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Abstract 

The election of the mayors of 2015 is the party of democracy the citizens of Surabaya, where the 

event bring together the two candidates, namely Amira – Vishnu, and Rasiyo – Lucy Kurniasari 

post a series of process phases by the Surabaya city. To maximize Election Luberjudil, KPU and 

Panwas Surabaya cooperate in escorting election until the inauguration of the elected 

candidates, in order to anticipate the presence of fraud perpetrated by a number of persons. Not 

only that, the city of Surabaya open registration monitoring to all agencies/institutions engaged 

in the kepemiluan as a form of part of democracy i.e. community participation. KIPP is an 

independent non governmental institutions in the field of kepemiluan, formed in 1996, in order to 

prepare elections in 1997 in Jakarta. The presence of KIPP have some positive impact, such as 

increasing political awareness is through community participation as a volunteer KIPP came 

from among the public, both to minimize the influence of money politic to the community, 

through voter education by KIPP. The study describes the roles of KIPP in the election year of 

2015, ranging from monitoring registration outside government agencies, recruitment of 

volunteers until the flow monitoring in the location of polling stations. This research uses 

qualitative research methods a descriptive theory of democracy with elections. The results of the 

research showed the election was democratic elections, reflecting the Surabaya with the 

percentage participation of 52% 48% golput, numbers, as well as a minimal violation of 

election. 

 
Keywords: Surabaya Mayor Election 2015, KIPP, Election Democracy 

Abstraksi 

Pemilihan Wali Kota 2015 merupakan pesta demokrasi warga Surabaya, dimana ajang tersebut 

mempertemukan dua calon, yakni Risma – Wisnu, dan Rasiyo – Lucy Kurniasari pasca 

serangkaian proses tahapan oleh KPU Kota Surabaya.Untuk memaksimalkan Pemilu Luberjudil, 

KPU dan Panwas Surabaya bekerjasama dalam mengawal pemilu sampai pada tahap pelantikan 

calon terpilih, guna mengantisipasi adanya tindak kecurangan oleh sejumlah oknum. Tidak 

hanya itu, KPU Kota Surabaya membuka pendaftaran pemantauan kepada seluruh instansi / 

lembaga yang bergerak di bidang kepemiluan sebagai wujud bagian dari demokrasi yakni 

partisipasi masyarakat. KIPP merupakan lembaga independen non pemerintah bergerak di 

bidang kepemiluan, terbentuk di era 1996, guna mempersiapkan diri pada pemilu 1997 di 

Jakarta. Kehadiran KIPP memiliki beberapa dampak positif, diantaranya ialah meningkatnya 

kesadaran politik masyarakat yang melalui keikutsertaan sebagai relawan KIPP berasal dari 

kalangan masyarakat, kedua meminimalisir pengaruh money politic kepada masyarakat, melalui 

pendidikan pemilih oleh KIPP. Penelitian ini menjelaskan peran KIPP dalam pilwali tahun 2015, 

mulai dari pendaftaran pemantau di luar instansi pemerintah, perekrutan relawan  hingga alur 

pemantauan di lokasi TPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan teori Demokrasi pemilu. Hasil dari penelitian menunjukkan Pilwali Surabaya 

mencerminkan demokrasi pemilu, dengan persentase partisipasi 52 %, angka golput 48 %, serta 

minim pelanggaran pemilu.  

Kata Kunci : Pilwali Surabaya 2015, KIPP, Demokrasi Pemilu 
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Pendahuluan 

Pemilihan Walikota merupakan salah satu bagian dari demokrasi, tepatnya alat dari 

sistem demokrasi dimana setiap lapisan masyarakat secara bebas dapat menggunakan hak 

politiknya dalam memilih calon pemimpin, melalui pemungutan suara tanpa memandang status 

ekonomi,status sosial, kondisi fisik, lokasi tempat tinggal, ras, suku, agama dan budaya. Momen 

Pilwali Surabaya 2015, terasa menarik dikarenakan pada masa tersebut dilaksanakan pemilu 

kepala daerah serentak, untuk pertama kali, serta majunya kembali petahana, Risma dan Wisnu, 

semakin meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana elektabilitas Risma – Wisnu masih kuat, 

terbukti beberapa kebijakan yang diterapkan disukai oleh masyarakat. Dalam penelitian 

Syamsul Muarif, salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih ialah menggunakan 

variable citra Sosial, dimana dalam variabel tersebut berisi faktor kedekatan intim antara warga 

dengan paslon.1 

Terasa berbeda sistem pemilu saat ini jika menelusuri pemilu di era Orba, dimana 

masyarakat dituntut untuk menggunakan hak suaranya untuk mempertahankan kekuasaan 

rezim. Dalam Jurnal karya Topo Santoso, tentang Proses Pemilu di Indonesia dari sudut 

pandang Pemantau Asing, sulitnya kehadiran pemantau independen oleh masyarakat 

dikarenakan adanya pengetatan aktifitas masyarakat dalam berkumpul dan berserikat mulai 

tahun 1971-1997.Untuk meredam antisipasi masyarakat, pemerintah Soeharto membentuk 

lembaga berkutat mengawasi pemilu, yakni PANWASLAK (Panitia Pengawas Pelaksana) yang 

strukturnya terdiri dari unsur kejaksaan, birokrasi dan perwakilan peserta pemilu. Pembentukan 

lembaga ini dinilai masih menimbulkan tanda tanya dan ketidakpercayaan publik akan 

independensinya, terlihat dari kuatnya rezim yang mengendalikan segala hasil keputusan 

lembaga pemilu2. 

Kesewenang wenangan rezim membangkitkan sejumlah mahasiswa, jurnalis, organisasi 

pemuda, kritis dalam membentuk lembaga mandiri yang berfungsi untuk memantau kinerja 

lembaga pemilu yang dianggap berpihak kepada rezim yang berkuasa, serta membatasi ruang 

partisipasi publik dalam menentukan arah perbahan bangsa. KIPP ialah lembaga independen 

                                                           
1 Muarif,Syamsul.2015. Analisa Prilaku Pemilih Dalam Memilih Calon Atau Peserta Pemilu Kabupaten Sampang: 

Studi Kasus Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. KPU Kabupaten Sampang. 
2 Santoso, Topo. (2004). Pemilu di Indonesia dari sudut pandang Pemantau Asing.(4).807. 



pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pemilu. Didirikan mulai tahun 1996 atau sebelum 

Pemilu 1997, tidak butuh waktu yang cukup lama, KIPP telah berdiri di 47 kota besar dan 

memiliki perwakilan di Berlin dan di Kuala Lumpur. Pendirian KIPP dilatarbelakangi dengan 

prinsip mengawasi aktifitas kecurangan yang dilakukan rezim Orba, disamping itu 

melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.3 Di Surabaya pembentukan KIPP 3 bulan 

pasca didirikannya KIPP Jakarta oleh sekelompok jaringan mahasiswa, berbekal 

mengimplementasikan visi dan misi KIPP, KIPP Surabaya memiliki peran yang cukup penting 

dalam agenda pesta demokrasi di Kota Surabaya, sebagai bukti keikutsertaaan KIPP Surabaya, 

sebagai bukti pada pemilihan Walikota 2010, lembaga pemantau yang diakui keabsahannya 

hanyalah KIPP, dikarenakan KIPP satu satunya lembaga pemantau yang mendaftar dan lolos 

syarat prasyarat oleh KPU Kota Surabaya4.  Pada momen Pilgub Jatim 2013, KIPP, dalam hal 

ini KIPP Jatim turut hadir dalam momen pesta demokrasi tingkat provinsi, untuk mengawal 

proses demokrasi tingkat Jawa Timur, agar terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh 

sejumlah oknum.5 

Dalam perkembangan pemantauan di Indonesia, tidak hanya KIPP yang berkutat di 

pemilu, namun terdapat beberapa lembaga yang memilki misi yang sama, yakni: Perludem 

(Perkumpulang untuk Pemilu dan Demokrasi), JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 

Rakyat), KoDe Inisiatif (Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif), CORRECT (Constitutional and 

Electoral Reform Center) dan PUSaKO (Pusat Studi Konstitusi) Universitas Andalas, namun 

lambat laun eksistensi lembaga pemantauan kian menurun, dalam karya Ratniah Solihah, 

penurunan lembaga pemantauan disebabkan oleh 6 faktor kendala, yaitu: a) tertutupnya jajaran 

pengawas pemilu dengan pemantau pemilu; b) kecurigaan pengawas terhadap pemantau pemilu; 

c) adanya persaingan dan benturan antara pengawas dan pemantau pemilu; d) tidak adanya 

pelayanan pengawas kepada lembaga pemantau; e) Minim perlindungan pelapor pelanggaran; 

dan f) informasi pengawasan minim diberikan. Dalam analisa Ratnia Solihah, dkk 6 kendala ini 
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berdampak tidak hanya terhambatnya pemantauan oleh lembaga pemantau, namun relasi antara 

pengawas dan pemantau dapat terganggu.6 

Senada dengan paparan Ratna, kajian Fadli menunjukan aktivitas pemantau pemilu 

mengalami penurunan, ditandai dengan faktor sejarah, dimana kala itu peningkatan pemantau 

disebabkan masyarakat memiliki musuh bersama dalam menumbangkan rezim Soeharto, pasca 

perubahan rezim menuju reformasi, penurunan pemantau diakibatkan, masyarakat tidak 

memiliki tujuan yang sama, dan cenderung melunturkan semangat partisipasi dalam hal 

pemantauan. Selain itu terdapat faktor penurunan partisipasi publik, diantaranya:a) pengetahuan 

pemilih akan pentingnya pengawasan publik; b)jarak antara tahapan dan jangkauan pemilih; c) 

keterbukaan informasi kepemiluan; d) pendanaan pemantau pemilu; dan e) Inovasi dalam 

pengawasan berbasis teknologi.7 

Untuk meminimalisir penurunan partisipasi pemilih KIPP Surabaya mengadakan 

sosialisasi dan kerjasama dengan instansi KPU pada pemilih pemula, dan melakukan recruitmen 

pemantau dengan mitra yang telah dibangun oleh KIPP, seperti organisasi kemahasiswaan dan 

organisasi kepemudaan daerah maupun masyarakat 

     

Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini 

berfungsi  untuk meneliti gejala sosial yang tidak dapat diukur melalui data atau jenis lain 

bersifat ilmiah., Data penelitian berbentuk deskriptip,yakni menjelaskan arah dan tujuan 

penelitian tersebut .Substansi penelitian ini tentang Komite Independen Pemantau Pemilu, yang 

berisi kegiatan yang dilakukan dalam menyambut Pemilihan Walikota Surabaya, kedua, alur 

pemantauan KIPP terhadap Pilkada serentak, terakhir strategi KIPP dalam mengajak dan 

mempersiapkan masyarakat untuk memantau sebagai relawan. Melalui data yang telah 

didapatkan peneliti mencocokkan relevansi data dengan teori yang telah diambil.. Selain itu 

penulis menggunakan teori Demokrasi Pemilu sebagai rujukan penelitian dimana dalam 

komponen tersebut terdapat partisipasi masyarakat dalam pemilu Dalam Kitab Hukum pemilu 

dijelaskan bahwa tak hanya menggunakan haknya untuk memilih, namun, masyarakat dapat 

terlibat aktif dalam tahapan pemilu, diantaranya: a) pelaksanaan pendidikan pemilih; b) 
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membantu KPU melaksanakan sosialisasi tata cara Pemilu; c) aktif sebagai anggota partai 

politik, memilih calon, dan membahas rencana kebijakan partai; d) mengajak anggota keluarga 

dan teman mendaftarkan diri sebagai pemilih; e) memberikan suara pada hari pemungutan 

suara; f) proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai petugas, pengawas, saksi maupun 

penonton; g) memantau pelaksanaan Pemilu dan menyampaikan penilaian terhadapproses 

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hasil pemantauan; h) melaporkan dugaan pelanggaran 

Pemilu kepada penegak hukum; dan i) mengawasi setiap tahap penyelenggaraan Pemilu.8 

Demokrasi pemilu dapat ditemukan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Adapun 

indikator pemungutan dan penghitungan suara pemilu berintegritas, diantaranya: a) menjamin 

pengaturan pemberian suara yang aman dan nyaman; b) pemberian fasilitas bagi pemilih 

dissabilitas; c) pemberian surat suara sesuai DPT penduduk; d) mencegah pemilih ganda di 

beberapa TPS; e) Pemberian suara bersifat bebas (tanpa intimidasi dan kampanye uang); f) 

Transparansi penghitungan ulang suara/ rekapitulasi; g) pengisian berita acara dan sertifikat 

hasil penghitungan surat suara secara akurat; dan h) saksi pemilu mendapatkan salinan data 

penghitungan suara.9 

 

Pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya 2015 

Untuk pola pelaksanaan Pilwali Surabaya terbagi menjadi beberapa komponen, 

diantaranya ialah kondisi Pilwali Surabaya, terkait peserta pemilu dan aturan penguat penetapan 

calon. Penetapan calon Pilwali 2015, berdasarkan PKPU No 9 tahun 2015, namun diubah 

menjadi PKPU No 12 tahun 2015, untuk mengantisipasi terpilihnya pasangan calon kepala 

daerah yang pernah melakukan tindak pidana. 

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berasal dari partai politik yang 

memiliki jumlah kursi lebih dari 20 persen, atau gabungan partai politik. PDIP mencalonkan 

kembali petahana, yakni Risma dan Wisnu, dan telah lolos verifikasi.Pasangan calon lain yang 

berasal dari gabungan partai tidak lolos dari tahap verifikasi, sehingga  peserta Pilwali tunggal, 

yakni Risma – Wisnu. Sosok hanya ada calon tunggal menimbulkan beberapa polemik, hingga 

mempermasalahkan syarat pencalonan walikota, pasangan koalisi dua partai, Demokrat, dan 

PAN mengajukan permasalahan terkait syarat pencalonan bakal calon Walikota dan Wakil 
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Walikota. Gagalnya calonyang diusung memiliki beberapa kekurangan seperti: ketidakcocokan 

penomoran surat yang dikirim, tidak adanya identik penulisan tanggal, dan nomor seri material. 

serta paslon  belum menyertakan 1 dokumen dari 3 dokumen tentang persyaratan pencalonan 

peserta pemilu, yakni bukti bahwa peserta tidak mempunyai tunggakan pajak. Meski parpol 

pengusung memberikan alternatif berkas, namun, KPU kota menolak berkas tersebut dan 

menetapkan peserta Pilwali hanya 1.Ketetapan tersebut berdampak protes beberapa parpol dan 

hingga rencana penundan pesta demokrasi kota Surabaya hingga tahun 2017 ,apabila tidak 

adabta pihak lain yang mendaftarkan diri sebagai peserta.10 KPU Surabaya berkordinasi dengan 

KPU RI, dan menunggu keputusan pusat sebagai acuan pilwali 2015. Pasca mendapatkan 

rekomendasi KPU pusat,yakni membuka kembali pendaftaran calon, dan memanggil, calon 

yang sebelumnya tidak lolos verifikasi, sehingga pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota dapat dilakanakan dengan 2 peserta calon, yakni Risma – Wisnu dan Rasiyo – Lucy. 

Terakhir ialah pembentukan lembaga oleh KPU Kota Surabaya, untuk membantu 

serangkaian proses tahapan pemilu, mulai dari pendataan penduduk, penyusunan  Daftar 

pemilih sementara hingga pemilih tetap, pembuatan kertas suara hingga pemungutan dan 

penghitungan suara, untuk itu KPU kota melalui situs resmi, mengumumkan adanya 

pendaftaran seleksi calon PPS dan PPK kepada masyarakat yang berminat  dipertengahan bulan 

April dan bulan Mei. Pasca pendaftaran, diadakan seleksi, hingga KPU melantik dan 

menetapkan PPS berjumlah 462 per total 151 kelurahan di Surabaya, dan masing masing 

kelurahan akan diisi 3 PPS. PPS kemudian membentuk sekretariat PPS sementara di tiap tiap 

kelurahan dengan berkordinasi dengan lurah setempat. Untuk proses kerja, PPS dibantu oleh 

Sekretaris PPS, yang berasal dari pejabat structural kelurahan, yang dimana ada rekomendasi 

dari lurah untuk menjabat di posisi sekretaris PPS, kepada Walikota. PPS juga mempersiapkan 

pembentukan dan pembimbingan teknis kepada PPDP (Panitia Pemutahiran Data Pemilih) 

Untuk memaksimalkan kinerja PPS dapat membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara) dan PPDP (Petugas Pemutahiran data pemilih) 
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Alur dan Hasil Pemantauan KIPP 

Sebelum disahkan sebagai pemantau resmi, terlebih dahulu lembaga pemantau 

mengikuti pengumuman yang diterapkan melalui situs resmi KPU kota Surabaya. Adapun 

pembukaan pendaftaran pemantau, berdasarkan Nomor:31/KPU-kota-014.329945/V/2015 

tentang pembukaan pendaftaran pemantau pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Surabaya tahun 2015.11   

 

                                  Alur Pendaftaran Pemantauan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pandia (2018) 

 

Pasca pengesahan oleh KPU Surabaya, pada bulan Desember, KIPP memantau proses 

pemilu dalam hal pemungutan suara di Kota Surabaya dengan mengerahkan 40 relawan, yang 

terdiri dari perwakilan wilayah di Kota Surabaya, guna memantau TPS di Kota Surabaya.  

Adapun proses pemantauan dapat dilakukan pasca penetapan paslon, namun KIPP memilih 

memantau saat pemungutan dikarenakan faktor efisiensi pemantauan, serta lamanya verifikasi 

menjadikan KIPP memilih pemungutan suara sebagai momen pemantauan.  

Sebelum melakukan pemantauan terlebih dahulu dimulai dari proses perekrutan dimana 

relawan yang direkrut sebagian merupakan perwakilan dari warga di tiap kecamatan, serta 

mahasiswa yang bersedia membantu mengawal pilwali Surabaya sesuai dengan asas Luberjudil 

Adapun tahapan pembekalan yang dilakukan KIPP, diantaranya: pemberian materi tentang 

pemantauan, pemberian informasi keabsahan pemantauan, dan terakhir Cheklist pemantauan, 

yang berfungsi mencatat perkembangan pemungutan suara.  
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Sebelum diterjunkan kelapangan, relawan dikumpulkan terakhir untuk pemantapan 

penguasaan pemantauan, agar relawan tidak kelabakan dalam menjalankan proses pemantauan, 

pemantapan ini juga berisi pendistribusian relawan. Apabila terdapat relawan dengan domisili 

yang sama, maka pengurus memecah relawan ke lokasi terdekat dengan domisil.asal relawan 

Tabel.Temuan KIPPdalam Pilwali Surabaya 2015 

No Wilayah Pantauan Temuan  

01. Kecamatan 

Tegalsari 

TPS 22,  Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari : Para pemilih tidak 

mendapatkan form C-6, dari RT/ RW, namum  nama mereka tertulis di DPT 

terdaftar. Untuk memilih mengunakan KTP dan mencoblos 

02. Kecamatan Gubeng  -TPS 1, RT.01/ Rw.01 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng. Simpatisan 

paslon nomor 2 mengarahkan warga sekitar, TPS, untuk memilih nomor 2. Pelaku: 

ibu suwandayani 

-TPS 5. RT.02 Rw.01 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng : kertas DPT tidak 

terdapat di area TPS , masih adanya alat peraga kampanye paslon nomor 1, berupa 

stiker yang masih terpasang di pintu rumah warga.  

-TPS 07 RT.05-06 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng : Adanya bahan 

kampanye paslon nomor 2 yang masih terpasang di warung dekat TPS. 

-TPS 17 RT.05-06 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng. Terdapat seorang 

warga yang tidak diperbolehkan menggunakan haknya untuk memilih, bernama 

Adolf Thorik, karena TPS terpaksa ditutup pukul 12.00 oleh PPS dan KPPS. 

04 Kecamatan Dukuh 

Pakis 

TPS 17 Kelurahan Dukuh Pakis. Munculnya insiden surat suara yang mencoblos 

paslon 01,olehkarena kesalahan KPPS, panitia meminta masukan kepada saksi 

paslon, sesuai kesepakatan mensahkan surat suara untuk paslon 1 

05. Kecamatan 

Gayungan  

TPS 03, Kelurahan Menanggal, adanya arahan warga memilih oleh beberapa orang 

untuk memilih paslon nomor urut 02, disekitar TPS 

06. Kecamatan 

Mulyorejo 

-TPS 4,7, 8 dan 9 Kelurahan Kalijudan Taruna Lima, memiliki permasalahan yang 

sama, yakni DPT pemilih, tidak terpasang di area TPS 

-TPS 02 Kelurahan Mulyorejo, balai RW Mojoarun ditemukan alat kampanye 

paslon nomor 2. 

- TPS 3 kelurahan Mulyorejo, PPS tidak mencamtumkan DPT  

-TPS 15 dan 16 Kelurahan Kalijuda, masih terlihatnya baliho dan poster paslon 2 

07. Kecamatan 

Wonocolo 

TPS 07 kelurahan Margerejo RW.04, ditemukan alat peraga kampanye paslon no 1 

oleh pemantau 

08. Kecamatan Gubeng  TPS 01 Kelurahan Mojo, masih adanya stiker paslon 2.disekitar lokasi TPS 

TPS 34 RT.4 RW.7 tidak terpasangnya DPT oleh PPS 

TPS 35 RT.6 RW.7 tidak terpasangnya DPT oleh PPS sehingga sukarnya 

mengecek pemilih yang terdaftar di TPS tersebut 

09. Kecamatan 

Rungkut 

TPS 09, kelurahan penjaringan. Warga pendukung paslon 2 mengarahkan pemilih 

di TPS untuk mencoblos paslon 2.  

TPS 11, di daerah wonorejo selatan, tmasih adanya stiker paslon 2  di lokasi dekat 

TPS 

TPS 20, ditemukan  poster paslon 2 di rumah penduduk  

10.  Kecamatan 

Sukolilo 

-TPS 1,13,12,15,2 Kelurahan Semampir, Sejumlah relawan menemukan beberapa 

TPS di kelurahan semampir, tidak memasang kertas DPT  

TPS 7, kelurahan Klampis, Pemantau tidak menemukan DPT yang terpasang 

TPS 25 Kelurahan Semolo, relawan  kembali lagi pihak PPS tidak menempel kertas 

DPT 

-TPS 15 Kelurahan Semampir, Relawan KIPP menemukan adanya pihak PPS 

membuka waktu pencoblosan lebih dari waktu yang ditentukan, dimana seharusnya 

terbuka pukul 07.30 wib 



11. Kecamatan 

Kenjeran 

-TPS 14 kelurahan tambak wedhi, Pemantau menemukan baliho paslon 01 yang 

masih terpasang  

TPS 08 kelurahan tanah kali kedinding, relawan KIPP melihat adanya kejanggalan 

dimana alur pintu masuk pemilih disatukan dengan pintu keluar . 

-TPS 23 kelurahan tanah kali kedinding, Relawan memantau adanya pemungutan 

suara yang masih berlanjut sampai pukul 13.37, padahal menurut aturan penutupan 

waktu memilih sampai pukul 13.00, kecuali masih ada beberapa pemilih yang 

belum memilih. Serta Pemantau melihat adanya DPT belum terpasang 

-TPS 31 kelurahan tanah kali kedinding. Relawan menemukan proses pemungutan 

suara masih berlanjut pada Pukul 13.33. 

-TPS 15 kelurahan bulak banteng. Pada TPS tersebut relawan mengamati Pukul 

13.19 masih melakukan pemungutan suara 

-TPS 17 kelurahan tambak wedi. Relawan menemukan masih berlangsungnya 

pemungutan suara pada pukul 13.11. 

-TPS 08 kelurahan tanah kali kedinding, relawan mengamati akses pintu masuk 

menuju  pemungutan memiliki jalur yang sama dengan pintu keluar pasca memilih 

serta pada pukul 13.15 masih berlangsung proses pemungutan suara 

12. Kecamatan 

Semampir 

-TPS 11 kelurahan Ujung,  Relawan menemukan kembali DPT yang tidak 

terpasang, akses pintu masuk sama pintu keluar sama. 

-TPS 44 Kelurahan Ujung, Pemantau menemukan waktu pembukaan TPS  pukul 

07.10, seharusnya pembukaan dilakukan pukul 07.00 

-TPS 01 kelurahan ujung, tim pemantau menemukan DPT yang belum terpasang 

-TPS 12 kelurahan ujung, terdapat kejadian menarik, dimana PPS kehilangan kundi 

pembuka kotak suara, sehingga sampai pukul 13.20  belum diadakan penghitungan 

suara 

-TPS 24 Kelurahan Ujung, pemantau kembali menemukan DPT tidak terpasang di 

sekitar TPS. 

-TPS 01 dan 02Kelurahan Girian disekitaran TPS, pemantau menemukan APK 

berupa stiker paslon no urut 2. 

 -TPS 33 Kelurahan Girian, relawan KIPP menemukan  DPT tidak terpasang ketika 

pemungutan suara berlangsung. 

12. Kecamatan 

Kenjeran 

-TPS 44 kelurahan tanah kali kedinding. relawan KIPP mengamat bahwa 

pelaksanaan pemungutan suara masih berlangsung hinggaPukul 13.38  

-TPS 26 kelurahan tanah kali kedinding. Pemantau menemukan  berlangsungnya 

proses pemungutan suara pada pukul 13.35  

-TPS 40,dan 55 kelurahan sidotopo wetan. Pemantau menemukan  pada pukul 

13.20 masih melaksanakan pemungutan suara 

-TPS 09 kelurahan tanah kali kedinding. DPT tidak terpasang. Pukul 13.26 masih 

proses pemungutan suara 

-TPS 11 dan 13. kelurahan tambak wedi. Pemantau menemukan bahwa pada pukul 

13.10 masih melakukan kegiatan pemungutan suara 

-TPS 12 kelurahan bulakbanteng. Pukul 13.13, Pemantau menemukan  masih 

dilakukannya pemungutan suara 

-TPS 55 kelurahan tanah kali kedinding. Pemantau menemukan  pada pukul 13.25 

masih dilangsungkan proses pemungutan suara  

13. Kecamatan 

Krembangan 

-TPS 35 kelurahan moro krembangan. . Pemantau menemukan  pada pukul 13.10 

masih dilangsungkannya pemungutan suara 

-TPS 32 kelurahan moro krembangan, Pemantau mencatat bahwa DPT tidak 

terpasang di lokasi TPS,  

-TPS 28 kelurahan moro krembangan, Pemantau menemukan 2 objek pelanggaran, 

pertama DPT tidak terpasang, yang kedua pukul 13.30 masih berlangsungnya 

pemungutan suara  

-TPS 48 kelurahan moro krembangan, pukul 13.23 masih proses pemungutan suara 

-TPS 10 kelurahan moro krembangan, Pemantau menemukan 2 objek pelanggaran, 

pertama DPT tidak terpasang, dan kedua pukul 13.40 panitia TPS masih membuka 

pemungutan suara 



-TPS 13 kelurahan moro krembangan, DPT tidak terpasang, 13.45 masih proses 

pemungutan suara 

13 Kecamatan 

Genteng 

-TPS 22, dan 17 kelurahan Penilih, TPS buka pukul 07.21, waktu yang tidak sesuai 

dengan aturan  dan dilakukan pemasangan DPT. 

14 Kecamatan 

Simokerto 

-TPS 02 Kelurahan Simokerto, pukul 14.00 masih proses pemungutan suara. 

15 Kecamatan Tandes  TPS 7 Kelurahan Banjarsugihan, pemilih pemula yang tidak masuk dalam DPT 

namun memenuhi syarat usia minimum dan domisili sesuai TPS bersangkutan di 

larang KPPS untuk memberikan hak pilihnya jika tidak memiliki KTP, walaupun 

yang bersangkutan memakai identitas lain, Kartu Keluarga (KK). 

Sumber : Hasil Pantauan KIPP Surabaya12 

 

Pada saat pemungutan suara, KIPP menemukan banyak sekali pelanggaran, baik yang 

dilakukan oleh PPS, KPPS maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penyebab 

pelanggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, rendahnnya pendidikan pemilih 

masyarakat sehingga beberapa masyarakat kerap kali melakukan kecurangan di kala tahapan 

pemilu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tanpa adanya teguran dari PPS maupun 

pihak keamanan berjaga. Kedua, masih belum maksimalnya pembekalan KPU kepada PPS 

maupun KPPS, terbukti masih ditolaknya kehadiran KIPP dalam memantau pemungutan suara 

di beberapa TPS Surabaya, serta hampir di beberapa TPS baik disengaja maupun tidak 

disengaja tidak terpasangnya  DPT, padahal pemasangan tersebut sangat penting, untuk melihat 

siapa saja pemilih yang terdaftar memilih di lokasi TPS tersebut, tidak hanya itu beberapa TPS 

kerap kali melakukan pemungutan suara bahkan penghitungan diluar waktu yang telah 

ditentukan. Untuk hasil pantauan ini, KIPP kemudian mengadakan konperensi pers disekretariat 

KIPP, serta menyertakan beberapa bukti pelanggaran kepada Panwas, meski data yang disajikan 

kurang lengkap dikarenakan tidak dibagikannya checklist pemantauan dan bukti pelanggaran 

yang telah ditemukan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan korelasi data yang telah didapat oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

KIPP salah satu lembaga berbasis kepemiluan yang visi dan misi mengacu pada Teori 

Demokrasi Pemilu,tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu, yakni memberikan pendidikan 

pemilih kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dalam doktrin kampanye negatif.  .Objek 

yang diteliti oleh KIPP adalah pelaksanaan pemilu, mulai dari mekanisme pembentukan Dapil, 

pembuatan aturan seleksi paslon hingga penetapan pasangan calon terpilih sampai proses 
                                                           
12 KIPP Kota Surabaya, 2015. Data Pemantauan Pilwali Kota Surabaya, Desember 2015 



pemungutan suara dan penghitungan suata. Untuk mempersiapkan pemantauan tersebut, 

terlebih dahulu KIPP mempelajari aturan yang dibuat kemudian memberikan  pembekalan 

kepada  relawan tentang pembentukan dan fungsi dapil, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu 

tentang penetapan pasangan calon dan mekanisme pendaftaran lembaga pemantau.  Agar 

eksistensi KIPP terus terjaga, KIPP membangun mitra kerja pemantauan, yakni :KPU Kota, 

KPU Daerah, untuk sosialisasi pemilu kepada masyarakat serta pemilih pemula, Bawaslu, 

sebagai mitra kordinasi pelaporan bukti pelanggaran, terakhir, organisasi kepemudaan maupun 

ekstra kampus di Surabaya, sebagai mitra relawan dalam memantau agenda pemilu. 

Kegiatan yang dilakukan KIPP, ada dua, kegiatan bersifat internal maupun eksternal, 

untuk internal KIPP mengadakan diskusi antar relawan maupun pengurus, untuk eksternal, 

KIPP mengadakan kegiatan rutin dengan mitra yang sudah dibangun sejak lama, seperti 

menggandeng KPU kota untuk membuat Forum Grup Discussion (FGD) mengenai pelaksanaan 

Pilkada yang baik dan efisien, dan sosialisasi pemilu kepada masyarakat terkhusus pemilih  

pemula, dengan mengundang masyarakat ataupun datang ke beberapa sekolah di Surabaya. 

Terakhir Bawaslu dan Panwas, KIPP selalu membina hubungan baik dengan instansi tersebut 

terkait membantu melaporkan indikasi kecurangan berupa penyerahan hasil data checklist 

pemantauan dan bukti gambar maupun video penunjang data pemantauan 
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