Kota 

Semarang. 

Pada tanggal 24 Mei kepengurusan anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2003-2008 dilantik. Yang melantik kelima anggota terpilih KPUD 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2008 yaituKetua KPU Pusat Prof Dr 

Nazarudin Syamsudin di Hotel Indonesia.Kelima anggota KPUD 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2008 terdiri dari Hasyim Asy’ari 

SH.Msi, Dr Ari Pradhanawati MS, Dra Fitriyah MA, Ida Budhiati SH, 

dan Slamet Sudjono SH. MH.KPUD Provinsi Jawa Tengah berkantor di 

jalan Veteran 1 A, Kota Semaarang(Wawancara dengan Bu Fitriyah, 5 

Agustus 2015). 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang 

beralamat di jalan Veteran 1 A Kota Semarang dalam tiap – tiap ruangannya 

terdiri dari beberapa bagian, meliputibagian Program, Data, Organisasi dan 

Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan 

data, penataan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan 
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tugasnya bagian program, data, organisasi dan sumber daya manusia mempunyai 

fungsi sebagai menyiapkanprogram dan data serta juga sebagai penataan 

organisasi dan smber daya manusia. 

Dilanjut dengan bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai 

tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan 

urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan, Umum 

dan Logistik mempunyai fungsi sebagai perencanaan dan pengelolaan keuangan, 

serta juga sebagai pelaksanaan urusan umum dan logistic. 

Kemudian yang terakhir bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan 

Partisipasi Masyarakat yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan 

hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan 

tugasnya, bagian hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat, 

mempunyai fungsi sebagai menyiapkan dokumentasi dan hubungan partisipasi 

masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan 

dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum. Serta 

juga sebagai penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan 

perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota 

DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan 

calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. 

Bagian-bagian ruangan yang terdapat di kantor sekretariat KPUD 

Provinsi Jawa Tengah meliputi bagian Program, Data, Organisasi dan 

Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas penyiapan program, 

pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia. Bagian 

Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai tugas menyiapkan 

penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan 
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umum dan logistik.Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi 

Masyarakat yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan 

hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Fungsi dari 

beberapa bagian ruangan di kantor ini meliputi bagian ruangan Program 

mempunyai fungsi sebagai penyiapan Program dan Data serta penataan 

Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Bagian ruangan keuangan 

mempunyai fungsi sebagai perencanaan dan pengelolaan keuangan dan 

pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dan bagian ruangan hukum 

mempunyai fungsi sebagai penyiapan dokumentasi dan hubungan 

partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta 

administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian 

sengketa dan bantuan hukum, serta penyiapan pemutakhiran data 

pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil 

Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, 

penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon 

terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah (Wawancara dengan Bu Fitriyah, 5 Agustus 

2015). 

 

II. Profil Anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008. 

Kelima anggota Komisioner KPUD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 

2003-2008 yang dilantik pada tanggal 24 Mei tahun 2003 oleh Ketua KPU Pusat 

Prof. Dr. Nazarudin Syamsudin di Jakarta,antara lain meliputiHasyim Asy’ari 

SH.Msi, Dr Ari Pradhanawati MS, Dra Fitriyah MA, Ida Budhiati SH, dan Slamet 

Sudjono SH. MH. 

Hasyim Asy’ari SH. Msi selaku anggota sekaligus sebagai Ketua KPUD 

Jateng termuda walaupun pada masa jabatannya hanya sebentar, lahir di Pati 

tahun 1973. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Unsoed 1995.Gelar s2 

diraih di UGM bidang bidang Ilmu Politik. Kini, ia menjadi dosen tetap di Fakltas 

Hukum Undip. Kesibukannya muai dari Lakpesdam PWNU Jateng.LP Maarif, 

hingga sekretaris eksekutif lembaga penelitian di kotanya yaitu di Kudus. Menjadi 

anggota KPU, karena beliau ingin terlibat dalam proses berbangsa. Dalam UU No. 
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12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, 

membuka peluang civil society terlihat dalam wilayah state(negara). Tanpa 

terlihat dalam kelompok partisan, bisa masuk ke level state(Sumber Data: Arsip 

Suara Merdeka, 31 Mei 2003: XV). 

Dr. Ari Pradhanawati. MS sebelum menjadi anggota Komisioner KPUD 

Jawa Tengah tahun 2003-2008 yaitu sebagai dosen di Universitas Dipenogoro 

(Undip),Beliau kerap mengritisi kebijakan pemerintah yang keluar dari rel aturan. 

Bicaranya lugas. ''Moralitas wakil rakyat sudah banyak yang luntur,'' tandasnya 

saat mengomentari kasus kontroversi dana purnabakti DPRD Jateng beberapa 

waktu lalu. Sarjana S1 diselesaikan di Fisip Undip. Beliau melanjutkan S2 dan S3 

di Unpad Bandung. Sejak mendaftar sebagai calon anggota KPU Jateng hingga 

terpilih, Beliau mengaku kerap menerima kiriman pesan singkat lewat handphone-

nya.Bunyinya macam-macam, ada yang memberi dukungan, masukan, maupun 

tekanan.Semuanya diakomodasi untuk meningkatkan kinerja kami di KPU.Beliau 

juga optimistis dengan keterwakilan tiga perempuan di KPU mampu bekerja 

maksimal. Untuk mencari calon anggota legislatif yang baik, KPU juga 

harus fight dengan rekan-rekan di partai(Sumber Data: Arsip Suara Merdeka, 31 

Mei 2003: XV). 

Dra. Fitriyah. MA selaku dosen atau akademisi Undip ini menjadi 

anggota sekaligus sebagai ketua pengganti Pak Hasyim di KPU Provinsi Jawa 

Tengah,karena masalah intern. Beliau tertarik sebagai anggota KPU karena ingin 

terlibat dalam proses demokrasi lewat pemilu. Menurut perempuan kelahiran 

Kendal 41 tahun silam itu, pemilu adalah sebuah proses demokratis memilih 
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pemimpin. Pemilu akan berjalan sukses jika menyentuh tiga hal mendasar. 

Mematuhi aturan main, penyelenggara yang baik, dan penegakan hukum. Beliau 

merasa yakin mampu melakukan ketiganya sekaligus. Selain sebagai dosen, sosok 

ini juga bisa ditemui di Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik 

(Puskodak) Fisip Undip. Beliau duduk sebagai ketuanya. Istri dari Drs R Ayub 

Edy Purnomo MM ini juga peduli terhadap pemilihan kepala daerah. 

Kedudukannya sebagai anggota Dewan Etik Masyarakat Peduli Pilkada (MPP).  

Kesibukannya masih bertambah dalam kepengurusan Asosiasi Ilmu 

Politik Indonesia (AISI) Semarang. Sebagai penulis, ibu dari dua putra itu 

tergolong aktif. Artikelnya kerap dimuat di beberapa media massa dan jurnal 

ilmiah. Pembicara di berbagai seminar lokal dan nasional itu juga menjadi 

kontributor buku terbitan Puskodak berjudul ''Manajemen Otonomi Daerah'' 

(2001) serta ''Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal'' (2003). Namun, 

sejak mendaftar menjadi calon anggota KPU Beliau sudah ada prioritas. Beliau 

sudah siap untuk bekerja penuh waktu di KPU, seperti yang diatur dalam undang-

undang. Dan beliau diangkat menjadi Ketua pengganti atas pengunduruan diri dari 

Pak Hasyim yang telah diputuskan dalam rapat pleno semua anggota KPU Jateng 

di Kantor KPU Jateng Jalan Veteran 1A(Sumber Data: Arsip Suara Merdeka, 31 

Mei 2003: XV). 

Ida Budhiati. SH satu-satunya anggota KPUDProvinsi Jawa Tengah di 

luar profesi akademisi atau berprofesi sebagai pengacara. Perempuan kelahiran 

Semarang 1971 itu terjun di dunia hukum praktis sebagai pengacara sejak 1993-

1997 di LBH Semarang. Sarjana hukum dari Untag Semarang 1995 itu lalu 
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terbang ke Jakarta bergabung di LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk 

Keadilan (APIK) hingga 2001. Konsentrasi kasusnya menyangkut kekerasan 

terhadap perempuan. Setelah kembali ke Semarang, beliau mendirikan kantor 

pengacara. Menyangkut tiga wakil perempuan dalam KPU Jateng, beliau 

menganggap sebagaitest case. Bekerja sebagai anggota KPU tentu akan menyita 

waktu dan aktivitasnya. Mobilitas pun harus tinggi ketika harus melakukan 

observasi ke kabupatan/kota dalam memetakan daerah pemilihan. Beliau sudah 

terbiasa bekerja tidak hanya duduk di belakang meja. Sebagai pengacara, bekerja 

di lapangan sudah biasa beliau lakukan(Sumber Data: Arsip Suara Merdeka, 31 

Mei 2003: XV). 

Slamet Sudjono SH. MH tertarik menjadi anggota KPU saat mempelajari 

sebuah kebijakan politik. Bahwa penyelenggara pemilu dari orang-orang yang 

independen dan nonpartisan. Ini menarik, yang diurusi partisan, tapi orang yang 

non partisan bisa berperan dalam kapasitas sebagai anggota KPU. Karena itu, 

sarjana S2 dari Unpad program ketatanegaraan itu merasa tertantang.  

Dewan pakar Lembaga Independen Kajian Hukum (LIKH) Jateng 

tersebut menyebutkan menyelenggarakan pemilu bukan pekerjaan gampang. 

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi adalah menyeleksi KPU 

Kabupaten/Kota, memetakan daerah pemilihan, serta berperan menentukan calon-

calon anggota legislatif. Menurutnya, undang-undang yang mengatur soal 

otonomi daerah masih dalam masa peralihan. Saat itu beliau diminta untuk 

menyusun hal-hal teknis yang belum diatur dalam undang-undang. Ada aturan-

aturan pelaksanaan yang seharusnya diserahkan kepada anggota DPRD. Dan kini 
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hal tersebut menjadi salah satu acuan menggelar pilkada di daerah-daerah(Sumber 

Data: Arsip Suara Merdeka, 31 Mei 2003: XV). 
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INSTRUMEN PERTANYAAN 

Hasil wawancara bersama Ibu Fitriyah, selaku mantan Ketua Komisioner KPUD 

Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003 – 2008, antara lain meliputi:  

1. Siapa sajakah orang – orang yang terlibat sebagai tim seleksi untuk calon 

anggota KPUD Jawa Tengah periode tahun 2003 – 2008 ? 

2. Melalui SK (Surat Keterangan) apakah tim seleksi anggota KPUD Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2003 – 2008 dibentuk ? 

3. Pada tanggal berapa tim seleksi tersebut dibentuk ? 

4. Pada tanggal berapa kepengurusan anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2003 – 2008 dilanntik ? 

5. Siapakah yang melantik kelima anggota terpilih KPUD Provinsi Jawa 

Tengah periode tahun 2003 -2008 tersebut ? 

6. Terdiri dari siapa sajakah lima (5) anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah 

yang dilantik pada kepengurusan tahun 2003 – 2008 Bu ? 

7. Dimanakah alamat kantor anggota KPUD Jawa Tengah pada kepengurusan 

pertama tahun 2003 -2008 sampai kepengurusan saat ini ? 

8. Apa saja bagian – bagian ruangan yang terdapat di kantor sekretariat KPUD 

Provinsi Jawa Tengah  ? 

9. Apa sajakah fungsi dari beberapa bagian ruangan yang terdapat di kantor 

sekretariat KPUD Provinsi Jawa Tengah  ?   
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Hasil wawancara bersama Bapak Joko Purnomo, selaku Ketua Komisioner KPUD 

Provinsi Jawa Tengah saat ini, antara lain meliputi: 

1. Diawali dengan kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh para anggota 

KPUD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 – 2008 terkait kepengurusan 

baik dari KPUD Kabupaten maupun Kota yang akan menyelenggarakan 

Pileg dan Pilpres tahun 2004 dan Pilgub tahun 2008 ? 

2. Berapakah jumlah yang dibutuhkan sebagai anggota tim seleksi yang 

nantinya juga akan bertugas menyeleksi calon – calon anggota KPUD baik 

ditingkat Kabupaten maupun Kota ? 

3. Minimal pendidikan apakah Pak yang menjadi salah satu syarat sebagai tim 

seleksi yang nantinya akan menyelengksi calon – calon anggot KPUD 

Kabupaten maupun Kota yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah ? 

4. Berapakah usia minimal yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat 

sebagai tim seleksinya ? 

5. Berapa harikah waktu maksimal yang dibutuhkan dalam menetapkan 

anggota tim seleksi tersebut ?  

6. Lembaga apakah yang berwenang dalam menetapkan nama untuk mengisi 

dan melengkapi keanggotaan tim seleksi jika sebelumnya dalam beberapa 

waktu yang sudah ditentukan tetapi belum juga dilaksanakan  ? 
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Hasil wawancara bersama Bapak Ikhwanudin selaku anggota Komisioner KPUD 

Provinsi Jawa Tengah saat ini, antara lain meliputi:  

1. Apakah tugas yang dilakukan oleh tim sukses terhadap para calon anggota 

KPUD Provinsi Jawa Tengah baik di tingkat Kabupaten maupun Kota 

terkait hasil seleksinya kepada KPUD Jawa Tengah ? 

2. Berapa lamakah waktu yang ditempuh oleh tim seleksi dalam memutuskan 

sepuluh (10) nama calon anggota KPUD Kabupaten maupun Kota  ? 

3. Berapa lamakah proses pemilihan dan penetapan anggota KPUD Kabupaten 

maupun Kota yang akan dilakukan oleh pihak KPUD Jawa Tengah  ? 

Hasil wawancara bersama Bapak Wahyu Setiaawan selaku anggota Komisioner 

KPUD Provinsi Jawa Tengah saat ini, antara lain meliputi:   

1. Apa sajakah jenis – jenis rapat pleno yang dilakukan dalam segala 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Berapakah jumlah anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan 

untuk hadir jika rapat pleno dilaksanakan ? 

3. Berapakah jumlah anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan 

dalam penetapan keputusan rapat plenonya sendiri ? 

4. Apa hal yang tidak boleh dilakukan terkait penetapan hasil Pemilu pada saat 

rapat pleno berlangsung ? 

5. Siapa yang boleh menggantikan Ketua jika berhalangan hadir yang akan 

memimpin rapat pleno berlangsung ? 

6. Apakah tugas KPUD Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara baik 

Pileg dan Pilres tahun 2004 dan Pilgub tahun 2008 ? 


