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JURNAL BAWASLU 

Provinsi DKI Jakarta 

Isi Jurnal Bawaslu dapat 

dikutip dengan menyebutkan 
sumbernya. Opini yang dimuat 

dalam Jurnal ini tidak mewakili 

pendapat resmi Bawaslu DKI  

KATA PENGANTAR 

Pemilu 2019 sudah didepan mata, Bawaslu 

DKI Jakarta tengah mempersiapkan segala 

aspek dalam hal pengawasan tahapan demi 

tahapan sudah dan akan berlangsung salah 

satunya dimulai dari  proses pengawasan 

verifikasi partai politik baik tingkat nasional, 

provinsi, kab/kota, kecamatan hingga 

kelurahan,    pendataan  data   dan   daftar  

pemilih, pendaftaran calon perseorangan atau DPD dan juga 

pendaftaran  bakal calon anggota DPR dan DPRD yang 

semua proses penjadwalan dan tahapan seakan panjang dan 

menyita waktu apalagi saat pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden karenanyya Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan 

jajarannya harus dan wajib mengoptimalkan pengawasan di 

setiap tahapan tersebut sehingga diharapkan Jalan Panjang 

Menuju Pemilu Serentak Tahun 2019 bisa berjalan secara 

demokratis, Jujur dan Adil yang muaranya akan melahirkan 

Pemimpin yang dapat membawa Indonesia ke arah yang 

lebih baik dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. 

Kesiap siagaan semua pihak tanpa terkeculai dalam 

pengawasan pelaksanan pemilu Tahun 2019 adalah 

momentum besar dalam menegakan keadilan pemilu tak 

terkecuali Bawaslu beserta semua jajaran dibawahnya harus 

menjadi garda terdepan dalam hal tersebut sehingga 

Masyarakat akan merasakan keberdaan Bawaslu sebagai 

―Hakim‖ yang mampu memutuskan setiap persoalan 

pelanggaran pemilu. 

Jurnal Bawaslu DKI Jakarta ini dibuat untuk bahan 

sosialisasi atas apa yang telah dan akan dilakukan oleh 

Bawaslu DKI Jakarta menuju Pemilu Serentak Tahun 2019, 

para penulis yang terdiri dari beberapa penggiat, pemerhati 

dan juga kalangan akademisi diharapkan mampu 

memberikan kontribusi terhadap peran serta pengawasan 

Bawslu khususnya di DKI Jakarta, hal ini bagian ikhtiar 

untuk memberikan informasi dari hasil pengawasan yang 

telah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan 

jajaran di bawahnya serta sebagai bahan analisa dan kajian 

dalam kepemiluan yang berorientasi pada peningkatan 

demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta.  

 

Jakarta, Juni 2018  

(Muhammad Jufri/Ketua Bawaslu DKI Jakarta) 
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CATATAN PENYUNTING 

Pemilu 2019 akan tertcatat dalam sejarah 

sebagai pemilu serentak pertama dalam 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

DPD, DPR RI dan DPRD. Bawaslu telah 

bersiap mengawal dan mengawasi 

penyelenggaraan tahapan pemilu dengan 

maksimal.         Secara         kelembagaan  

sebagaimana diamanatkan UU 7tahun 2017penguatan 

telah dilakukan dengan dipermanenkannya  Bawaslu di 

514 Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 1914 orang. 

Di Provinsi DKI Jakarta jumlah anggota telah mengalami 

peningkatan dari semula 18 orang menjadi 28 orang. 

Meningkatnya jumlah dukungan SDM tentu saja dibarengi 

dengan peningkatan-peningkatan kapasitas personalnya 

melalui pelatihan-pelatihan agar dapat secara maksimal 

mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang 

berintegritas. 
 

 

 

  Bawaslu DKI Jakarta beserta seluruh jajaran  

Dibawahnya  telah  dan  akan terus berupaya  

mengawal pesta demokrasi ini dengan 

sebaik-baiknya mulai dari tahap awal 

dengan melakukan pengawasan melekat 

terkait dengan verifikasi partai politik yang 

akan ikut berlaga di tahun 2019 khusus  

diwilayah DKI Jakarta serta pengawasan lainnya yang telah 

diatur dalam peraturan perundangan-undangan serta 

menyiapkan sumber daya manusia dengan melakukan 

rekruitmen kepada pengawas tingkat kelurahan/lapangan. 

Oleh karenanya posisi stretegis Bawaslu DKI Jakarta 

sebagai sebuah lembaga yang mengawasi semua tahapan 

pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun 

pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki 

posisi penting guna menegakan demokrasi melalui 

pengawasan dan penindakan serta penanganan atas dugaan 

pelanggaran pemilu. 

Tegak dan tidaknya pilar demokrasi di Indonesia 

khususnya di DKI Jakarta adalah tanggung jawab semua 

pihak tanpa terkecuali penyelenggara dalam hal ini KPU dan 

Bawaslu, Partai Peserta Pemilu serta Masyarakat yang 

memiliki andil besar dalam semua proses demokrasi. 

 

Chusnul Mar‟iyah 
Demokrasi dan 

Institusionalisasi 

Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu 

Bawaslu                         
 hal 15 

Mimah Susanti 
Efektivitas Pelaksanaan 

Kampanye Pemilu Serentak 

2019  Sebagai Refleksi 

Panjang Penyelenggaraan 

Pemilu 2014  dan 

Pemilihan 2017 di DKI 

Jakarta                       

 hal 45 

Mulyadi
 

Partai Massa, Kampanye 

Pemilu, dan Penanganan 

Tindak Pidana Pemilu: 

Kasus Penghentian Dugaan 

Tindak Pidana Pemilu PSI 

hal 73 

Sidarta GM 
Kampanye Tepat Jadwal 

Untuk Mewujudkan 

Demokrasi ‗Free And Fair‘ 

Dalam Penyelenggaraan 

Pemilu 2019  

hal 99 

Muhtar Said 
Polemik Berita Acara Hasil 

Penelitian Administrasi 

KPU Terhadap Partai 

Politik Yang Mendaftar 

Sebagai Peserta Pemilu  

hal 125 

Sunanto  

Mewujudkan Pilkada 

Tanpa Politisasi Sara 

hal 141 

 
Undangan Menulis 

Bawaslu DKI Jakarta 

mengundang dosen, peneliti, 

aktifis kepemiluan dan 

demokrasi untuk 

menyumbangkan 

pemikirannya di jurnal ini.  
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HASIL PENGAWASAN PRA KAMPANYE 

BAWASLU DKI JAKARTA 

 

Proses  pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilihan umum 2019, 

yang merupakan bagian dari tahapan pemilu telah dibuka oleh Komisi Pemilihan 

Umum sejak Oktober 2017 – 17 Pebruari 2018. Merupakan jalan panjang dari 

sebuah rangkaian proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang berbulan 

bulan sudah berakhir pada 17 Februari 2018 setelah KPU menetapkan dan 

memberikan keputusan 14 (empat belas) Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 

yaitu Partai Politik secara Nasional ( PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, 

Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, dan Demokrat), serta 4 

(empat) Partai Politik Lokal Aceh Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (Partai 

Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh) 

Keputusan KPU tidak semulus yang diperkirakan, karena paska putusan 

tersebut KPU mendapatkan ujian dan tantangan karena adanya gugatan atau 

sengketa proses pemilihan umum atas 2 (dua) Partai Politik lama (peserta pemilu 

tahun 2014 yang tidak dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU, yaitu partai 

politik PBB (Partai Bulan Bintang) dan PKPI melayangkan permohonan sengketa 

proses pemilihan umum ke Bawaslu Republik Indonesia.  

Merunut kasus permohonan sengketa proses pemilihan umum atau gugatan 

Partai Politik PBB dan PKPI pada pemilu 2014, yang melakukan gugatan atas 

keputusan KPU kepada PTUN dan PBB serta PKPI menang sehingga pada pemilu 

2014 PBB dan PKPI ikut pemilu setelah melalui jalan persidangan menuju 

konstestan pemilu ketika itu, dan saat ini jelang pemilu serentak pemilihan umum 

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

Tahun 2019, PBB dan PKPI kembali harus tergerus dari kancah pesta politik 

setelah KPU melalui keputusannya tidak meloloskan sebagai peserta pemilu 2019, 
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sekalipun masih ada ruang gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa proses 

pemilihan umum yang sudah diajukan ke Bawaslu Republik Indonesia itu artinya 

PBB dan PKPI terasa mengulang soal-soal ujian sekalipun dalam waktu yang 

berbeda. 

Ada pertanyaan yang mendasar mengapa hal ini terjadi kembali pada partai 

politik yang sama sekalipun dalam waktu yang berbeda, apakah KPU dalam 

menjalankan verifikasi faktual tidak maksimal, tetapi apakah ini juga merupakan 

kelemahan sesama penyelenggara pemilihan umum (Bawaslu), karena saat 

penyusunan hal-hal krusial tahapan pemilu pada pendaftaran dan verifikasi faktul 

setelah putusan Mahkamah Konstitusi mampu mengubah mekanisme, argument, 

dan metodologi dalam pelaksanaan verifikasi faktual oleh karena bisa jadi 

perubahan atau penyederhanaan verifikasi faktual partai politik membuat ruang 

atau rongga kemudahan dalam verifikasi faktual sehingga menjadi memenuhi 

syarat (MS). Maka hal inipun tak lagi sejalan dengan semangat penyederhanaan 

partai politik peserta pemilu yang sengaja dibuat oleh DPR dan Pemerintah 

(diperberat syaratnya) dengan tujuan menciutkan dan akan memunculkan partai 

politik yang benar-benar sehat dan bertanggung jawab. Kemudahan dalam 

verifikasi faktual partai politik memberikan kontribusi akan memunculkan partai 

politik baru (jumlah partai politik bertambah) sebagaimana kemudahan yang dibuat 

dalam PKPU Nomor: 6 Tahun 2018 mengenai verifikasi faktual partai politik atas 

perubahan PKPU Nomor: 11 Tahun 2017, kemudahan dalam verifikasi faktual 

sebagaimana PKPU Nomor: 6 Tahun 2018 mengenai verifikasi faktual partai 

politik adalah: penggunaan jadwal verifikasi faktual yang sangat singkat untuk 12 

(dua belas) partai politik untuk mengikuti atau diikutkan dalam verifikasi faktual 

paska adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 52 Tahun 2018, berikutnya 

waktu untuk memverifikasi kantor sekretariat, kepengurusan partai politik serta 

keterwakilan 30% perempuan, dan dukungan keanggotaan partai politik (1/1000) 
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yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota tidak maksimal dilaksanakan dari 

waktu sebelumnya selama 51 hari menjadi 3 hari tersingkatnya waktu dan batasan 

verifikasi faktual ini menjadi komiditi yang memungkinkan akan tidak 

maksimalnya KPU dalam menjalankan verifikasi faktual. Perubahan cara dan 

metode verifikasi faktual pada aspek keanggotaan dari (1/1000) seperseribu 

terhadap jumlah penduduk dalam 1 (satu) kabupaten/kota, jika anggota partai 

politik yang di verifikasi faktual kurang dari 100 (seratus) orang maka akan 

diverifikasi dengan metode sensus, tetapi dalam PKPU Nomor: 6 Tahun 2018 

menjadi metode sampling sebesar 10% dan sedangkan anggota yang diverifikasi 

lebih dari 100 (serratus) orang seharusnya dilakukan 10% hanya dapat dilakukan 

dengan 5% hal ini menunjukkan kemudahan dalam verifikasi faktual terhadap 12 

(dua belas) partai politik. 

Titik pertanyaan kita Bersama dimana kualitas pengawasan karena dari 

kuantitas dan kuantitas  verifikasi faktual terhadap 12 (dua belas) partai politik 

menjadi catatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena saat verifiaksi faktual 

berjalan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta belum menerbitkan hal-hal (alat Kerja 

Pengawasan) yang memberikan pengaturan sebagai alat kerja pengawasan yang 

menjadi pedoman pengawas pemilu dalam pengawasan verifikasi faktual, 

keterlambatan Bawaslu dalam menerbitkan Peraturan Bawaslu yang membarikan 

pegangan hukum dan acuan pengawas pemilu terlambat diundangkan, dan baru 

diundangkan pada penghujung akhir dari proses verifikasi faktual yang sudah 

berjalan karena itulah akhirnya Bawaslu tidak dapat melakukan kerja pengawasan 

ferivikasi faktual secara maksimal. 

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu untuk menerima, 

mengkaji, memeriksa, menilai serta memutus permohonan PBB Partai Bulan 

Bintang untuk ikut dalam konstelasi politik Thun 2019 dan PKPI dapat mengikuti 

pemilu tahun 2019 lolos setelah upaya hukum melalui PTUN, setelah permohonan 
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sengketa proses pemilu di Bawaslu Republik Indonesia dinyatakan tidak memenuhi 

syarat dan pada akhirnya kedua partai ini dapat mengikuti pemilihan umum 

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.  

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 

Nomor 

Urut 

Partai 

Politik 

Nama Partai Politik Keterangan 

1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Keputusan KPU No. 

58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 

 

2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  

4 Partai Golongan Karya (Golkar) 

5 Partai Nasional Demokrat (NasDem) 

6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 

7 Partai Beringin Raya (Berkarya) 

8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 

10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

12 Partai Amanat Nasional (PAN) 

13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 

14 Partai Demokrat 

19 Partai Bulan Bintang  Sengketa Putusan 

Bawaslu 

20 PKPI Putusan PTUN 

 

Kampanye Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam ketentuan Umum ayat 35 

adalah sebagai berikut: kampanye merupakan kegiatan peserta pemilku untuk 

menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri 

peserta pemilu. sedangkan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 276 

kampanye baru dapat dilakukan 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan daftar calon 

tetap anggota DPR, DPD, DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
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sampai dengan dimulainya massa tenang. Oleh karena belum adanya PKPU yang 

memberikan pengaturan maka KPU mengeluarkan surat edaran KPU Nomor: 

216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, mengenai kampanye pada pemilihan umum 

tahun 2019, yang memberikan pengaturan partai politik setelah ditetapkan dilarang 

melakukan kampanyen sebelum dimulainya massa kampanye dan dilarang 

membuat dan menayangkan iklan kampanye dilembaga penyiaran, media cetak dan 

elektonik, dan memperbolehkan partai politik untuk melakukan sosialisasi dan 

pendidikan politik di internal partai politik dengan memasang bendera dan nomor 

urut partai politik serta dilakukan pertemuan terbatas dimana sebelumnya 

memberitahukan kegiatan tersebut kepada KPU dan Bawaslu. Unutk memastikan 

dan menjaga ketaatan serta keteraturan sebagaimana pemngaturan sosialisasi dan 

pendidikan politik sesuai dengan surat edaran KPU Nomor: 216/PL.01.5-

SD/06/KPU/II/2018, Bawaslu mengeluarkan Surat edaran Bawaslu nomor: 

0315.K/Bawaslu/PM.00.00/II/2018 mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye 

partai politik peserta pemilu sebelum jadwal tahapan kampanye hal ini bertujuan 

agar peserta pemilu dalam hal ini partai politik dalam menjalankan sosialisasi 

sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan langkah-langkah pencegahan yang 

dilakukan oleh pengawas pemilihan umum provinsi DKI Jakarta, Melakukan 

pencegahan kegiatan partai politik yang melanggar ketentuan tersebut dengan 

memberikan sosialisasi, teguran, menghentikan, kegiatan yang tidak sesuai dengan 

surat edaran KPU Nomor: 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 serta dengan 

melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja (SatPol PP) untuk melakukan penertiban pemasangan alat peraga 

yang terpasang oleh partai politik dibeberapa lokasi atau jalan yang telah melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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FOTO – FOTO PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE 

Gambar I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Penertiban alat peraga kampanye paserta pemilu yang terpasang pada (JPO) 

jembatan penyebrangan orang dalam wilayah duri kepada jakarta barat yang dilakukan oleh 

panwaslu kota jakarta barat bersama satpol PP setempat. 

 

 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Penertiban alat peraga kampapnye dalam wilayah panwaslu kota jakarta utara, yang 

berada dekat lingkungan tempat pendidikan 

 

8 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: penertiban alat peraga kampanye (bendera) di wilayah kota jakarta timur  yang 

ditertibkan oleh pengawas pemilu bersama Satpol PP  

 

Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Iklan Informasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam bentuk Videotron yang 

terpasang di Pospol Perempatan Harmoni, dihentikan penanyangannya atas rekomendasi Bawaslu 

karena diduga telah terjadi pelanggaran kampanye citra diri partai politik sebagai peserta 

pemilihan umum 2019. 
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Gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: Kegiatan Partai Perindo dalam sosialisasi partai dengan pembagian sembako kepada 

masyarakat sekitar daerah Pademangan Jakarta Utara. (pencegahan kegiatan dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)  

 

Tabel I 

Penertiban Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 

Per Tanggal 31 Juli  2018 

 

No. Wilayah 
Alat Peraga Kampanye Partai Politik 

Videotron Jumlah 
Spanduk 

Baliho/ 

Banner 

Banner/ 

Player 
Poster 

Bendera 

Partai 

1 Jakarta Pusat 121  10  

              

455  

                      

-  

         

1,612  2  

        

2,200  

2 Jakarta Barat 

         

1,718  

                 

154  

                   

82  

                      

-  

                

2,146    

        

4,100  

3 Jakarta Utara 

              

41  

                     

1  

                      

-  

                      

-  

                   

174    

           

216  

4 

Jakarta 

Selatan 

            

302  

                   

32  

                   

52  

                   

48  

                

3,989    

        

4,423  

5 Jakarta Timur 

            

598  

                   

23  

                   

26  

                      

-  

                   

571    

        

1,218  

6 Pulau Seribu 

              

21  

         

16  

                      

-  

                      

-  

                     

56    

             

93  

Jumlah 
         

2,801  

                 

236  

                 

615  

                   

48  

                

8,548    

      

12,248  

Sumber Data: Bawaslu DKI Jakarta 
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Grafik I 

Penertiban Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 

Per Tanggal 31 Juli  2018 

 

 
Sumber Data: Bawaslu DKI Jakarta 

 
Grafik 2 

Rekapitulasi Jenis-Jenis APK 

Per Tanggal 31 Juli  2018 
 

 
Sumber Data: Bawaslu DKI Jakarta 
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Grafik 3 

Rekapitulasi Data Spanduk 

Per Tanggal 31 Juli  2018 
 

 
Sumber Data: Bawaslu DKI Jakarta 

 
Grafik 4 

Rekapitulasi Data Baliho 

Per Tanggal 31 Juli  2018 
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Sumber Data: Bawaslu DKI Jakarta 

Grafik 5 

Rekapitulasi Data Banner/Player 

Per Tanggal 31 Juli  2018 
 

 
Sumber Data: Bawaslu DKI Jakarta 

 
Grafik 7 

Rekapitulasi Data Bendera 

Per Tanggal 31 Juli  2018 
 

 
Sumber Data: Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

0

100

200

300

400

500

Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta
Selatan

Jakarta Timur Pulau Seribu

Data Banner/Player 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta
Selatan

Jakarta Timur Pulau Seribu

Data Bendera 

13 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

14 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

BAGIAN 

1 
Demokrasi dan Institusionalisasi Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu 
 

Oleh Chusnul Mar‟iyah, Ph.D 

Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia 

Center for Election and Political Party, University Link 

Anggota KPU 2001-2007 

Cmariyah2004@yahoo.com 

 

Abstrak 

Lembaga pengawas pemilu dalam sistem Penyelenggaraan pemilu sejak 

reformasi dilakukan oleh Panwaslu yang bersifat ad.hoc dan kemudian diubah 

menjadi Bawaslu yang bersifat permanen. Pada UU yang baru untuk pemilu 

serentak 2019, periode ini Bawaslu memiliki kewenangan lebih dibanding pada 

pemilu-2 sebelumnya. Paling tidak Bawaslu telah menggunakan kewenangannya 

untuk mengubah keputusan KPU. Di antaranya keputusan peserta partai politik 

yaitu masuknya PBB menjadi peserta pemilu. Demikian pula kasus tentang dampak 

penggunaan verifikasi partai politik dalam Sistem IT KPU (Sipol)nya, Bawaslu 

dapat mengubah putusan KPU pada tahapan verifikasi administrasi peserta pemilu 

untuk kasus Partai Idaman. Bawaslu sebagai badan pengawasan pemilu yang 

dilembagakan dapat memiliki fungsi yang penting dalam bangunan demokrasi 

terutama dalam suksesi pemerintahan melalui pemilu. Walaupun masih ada 

perdebatan keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu tersebut. 

Artikel ini akan melihat pertama tentang kontestasi dua pandangan tentang tidak 

diperlukannya dan diperlukannya Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. 

Realitas politik pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini, Bawaslu diberi 

kewenangan cukup untuk melakukan perubahan putusan KPU vis a vis keputusan 

Bawaslu. Maka diperlukan kerangka pemikiran bagaimana Bawaslu dapat 

berperan optimal dalam membangun demokrasi dalam suksesi pemerintahan 

melalui pemilu. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan 

pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, artikel ini melihat tiga issue 

utama untuk penyelenggaraan pemilu.  
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Pendahuluan 

Sejak reformasi 1998 penyelenggaraan suksesi parlemen melalui pemilihan 

umum (Pemilu) telah dilaksanakan dengan kontestasi kekuatan politik melalui 

partai politik untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara 

untuk suksesi eksekutif presiden, gubernur, bupati/wali kota diusung oleh partai 

politik. Lembaga baru yang juga anggota dipilih dengan wakil perseorangan adaah 

Dewan Perwakilan daerah (DPD). Salah satu persoalan penyelenggaraan pemilu 

dari era pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan demokratis adalah persoalan 

ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Di era Orde Baru 

penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh regime yang berkuasa. Pemilu 

dijadikan alat untuk legitimasi secara formal. Pemilu selalu dimenangkan oleh 

partai penguasa (the government party). Oleh karena itu pertama kali 

diselenggarakan pemilu pada tahun 1999, tuntutan para aktivis civil society adalah 

pengawasan lembaga penyelenggara pemilu. Saat itu dibentuk Panwas Pemilu 

secara nasional walaupun masih bersifat ad hoc. Sementara itu, penyelenggara 

pemilunya adalah Komisi Pemilihan Umum, walaupun struktur lembaga ini masih 

sama dengan di era Orde Baru.  

Baru pada pemilu 2004, setelah ada amandemen konstitusi penyelenggara 

pemilu adalah komisi pemilihan umum sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 

22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa ―penyelenggara pemilu adalah komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri‖. Walaupun secara jelas 

penyelenggara pemilu adalah KPU, namun tingkat kepercayaan publik kepada 

lembaga KPU menjadi sorotan penting. Oleh karena itu sejak pemilu pertama era 

reformasi 1999, lembaga pengawasan pemilu menjadi bagian tidak terpisahkan 

dalam penyelenggaraan pemilu. Sampai pada pemilu 2004, lembaga pengawasan 

pemilu masih bersifat ad hoc pada saat selesai pemilu 2004, DPR membahas UU 

baru yang merumuskan Panwaslu menjadi Bawaslu. Dari sifatnya Panwaslu ad hoc 
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menjadi Bawaslu yang bersitfat permanen, bahkan sampai di tingkat kecamatan 

saat ini. Berdasarkan pengalaman pada pemilu 2004, kesimpulan yang dapat 

disampaikan ada dua pandangan. Pertama, Panwaslu saja tidak perlu apalagi 

Bawaslu dengan argumen bahwa lembaga pengawasan pemilu sebaiknya 

diserahkan kepada partisipasi warga. Kedua, pandangan bahwa lembaga 

pengawasan pemilu perlu dilembagakan secara permanen menjadi Bawaslu (Badan 

Pengawas Pemilu) karena tingkat kepercayaan publik yang rendah kepada lembaga 

penyelenggara pemilu KPU. Adanya tuntutan masyarakat secara luas agar 

pengawasan pemilu diperluas dengan memberikan kewenangan yang cukup kepada 

Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan proses pemilu. Sejauh mana Bawaslu 

menjadi lembaga penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi terutama suksesi 

pemerintahan melalui pemilu?  

 

Perlukah Bawaslu?  

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan pemilu sejak 1999, 2004, 2009 

dan 2014 sesungguhnya keberadaan lembaga pengawas pemilu Panwaslu ad hoc  

dan kemudian disebut Bawaslu yang bersifat permanen perlu mendapatkan 

evaluasi. Di antaranya: Apakah lembaga ini menambah biaya pemilu? Apakah 

lembaga ini mengkonstribusikan ketidak efisienan penyelenggaraan pemilu? 

Apakah penyelenggara pemilu KPU kinerjanya masih buruk?  

Sejauh mana lembaga pengawasan ini memiliki kewenangan yang cukup 

untuk dapat mengambil keputusan2 yang bersifat prinsip dalam penyelenggaraan 

suksesi pemerintahan tersebut. Hal itu sesuai dengan kewenangan hukum yang 

dimiliki dalam UU Pemilu untuk penyelenggaraan pemilu-pemilu tersebut di atas. 

Salah satu tuntutan yang dikemukakan baik oleh para birokrat, politisi maupun para 

akademisi dan para aktivis peduli pemilu pada dasarnya tetap ingin membangun 

dan mempertahankan keberadaan lembaga pengawasan pemilu ini. Bahkan setelah 
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penyelenggaraan pemilu 2004, bagi penyelenggara pemilu KPU terpecah. 

Pandangan pertama keberadaan Panwaslu yang bersifat ad hoc saja sulit diterima 

apalagi lembaga bersifat permanen seperti Bawaslu. Argumennya adalah fokus 

pengawasan Pemilu lebih untuk scrutiny kerja KPU. Sementara masih 

dipertanyakan sejauh mana para pimpinan lembaga ini memahami secara detail 

penyelenggaraan pemilu. Walaupun pengalaman anggota KPU 2004 tetap secara 

rutin memperhatikan masukan2 yang disampaikan oleh Panwaslu. Panwaslu dapat 

mempengaruhi tingkat legitimasi kerja penyelenggara KPU. Di samping itu, 

struktur kelembagaan Panwaslu tidak menjangkau dengan cukup pengawasan yang 

dilakukan. Menarik untuk pengalaman 2004, ada empat anggota KPU yang menjadi 

tim pemerintah dalam pembuatan RUU Partai Politik, RUU Pemilu dan RUU 

Susduk.
1
 Dari pengalaman penyelenggaraan pemilu 2004, model pengawasan 

pemilu yang terlembagakan seperti ini tidak terlalu penting. Tentu pandangan ini 

berdasarkan kepentingan penyelenggaraan pemilu, kompleksitas issue yang 

semakin memberatkan penyelenggaraan pemilu, fungsi meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sejauh mana pandangan ini tetap dapat 

dipertahankan? Pandangan ini pada dasarnya melawan pandangan meanstream 

yang ada semakin kuatnya keinginan untuk melembagakan pengawasan pemilu 

secara permanen. Dengan pengawasan seperti ini, maka penyelenggaraan pemilu 

semakin gemuk atau big government yang berarti anggaran juga bertambah, 

struktur juga bertambah.  

Bagaimana kemudian jalan ke luar dari pengawasan penyelenggaraan 

pemilu bila tidak terlembagakan? Pengawasan penyelenggaraan pemilu dapat 

dilakukan oleh partisipasi masyarakat baik melalui LSM maupun melalui perguruan 

                                                           
1
 Keempat anggota KPU tersebut adalah Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Prof. Dr. Rusadi 

Kantaprawira, Prof. Dr. Ramlan Surbakti dan Chusnul Mar‘iyah, Ph.D. tim pemerintah tersebut 

sejak tahun 2000. Dengan demikian sebagian dari para Anggota yang terlibat dalam mendesain 

sistem penyelenggaraan pemilu. 
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tinggi serta peran media. Misalnya KPU mendapatkan informasi kekuarangan 

logistik di TPS dari Bawaslu, Media, LSM atau masyarakat. Argumentasi yang 

selalu dikemukakan penyelenggaraan pemilu sangat mahal, tidak efisien, namun 

tuntutannya menambah perangkat kelembagaan secara permanen seperti Bawaslu 

dan DKPP. Dapatkah kemudian Bawaslu membuat sendiri Kotak Suara tersebut? 

Apa bedanya pengawasan oleh Bawaslu dan oleh Media? Bila tidak signifikan tentu 

saja lembaga Bawaslu menjadi tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu.  

 

Realitas Politik Eksistensi Bawaslu 

Pandangan kedua pengawasan penyelenggaraan pemilu ini tetap dibutuhkan 

karena ketidak mampuan apparatus dan kepemimpinan penyelenggara pemilu KPU 

untuk memahami kompleksitas yang dihadapi di lapangan. Terutama menghadapi 

penyelenggaraan pemilu yang bersifat liberal. Selain itu juga adanya 

kecenderungan kuat di kalangan politisi dan birokrat pemerintah serta LSM yang 

ingin membangun lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu secara permanen 

seperti Bawaslu yang kita kenal ini.  

Pada Penyelenggaraan Pemilu 2009 pada akhirnya Pemerintah dan DPR 

bersepakat untuk membangun lembaga pengawasan pemilu yang bersifat permanen 

Bawaslu. Model Pengawasan Pemilu bersifat permanen bukan tidak mengalami 

berbagai kendala karena dalam UU Pemilu lembaga ini kurang memiliki 

kewenangan yang cukup. Di samping itu juga berada dalam kontestasi kekuatan 

politik bahkan adanya kesepakatan antara lembaga KPU, MK dan Bawaslu yang 

menyebutkan bahwa Bawaslu hanya bisa menjadi saksi di MK bila MK yang 

memintanya. Kondisi seperti ini berarti Bawaslu sebagai lembaga resmi yang 

dibentuk berdasarkan UU tidak dianggap eksistensinya dalam proses 

penyelenggaraan pemilu. Bila Bawaslu dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemilu maka kewenangan Bawaslu harus ditingkatkan. Bawaslu 
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menjadi kata akhir dari keputusan KPU. Bahkan Bawaslu dapat mengusulkan agar 

dibentuk pengadilan ad hoc pemilu yang putusannya mengikat dalam 

menyelesaikan sengketa administrasi pemilu, kecuali yang diperintahkan oleh UUD 

yang berhubungan dengan fungsi MK.   

Persiapan pemilu serentak 2019 (legislative DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota serta pemilu Presiden/wakil Presiden, perlu melihat 

keberadaan lembaga pengawas pemilu Bawaslu. mengenai keberadaan Panwaslu 

(Panitia Pengawas Pemilu) dalam Pemilu 2009. Yang dipersoalkan oleh Pemerintah 

dan DPR dalam hal ini adalah bagaimana postur lembaga pengawasan pemilu, 

apakah masih tetap seperti dalam Pemilu 2004 yang lalu, sebagai sebuah panitia ad 

hoc ataukah sebagai suatu badan permanen. Tampak kecenderungan kuat yang ada 

di kalangan politisi Senayan adalah lembaga pengawas dalam bentuk yang 

permanen itu. Pada akhirnya Bawaslu menjadi lembaga permanen bahkan sampai 

di tingkat kecamatan. Walaupun kendala struktur birokrasinya masih banyak 

kendala. Kondisi ini tidak berubah antara pemilu 2009 dan pemilu 2014. 

Perkembangan penting yang terjadi sejak itu adalah proses kodifikasi UU 

penyelenggaraan pemilu yang memberikan kewenangan lebih pada Bawaslu. (Lihat 

lampiran). 

Kewenangan Bawaslu dalam UU tersebut memberikan ruang pada Bawaslu 

untuk membangun postur kelembagaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 

Persoalan klasik yang dihadapi oleh lembaga penyelenggaraan pemilu, pertama 

adalah aturan main dan hukumnya (the legal and political rule of the game) selalu 

diganti setiap 5 tahun sekali setelah pemilu dan selesai menjelang pemilu 

berikutnya. Dengan waktu yang diberikan yang tidak cukup untuk memahami 

kerangka keseluruhan peraturan yang ada menyebabkan trial and error dalam 

memutuskan kebijakannya. Namun, sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan 
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pemilu Bawaslu diuntungkan dibandingkan dengan KPU. Bawaslu dapat 

melakukan evaluasi atau koreksi terhadap kebijakan KPU.  

Issue berikutnya siklus kepemimpinan atau komisioner penyelenggara 

pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. Apa yang dimaksud dengan siklus 

komisioner? Struktur birokrasi penyelenggara pemilu ini tentu berbeda dengan 

model departemen di birokrasi pemerintahan yang memiliki satu pemimpin. Model 

lembaga dengan adanya kepemimpinan kelompok bisa 5 orang dan 7 orang sesuai 

dengan besaran wilayah provinsinya ini, menyebabkan kebijakan2 yang diambil 

harus melalui rapat pleno. Masing2 anggota Komisioner memiliki hak dan 

kewajiban yang sama, walaupun ada Ketua sebagai simbol lembaga tersebut. 

Dalam konteks rekrutmen anggota komisioner inilah yang menjadi persoalan 

karena siklus keanggotaannya menyebabkan tidak ada waktu bagi komisioner untuk 

memahami kompleksitas persoalan penyelenggaraan Pemilu baik di KPU maupun 

di Bawaslu. Akibatnya, model rekrutmen seperti ini tidak akan menghasilkan 

kepemimpinan lembaga menjadi kuat baik di KPU maupun Bawaslu (terutama di 

tingkat nasional).  

Namun, dalam konteks tingkah laku politik para elit partai politik, ada 

kecenderungan di bawah kesadaran kita bahwa kedua lembaga penyelenggara 

pemilu ini tidak akan dibuat kuat dan mandiri seperti amanah dari UUD pasal 22 E 

ayat 5 tersebut. Bila KPU ini kuat seperti pada Pemilu 2004, baik individu 

komisioner yang terpilih, terlibatnya 4 anggota KPU sebelumnya dalam perumusan 

RUU dengan menjadi tim pemerintah, dan waktu yang cukup dalam 

mempersiapkan pemilu 2004, maka menjadi modal bagi KPU untuk melaksanakan 

amanah konstitusi dan UU secara lebih baik. Sementara karena UU baru diputuskan 

pada tahun 2003, pada tahun itulah dibentuk Panwas Pemilu yang bersifat ad hoc. 

Pada tahun 2006 saat beberapa anggota KPU bertemu dengan Presiden, wakil 

Presiden Mendagri, Para menko dan Mensesneg serta Menpan, ide untuk 

21 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

memperhatikan agar KPU Provinsi pemilu 2004 itu masa jabatannya diperpanjang 

sampai akhir tahun 2009 setelah berahirnya pemilu 2009. Argumennya setelah agar 

KPU memiliki waktu yang cukup mempersiapkan pemilu berikutnya dibandingkan 

pertengahan 2008 harus diganti dengan anggota KPU yang baru.
2
 Kesemuanya 

memiliki pengaruh pada kewibawaan lembaga penyelenggara pemilu yang hasil 

dari kerja lembaga ini adalah memutuskan pemimpin eksekutif dan legislative se 

Indonesia.  

Apakah siklus Bawaslu tidak menjadi perhatian? Siklus Bawaslu juga 

sangat penting. Bahkan pada desain Panwaslu pada Pemilu 2004 itu, anggota 

Panwaslu terdiri dari wakil dari jaksa, media, tokoh2 masyarakat yang diamanatkan 

secara eksplisit dalam UU. Dengan demikian rekrutmen anggota Panwaslu saat itu 

masih memperhatikan kewibaan dalam membangun lembaga yang akan memiliki 

tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bagaimana dengan pemilu serentak 

2019. Bawaslu juga KPU masih belum dapat memutus siklus rekrutmen yang 

menyebabkan kurangnya waktu bagi komisioner Bawaslu untuk mempersiapkan 

diri.  

Hal itu harus menjadi perhatian bagi Menteri Dalam Negeri dan para 

apparatus birokratnya. Pada era Orde Baru lembaga koordinasi penyelenggaraan 

pemilu berada di kementrian Dalam Negeri. Pemindahan lembaga penyelenggara 

pemilu dari Kementrian dalam Negeri ke lembaga auxcelerry institution seperti 

KPU dan Bawaslu memiliki konsekwensi persoalan adanya proyek 5 tahunan yang 

berpindah. Apalagi dengan adanya pilkada langsung juga menghilangkan program 

itu di kementrian dalam negeri. Oleh karena itu, pada pemilu 2004, dana 

penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berasal dari dana APBN saja tapi juga dana 

APBD. KPU hanya menyelenggarakan kebutuhan utama dalam penyelenggaraan 

                                                           
2
 Penulis yang juga anggota KPU saat itu mengusulkan masalah siklus KPU diubah agar anggota 

KPU memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu berikutnya.  
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pemilu dengan dana APBN. Namun, kebutuhan-2 yang tidak dapat dikeluarkan 

dapat diisi oleh APBD yang tidak perlu seragam di setiap Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan anggaran di wilayah masing2. Model 

ini dapat memperkuat lembaga penyelenggaraan pemilu.  

 

Mengawasi Pemilu: Democracy in action 

Prinsip pemilu secara pendek sering disebut sebagai free and fair. Di 

Indonesia kita mengenal prinsip pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia sejak 

Orde Baru. Walaupun saat itu belum ada pemilu langsung. Sementara itu dalam 

kajian ilmu politik  disebutkan indikatornya adalah universal, equal, secret and 

free.
3
 Konsep bagaimana demokrasi dapat bekerja dengan aman perlu terus 

dikembangkan. Bahkan bagi suatu negara yang demokratis dan setiap 

penyelenggaraan suksesi pemerintahannya dilaksanakan dengan cara bebas dan 

jujur. Dalam konteks ini beberapa lembaga internasional mulai membuat program 

mengawasi pemilu atau election observer. Dalam negara-negara yang sudah maju 

demokrasinya pengawasan pemilu tidak menjadi issue. Lembaga internasional ini 

lebih banyak fokus untuk mengawasi pemilu di negara-negara yang baru berubah 

dari otoriter ke demokrasi. Dalam hal ini sejak pemilu 1999 di Indonesia, banyak 

lembaga election observer datang untuk menyaksikan pelaksanaan 

penyelenggaraan pemilu.  

Prinsip pemilu universal dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana UU 

mengatur bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih. 

Dalam sejarah pemilu di dunia, warga negara perempuan baru memiliki hak untuk 

memilih pada tahun 1893 di New Zealand dan di South Australia.
4
 Gerakan untuk 

perempuan memiliki hak memilih merupakan gerakan panjang baik di USA 

                                                           
3
 Theodore Hanf (ed). Waching Demokrasi at work, Arnold Bergstraesser Intitutue, 1999, halaman 

119. 
4
 Martin Painter, ―Election in Australia‖ dalam Politics in Australia. 
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maupun di UK. Di amerika Serikat warga negara perempuan baru memiliki hak 

memilih pada amandemen ke 19 pada tahun 1920, setelah 150 tahun Amerika 

merdeka. Dengan demikian indikator universal tersebut berhubungan dengan 

apakah semua warga negara yang memiliki hak memilih telah terdaftar sebagai 

pemilih?  

Indikator berikutnya adalah equal, termasuk women suffrage, perempuan 

memilik hak memilih, one person – one vote – one value. Sejauh mana 

penyelenggara pemilu dapat bersifat independen dan imparsial? Dalam hal ini 

dibutuhkan lembaga non partisan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pemilu dalam regulasinya. Kemudian sejauh mana proses pemilu 

dilaksanakan? Apakah ada equal access kepada informasi? No groups and 

candidates excluded? Bagaimana akses ke media (equal media access?), equal 

chance and time for all candidates/parties untuk mendaftar, mengoragisasikan dan 

kampanye? Equal treatmen dari penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dari 

lembaga Judicial? 
5
 

Indikator secret, sejauh mana UU pemilu memberikan aturan bahwa 

memilih adalah rahasia? Bagaimana pooling booth dan individual voting? 

Sementara dalam praktik proses pemilunya perlu dilihat bagaimana prosedur 

voting? Apakah ada control warga untuk voting tersebut?  

Indikator free, sejauh mana hak-hak civil dalam konstitusi juga tercermin 

dalam regulasi penyelenggaraan pemilu? Aturan main yang saat ini sedang banyak 

dibicarakan adalah apakah mantan koruptor boleh menjadi kandidat? Hal ini 

menjadi issue ekstrim karena ada kecendurungan mainstream yang menggunakan 

issue koruptor untuk menghancurkan lawan politik. Dalam hal issue koruptor ada 

dua kategori, pertama koruptor sejati yang harus diberantas dan kedua yang 

dikpruptorkan. Yang dimaksud dalam hal ini,  banyak aktor politik yang berada di 

                                                           
5
 Hanif, op.cit. halaman 120.  
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posisi kelembagaan negara dalam system yang korup dan dijadikan target untuk 

dikoruptorkan dalam rangka ―membunuh‖ lawan politiknya. Hal itu terjadi dalam 

sistem hukum yang belum mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi. 

Sementara itu proses politik untuk menjelaskan indikator free tersebut adalah 

sejauh mana melindungi freedom of opinion? Freedom of assembly? Freedom of 

association? And freedom of campaigning? Sejauh mana dalam membangun 

konsensus pemilihan umum untuk dapat melakukan kontestasi dengan cara damai? 

Dalam praktiknya seringkali terlihat indikator damai menjadi ukuran utama 

walaupun terjadi transaksi baik vote buying maupun transaksi lainnya melalui 

money politik, melalui program2 yang dilaksanakan oleh petahana dengan 

menggunakan dana negara bahkan bertentangan dengan konstitusi dan Undang-

undang yang berlaku. Misalnya penjualan berbagai asset negara untuk kepentingan 

pemenangan pemilu? Melakukan kegiatan2 pembagian sembako dengan APBN 

yang dilakukan oleh petahana yang seharusnya adalah peningkatan ekonomi 

kesejahteraan dengan membangun lapangan kerja. Dengan kondisi masyarakat 

yang miskin tersebut, terdapat indikasi untuk melakukan kampanye dengan sangat 

damai membagi sembako. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan melihat 

indikator tersebut dapat menjadi acuan bagi bawaslu dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu itu.  

 

Bawaslu pada Pemilu Serentak 2019 

Dengan memahami kondisi realitas politik kekinian dengan eksistensi 

Bawaslu, maka Bawaslu dapat secara cerdas menggunakan kewenangannya tidak 

hanya vis a vis KPU namun dapat membangun kerangka yang lebih luas dalam 

pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal itu tentu berdasarkan kewenangan yang 

dimiliki Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, maka Bawaslu harus 

dapat membuat prioritas pengawasan pemilu tersebut. Pengawasan terhadap aktor 
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dan lembaga yang akan mempengaruhi legitimasi dari hasil pemilu. Prinsip pemilu 

itu free and fair bebas dan jujur secara lengkap dibsebut universal, equal, secret and 

free yang dijelaskan di atas dijadikan acuan kerja kerangka berfikirnya. Bila 

diperhatikan dengan baik, maka Bawaslu harus melihat kelembagaan, mana yang 

harus diawasi dan mana yang dapat menjadi mitra Bawaslu untuk meningkatkan 

pengawasan penyelenggaraan pemilu agar hasil pemilu tersebut dapat 

legitimasinya.  

Pertama, Peserta Pemilu (Partai Politik dan perseorangan), peserta pemilu 

harus menjadi perhatian utama bagi Bawaslu untuk diperhatikan. Partai Politik dan 

perseorangan dapat melakukan pelanggaran UU untuk merebut kekuasaan. Dari 

setiap tahapan pemilu, Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap partai 

politik. Dengan demikian Bawaslu harus menarik garis tegas dalam berhadapan 

dengan peserta pemilu. Issue-issue yang perlu mendapat perhatian khusus adalah 

money politik, kampanye, vote buying. Sementara issue internal partai 

berhubungan dengan pernyaratan pencalonan, seperti ijazah palsu. Pada saat yang 

sama baik KPU maupun Bawaslu bukan lembaga yang memiliki otoritas dalam 

menentukan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu. Maka Bawaslu harus bekerja 

sama dengan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam memutuskan 

ijazah tersebut asli atau palsu yaitu kementrian pendidikan baik di tingkat SMA 

maupun kemendikti. Dengan demikian Bawaslu tidak dihadapkan untuk menjadi 

lembaga yang menentukan ijazah asli atau palsu.   

Kedua, pemerintah dengan apparatus birokratnya dan lembaga-lembaga 

yang menjadi mesin politik negara yang memiliki kekuatan senjata seperti Polisi, 

TNI dan Badan Intelegen Negara. Dalam teori politik yang hampir semua politisi 

memahaminya, Lord Acton mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolut 

power corrupt absolutely. Berhadapan dengan regime yang berkuasa tidak mudah 

apabila para komisioner Bawaslu tidak memahami kewenangan yang dimilikinya. 
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Apalagi harus berhadapan dengan aparat negara yang memiliki persenjataan. Dalam 

hal ini pemerintah yang berkuasa memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaan 

keamanan masyarakat dalam suksesi pemerintahan. Mengajak apparatus negara 

untuk tunduk pada konstitusi dan UU yang berlaku, termasuk juga pada para 

birokratnya. Ini menjadi sulit, karena praktik politik yang terjadi adalah bila para 

birokrat tersebut selama proses pemilu tidak mendukung petahana, maka bila 

petahana memenangkan pemilu seringkali terjadi mutasi besar-2an bagi mereka 

yang tidak loyal kepada pemimpin. Hal ini merupakan ―pekerjaan rumah‖ bagi 

negara dalam mengimplementasikan UU aparatur negara yang netral dalam pemilu. 

Bukan berarti hak warga negara bagi para birokrat dihilangkan. Tetap ikut memilih 

namun tidak boleh dipaksa oleh atasan yang maju dalam pemilu menggunakan 

kekuasaannya untuk melanggar UU tersebut. Perhatian khusus ditujukan dengan 

aparatur polisi. Ada keluhan sejak pemilu 2004, polisi seringkali terlihat tidak 

netral dan mendukung salah satu partai politik tertentu. Hal itu kemungkinan alasan 

politik karena kekuasaan Polisi yang besar ini diperoleh pada saat pemerintahan 

awal dari hasil pemilu 1999 pada saat Presidennya Megawati. Namun, lembaga 

kepolisian juga harus memahami bahwa hal itu diperoleh berkat tuntutan 

masyakarat dalam reformasi pemisiahan TNI - POLRI. Harusnya TNI yang 

memiliki kewenangan untuk keamanan negara, sementara Polisi memiliki 

kewenangan untuk keamanan masyarakat. Paling tidak model kewenangan densus 

88 itu harusnya merupakan kewenangan TNI karena masuk dalam kategori 

keamanan negara. Keterlibatan lembaga kepolisian sangat penting dalam menjaga 

ketertiban dan keamanan masyarakat. 

Bagaimana persoalan dengan pengawasan Bawaslu? Karena dalam 

penyelenggaraan pemilu ada faktor pidana maka Bawaslu tetap dapat bekerja sama 

dengan aparat kepolisian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Polisi juga membantu 

luar biasa dalam pengiriman logistic di daerah2 terpencil yang hanya bisa dilakukan 
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dengan berjalan kaki, menyusuri sungai. Seperti dalam pengalaman di Kalimantan 

Barat yang membutuhkan perjalanan 2 minggu untuk mengirim logistik 2 TPS.
6
 

Hal itu dapat dilakukan dalam paying tugas konstitusi dan UU untuk 

penyelenggaraan pemilu dalam melayani rakyat. Tidak semua apparatus negara 

kemudian melepas tanggung jawab untuk kelancaran penyelenggaran suksesi para 

pemimpin negara.   

Ketiga, Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dengan seluruh keputusan 

kebijakan yang dimilikinya. Seringkali Bawaslu menempatkan diri vis a vis dengan 

KPU. Setiap tahapan pemilu memiliki persoalan yang unik. Namun, Bawaslu harus 

memahami di mana inti dari persoalan penyelenggaraan pemilu pada seluruh 

tahapan pemilu. Apakah setiap tahapan terjadi manipulasi ataukah sudah transparan 

dan akuntabel? Di antaranya adalah verifikasi partai peserta pemilu, DPT, 

Kampanye, Keuangan Partai,  hasil pemilu, konversi suara, sengketa hasil pemilu. 

Sejauh mana keputusan2 KPU tersebut sesuai dengan Konstitusi dan sesuai dengan 

UU yang diamanahkan. Di samping itu juga proses pemilunya sudah sesuai dengan 

prinsip2 kedaulatan negara, demokrasi, yang kesemuanya merupakan implementasi 

dari UUD dan UU yang berlaku. Negara demokratis membangun suksesi 

pemerintahan melalui kontestasi pemilihan umum secara periodik tanpa kekerasan. 

Hal itu bukan berarti kemudian mengubah hasil suara dilakukan dengan cara tanpa 

kekerasan juga masuk dalam kategori pemilu yang demokratis. Dalam pengawasan 

ini konsepnya mengawasi KPU dari setiap tahapan. Namun, Bawaslu tidak perlu 

melihat KPU sebagai lembaga superbody.  

Keempat, Para bandar politik yaitu para pebisnis besar yang terlibat secara 

langsung dalam kegiatan pemenangan pemilu. Para pebisnis ini menjadi sumber 

                                                           
6
 Wawancara dengan M.Abadi dalam menjelaskan untuk daerah  Desa Belatung, di Kabupaten 

Sintang. Juga di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mencapai Desa Belatung tersebut membutuhkan 

waktu 2 minggu dari ibu kota kabupaten. Demikian pula pengalaman pada pemilu 2004, pengiriman 

logistic di Sulawesi Tengah menggunakan moda transportasi mobil, pindah ke motor, pindah ke 

kuda dan berjalan kaki.  
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dari biaya politik pemenangan pemilu. Persoalan bagaimana hubungan para 

pebisnis ini saat para calon tersebut memenangkan pemilu? Sejauh mana kebijakan 

tersebut akan hanya menguntungkan kelompok ini dan harus melanggar konstitusi 

dan UU yang berlaku? Atau bahkan harus mengeluarkan Perpres untuk 

mengakomodasi kepentingan mereka? Untuk menjadi Partai Politik peserta pemilu 

menurut UU maka parpol harus memiliki persyaratan  

Kelima, Kelompok yang ada di masyarakat, kekuatan oligarkhi sosial baik 

itu LSM, maupun ormas2 besar serta dunia perguruan tinggi. Dalam hal ini sejak 

penyelenggaraan pemilu 2004, bermunculannya lembaga-lembaga masyarakat yang 

melakukan program proyek demokrasi salah satunya adalah pemilu mendapatkan 

dukungan dana dari luar negeri. Oleh karena itu, KPU 2004 dapat mengusahakan 

agar proyek demokrasi dengan partisipasi masyakarat ini mendapatkan dana dari 

APBN dan atau APBD. Partisipasi masyarakat sangat penting bukan dalam arti 

untuk melakukan kooptasi namun untuk meningkatkan partisipasi warga dalam 

penyelenggaraan pemilu yang free and fair tersebut. Peran unik juga dimiliki oleh 

para akademisi dari perguruan tinggi. Dengan cara pandang bahwa birokrasi negara 

yang tergabung dalam pegwai negara harus bersifat netral harusnya ada 

pengecualian terhadap para dosen yang sesuai dengan keilmuannya. Para dosen ini 

memiliki tugas konstitusional untuk mencerdaskan bangsa, mendidik anak-anak 

bangsa untuk menggantikan para pemimpin dan generasi berikutnya, juga dalam 

konteks pengabdian masyarakat  juga dapat mendidik masyarakatnya.  

Kebijakan baik oleh kementrian, KPU dan Bawaslu untuk melarang dosen 

menganalisa kondisi sosial politik terhadap para kandidat, partai politik, regime 

yang berkuasa tentang kebijakan-kebijakan politiknya bahkan dipersekusi hal itu 

bertentangan dengan prinsip demokrasi yaitu freedom of opinion yang dilindungi 

oleh UUD. Siapakah yang berfungsi untuk dapat menunjukkan kepada pemilih dan 

masyarakat luas tentang kualitas dari para kandidat? Partai politik akan berbicara 
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untuk mengkampanyekan kandidatnya yang terbaik. Sementara Dosen dengan 

keilmuan yang dimiliki dapat menunjukkan pandangan-2nya, baik dengan 

menggunakan pemikiran yang didasarkan referensi atau dasar teori, data-2 yang 

dimiliki, argumentasi, hasil penelitiannya. Oleh karena itu profesi akademik 

memiliki peran yang unik dalam mengantarkan pemilih yang cerdas. Apalagi 

sistem pemilunya secara langsung menganut one person - one vote - one value. 

Data rata-rata pendidikan penduduk di Indonesia menurut BPS adalah 7 tahun 8 

bulan, atau kelas dua SMP semester pertama. Dengan kondisi pemilih tersebut, 

maka pemilih dengan mudah dimanipulasi dalam kontestasi pemilu. Oleh karena itu 

Bawaslu harus melihat peran dari unsur akademik ini menjadi tugas penting bagi 

pencerdasan pemilih. Bawaslu tidak boleh memihak, namun akademik bisa 

menunjukkan siapa yang memiliki integritas, kemampuan dan yang pantas untuk 

dipilih. Apakah preferensi ideologis dari pemikiran para dosen atau akademisi ini 

tidak akan mempengaruhi penjelasannya? Hal itu merupakan hak kebebasan 

mimbar akademik yang mendasarkan pandangannya dengan kaidah2 ilmiah. 

Perbedaan pandangan dapat semakin mencerdaskan rakyat. Di samping itu masih 

ada kelompok2 lain seperti para tokoh masyarakat yang dapat menjadi mitra 

Bawaslu dalam mencerdaskan pemilih ataupun membantu dalam tugas pengawasan 

baik pengawasan kepada peserta pemilu, pengawasan kepeda regime yang berkuasa 

dengan aparatusnya, pengawasan kepada KPU dan pengawasan kepada para 

bandar.  

Keenam, pengawasan kepada pemilih. Dalam hal pengawasan kepada 

pemilih Bawaslu dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk menjaga agar 

para pemilihnya tidak menjadi korban kontestasi perebutan kekuasaan. Kontestasi 

ini seringkali menggunakan berbagai cara untuk memenangkannya. Misalnya kasus 

vote buying, suap, pemberian sembako dsb. Modus mendapatkan suara semakin 

canggih dalam kontestasi perebutan kekuasaan tersebut.  
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Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu: Lesson Learned IT KPU    

Ada tiga tahapan yang sangat krusial menggunakan sistem IT. Ketiga hal 

tersebut adalah Data Pemilih, Verifikasi Partai, dan hasil Pemilu melalui IT KPU. 

Pada tahapan verifikasi Partai Politik beberapa partai politik menuntut kepada 

bawaslu karena keputusan yang dianggap tidak adil dari penyelenggara pemilu 

KPU. Keputusan tersebut adalah KPU mencoret atau tidak melanjutkan verifikasi 

beberapa partai politik karena kesalahan dalam mengisi Sipol IT KPU di pemilu 

2019 ini.  Pada dasarnya Manajemen Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan faktor 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Melalui Manajemen 

Pemilu yang baik akan mempengaruhi legitimasi dari hasil pemilu. Kerja Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) harus berlandaskan kepada konstitusi dan UU agar dapat 

dikatakan sebagai professional. Tahapan pemilu tersebut dari pendaftaran peserta 

pemilu, pendataan data pemilih, rekrutmen penyelenggara pemilu, logistik pemilu, 

kampanye, hari pemungutan suara dan penyelesain sengketa hasil pemilu. 

Keputusan KPU untuk memutuskan partai politik dapat menjadi peserta pemilu 

apabila telah mengisi Sipol IT KPU. Sistem ini sesungguhnya tidak terdapat dalam 

UU. Namun sistem ini dibutuhkan oleh KPU untuk mempermudah dan 

melancarkan kerja KPU. Apabila itu tidak terdapat di dalam UU, maka KPU harus 

tetap mendasarkan keputusannya dari apa yang diserahkan oleh partai politik 

kepada KPU.  

Sementara data pemilih menjadi bagian penting Penyelenggaraan pemilu 

yang demokratis. Akhir-2 ini banyak diketemukan e-KTP yang tercecer di jalanan 

dengan segala kompleksitas persoalan yang dihadapi. KTP merupakan dokumen 

penting bagi sesorang sebagai warga Negara. Pertama kali Indonesia sejak merdeka 

pada tahun 1945 itu, baru memiliki database penduduk dan pemilih adalah pada 

saat pemilu 2004 dengan program P4B (Pendataan Pemilih dan Penduduk 
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Berkenajutan). Data yang dikumpulkan tersebut terdapat 12 variabel termasuk data 

penyandang cacat dengan data jenis kelamin. Pencatatan Database penduduk 

tersebut menghabiskan anggaran 427 Milyar dengan BPS sebagai lembaga yang 

melakukan pencatatan di lapangan. Hal itu menurut UU yang berlaku BPS 

merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam pencatatan 

penduduk. Database tersebut diserahkan kepada mendagri pada tanggal 8 Desember 

2004 oleh KPU. KPU melaksanakan perintah UU Pemilu yang menyebutkan bahwa 

KPU memiliki kewenangan untuk mencatat data penduduk dan pemilih. Setelah 

pemilu 2004, data pemilih tersebut diubah menjadi kewenangan pemerintah. Pada 

pemilu 2009 diganti nomenklaatur proyek baru yang disebut DP4 dengan biaya 3,8 

Trilyun untuk pemutakhiran data pemilih. Sementara pada pemilu 2014 proyek 

barunya bernama e-KTP dengan biaya 5,8 Trilyun dan KPU masih membutuhkan 

dana tambahan sebesar 1,6 Trilyun untuk memperbaiki data yang salah.
7
 Biaya 

pemilu 2004 untuk tiga kali pemilu sebesar 7,2 Trilyun. Untuk pemilu 2009 sebesar 

21 Trilyun, ditambah 3,8 Trilyun data pemilih. Pada pemilu 2014 biayanya 

mencapai 21 Trilyun dan program e-KTP untuk data pemilih sebesar 5,8 Trilyun 

serta tambahan yang menjadi tanggung jawab KPU sebesar 1,6 Trilyun. Padahal 

dua pemilu terakhir tersebut hanya pilpresnya hanya satu putaran. Sementara itu 

kebutuhan logistik kotak suara, bilik suara KPU pemilu 2004 menggunakan 

aluminium dan telah dipergunakan dalam pemilu sebanyak paling tidak 15 kali 

pemilu.
8
  

 

                                                           
7
 Penulis terlibat dalam tim Data Pemilih pada pemilu 2004. Data anggaran DP4 pemilu 2009  

dikemukakan di Komisi II DPR RI, penulis masih menjadi Anggota KPU saat pembahasan tersebut. 

Pada 2013 KPU pada saat RDP menyatakan bahwa KPU teah memperbaiki data pemilih yang 

diberikan oleh Kemendagri. Menurut pejabat Bapenas yang menandatangani kebutuhan biaya 

tersebut mencapai 1,6 Trilyun.   
8
 Pengalaman penulis sebagai Anggota KPU yang langsung mengurus masalah DPT dan IT KPU 

pada pemilu 2004. 
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Politik administrasi pemilu adalah hal yang penting Padahal ‗Fair dan effective 

administration of the electoral process is a necessary condition for free and fair 

election‟ (proses administrasi pemilu yang adil dan efektif merupakan kondisi yang 

diperlukan untuk menghasilkan pemilu yang bebas dan adil) (Rose, 2000:6).  

Pentingnya administrasi pemilu akan menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu 

tersebut free and fair. Yang dimaksud administrasi pemilu adalah pengorganisasian 

proses seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sampai pada  pemungutan suara 

dan perhitungan suara serta penetapan hasil pemilu oleh KPU. Politik administrasi 

pemilu paling mudah diintervensi, dimanipulasi terutama oleh para penguasa yang 

ingin tetap mempertahankan kekuasaan mereka.  

Pengalaman di berbagai negara intervensi penguasa terhadap administrasi 

pemilu sering dilakukan, misalnya dalam pemilu di negara-negara Afrika, seperti 

Nigeria, Gambia, Ghana, Cameroon, Zimbabwe, Togo, Kenya, Zambia, Côte 

d‘Ivoire, Senegal and Uganda. Namun, negara-negara tersebut telah melakukan 

perubahan politik -dari rezim otoriter/diktator menuju demokrasi perwakilan multi-

partai. Apa yang kemudian dilakukan sekarang oleh penguasa-penguasa setempat 

adalah mengorganisir an electoral „coup d‟etat‟ which ensures their „selection‟ in 

the name of a popular electoral process (pengambilan alihan proses pemilu untuk 

memastikan bahwa ‗seleksi‘ mereka [baca: penguasa] diselenggarakan atas nama 

proses pemilu popular).
9
 Di negara-negara yang sepertinya sudah melaksanakan 

demokrasi dapat pula terjadi manipulasi melalui teknis politik administrasi pemilu. 

Praktik lain yang dilakukan oleh regime yang berkuasa untuk mempertahankan 

kekuasaannya dapat dilakukan melalui pemilu. Pemerintah yang berkuasa dapat 

melakukan kebijakan2 populis untuk mendapatkan dukungan media dan dukungan 

pemilih secara luas. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan 

                                                           
9
 Adejumobi Said. ‗Elections in Africa: A Fading Shadow of Democracy? in International Political 

Science Review (2000), 21: 1, 59-73. 
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sebagai pemilu yang demokratis. Namun, pada saat yang sama regime yang 

berkuasa mengorganisir „fabricated‟ elections (pemilu yang diarahkan untuk 

memenangkan partai/kandidat tertentu) ketika mencoba mempertahankan jabatan 

untuk yang kedua kalinya. Sementara itu penyelenggara pemilu juga menjadi aktor 

yang dapat melakukan fabricated election itu sejak proses rekrutmen sampai kepada 

aturan yang dibuat dan implementasi aturan2 tersebut.  

Model intervensi administrasi pemilu di antaranya dalam bentuk 

constitutional engineering, establishment and control of the electoral body, 

subversion of electoral rules and regulations, abuse of the electioneering process, 

voters‟ registration and the conduct of elections (rekayasa konstitusi, penguasaan 

dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi peraturan dan aturan 

pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan 

pemilu), seperti terlihat di Gambia, Nigeria dan Ghana. Di Ghana, menyambut 

pemilu 1996, pemimpin oposisi menyatakan sangat khawatir bahwa telah terjadi 

‗… a swollen and inaccurate voters‟ register, providing opportunity, in 

combination with various loopholes in electoral procedures, for under-age voting, 

stuffing ballot boxes and other ways of inflating the government‟s vote…‟ 

(penggelembungan dan ketidak-akuratan daftar pemilih, memberikan kesempatan, 

bersama dengan berbagai kelemahan proses pemilu, untuk pemilih dibawah umur, 

mengisi kotak suara untuk menggembungkan suara bagi partai pemerintah) 

(Jeffries, 1998: 189-208)
10

. Dengan demikian penyelenggara pemilu harus 

sungguh2 bekerja untuk tidak membuka loophole aturan main yang dapat 

mempengaruhi penyelenggaraan pemilu tersebut mengikuti prinsip bebas dan jujur 

dan penyelenggaraannya bersifat adil.  

                                                           
10

 Reni Suwarso, ―The liberal Machiavelian Election: Pengalaman Pemilu 2009‖, Makalah tidak 

diterbitkan. 
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Proses intervensi administrasi pemilu seperti yang terjadi di Negara-negara 

tersebut, umumnya tidak segera disadari bukan hanya karena adanya ketidak-

pedulian masyarakat tetapi juga karena proses tersebut biasanya dilakukan secara 

‗halus‘ dan dibawah payung ‗hukum‘. Proses yang terjadi tampak ‗demokratis 

sesuai dengan proses peraturan perundangan yang berlaku.‘ Namun, sebenarnya 

yang terjadi adalah proses kejahatan pemilu yang direkayasa secara sistematik dan 

sistemik. Pemilu hasil rekayasa seperti ini dalam istilah Huntington and Moore 

(1970) disebut ‗Liberal Machiavellian Election‘ atau ‗pemilu terbuka tetapi penuh 

tipu muslihat.‘
11

 Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada pemilu 

serentak 2019 ini akan dapat dikatakan sebagai pemilu yang bebas dan jujur, pada 

saat yang sama KPU sebagai lembaga penyelenggara politik administrasi pemilu 

dapat berlaku adil, maka salah satu tahapan yang dapat dijelaskan di sini adalah 

sistem IT Sipol KPU dalam menentukan kepesertaan partai politik pada pemilu 

2019 yang akan datang. Tentu masih sangat dini mengatakan KPU tidak bekerja 

secara professional dan adil. Oleh karena itu perlu di setiap tahapan pemilu ini KPU 

harus terus menerus diawasi dengan baik agar tidak terjadi manipulasi 

penyelenggaraan pemilu baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja karena 

kurangnya pemahaman pada politik administrasi pemilu tersebut.  

Proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah 

bagaimana menghitung hasil pemilihan dan membawa hasil pemilihan tersebut 

selamat sampai di Jakarta. Oleh karena itu penggunaan IT KPU hasil pemilu 

dengan mengirimkan misal formulir C1 KPU ke Jakarta tersebut sesungguhnya 

sama dengan proses menuliskan seperti majalah dinding. Model IT KPU 2004 

                                                           
11

 Chusnul Mar‘iyah,  ―Politik Institusionalisasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia: Studi Model 

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Pasca Reformasi‖ Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 29 Tahun 

2009. 
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harusnya menjadi bagian penting untuk proses transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggara pemilu dalam menjaga hasil suara rakyat.  

 

Bawaslu dan Pengawasan Sistem IT KPU 

Dalam pengawasan tahapan pemilu menurut UU Bawaslu memiliki 

kewenangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemilu dengan mengurangi manipulasi yang ada. Sebagai penyelenggara 

administrasi pemilu yang bebas dan jujur, maka KPU harus memiliki prinsip adil. 

Tidak boleh membuat keputusan yang kreatif dan argumen akurasi misalnya 

melalui IT Sipol, namun dalam praktiknya terjadi ketidakadilan bagi partai politik 

tertentu. Diperlukan sosialisasi dan pemahaman fungsi IT KPU Sipol untuk bisa 

publik terlibat partisipasi apakah data-2 yang diupload partai politik calon peserta 

pemilu tersebut sudah benar atau tidak? Dalam hal ini Bawaslu telah melakukan 

perbaikan keputusan KPU. Bagaimana dengan Data Pemilih? Data Pemilih 

merupakan sumber manipulasi. Bawaslu harus secara cermat memahami sistem 

pendataan penduduk dan pemilih. Bawaslu dapat bekerjasama dengan lembaga 

demografi dari perguruan tinggi yang memang ahli dalam masalah kependudukan. 

Di samping itu mengajak BPS untuk menjelaskan berbagai persoalan tentang 

kependudukan dan data pemilih. Di samping harus mempelajari kembali model 

P4B pada pemilu 2004. Melalui pemahaman tersebut Bawaslu dapat menggunakan 

pemahaman sebagai kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemilu.  

Penggunaan sistem IT KPU seperti pada pemilu 2014 belum menunjukkan 

transparansi dan akuntabiliats penyelenggara pemilu. Ada beberapa indikator yang 

dapat dikemukakan di sini. Pertama indikator tentang arsitek sistem jaringan yang 

digunakan, operator yang melakukannya, keamanan sistem dan teknis lainnya yang 

dapat dipertanggung jawabkan sebagai pemilu yang demokratis dan berdaulat. 

Bawaslu harus mulai membuat antisipasi bagaimana model pengiriman hasil suara 
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rakyat selamat dari TPS ke Jakarta. Tidak hanya berhubungan dengan hal2 yang 

teknis akan tetapi bagaimana implementasi sebagai penyelenggara pemilu yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggara pemilu yang berdaulat. 

Siapakah operator dari sistem IT itu? Adakah keterlibatan pihak asing dalam teknis 

membangun jaringan tersebut? Sejauh mana dapat dipercaya? Hal itu sedikit dari 

berbagai pertanyaan yang dapat dikemukakan di sini. Bawaslu harus merumuskan 

sejak dini kemungkinan-2 terjadi manipulasi di dalam sistem yang digunakan oleh 

KPU tersebut. Dalam hal ini Bawaslu dapat bekerjasama dengan beberapa 

perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang teknik IT KPU dan bidang Ilmu 

Politik. Dengan demikian tuntutan UU dalam membangun lembaga pengawasan 

penyelenggaraan pemilu dapat bekerja secara optimal dalam kerangka membangun 

demokrasi yang memenuhi prinsip universal, equal, secret and free.  

 

Penutup 

Pilihan politik dalam UU penyelenggaraan pemilu memberikan kewenangan 

kepada Bawaslu. Maka Bawaslu harus dapat  untuk melakukan pengawasan 

proaktif dari setiap tahapan pemilu membuat evaluasi dan analisa kepada peraturan 

KPU agar tidak terlambat dalam memberikan keputusan. Pilihan kelembagaan 

Bawaslu ini merupakan pilihan politik yang mahal. Dana anggaran untuk Bawaslu 

dan birokrasinya harus dapat dibuktikan bahwa keberadaan Bawaslu memberikan 

konstribusi yang signifikan terhadap meningkatnya kualitas demokrasi dalam hal 

politik administrasi pemilu. Untuk itu dokumentasi sejarah peran Bawaslu sangat 

dibutuhkan dalam proses politik. Bawaslu harus menuntut untuk dapat menjadi 

saksi di Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu 

Bawaslu harus membangun sistem administrasi pengawasan pemilu untuk dapat 

membuktikan bahwa eksistensi Bawaslu dibutuhkan karena kinerja KPU belum 

baik. Selama kinerja KPU belum baik maka Bawaslu menjadi lembaga yang 
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penting dalam proses suksesi pemerintahan untuk mencegah kecurangan dan 

manipulasi penyelenggaraan pemilu oleh semua stakeholder terutama oleh peserta 

pemilu, pemerintah yang berkuasa dengan aparatusnya, penyelenggara pemilu KPU 

serta kelompok kepentingan seperti para pebisnis besar yang bisnisnya tergantung 

kepada kebijakan negara.  
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Lampiran  UU Penyelenggaraan Pemilu kutipan pasal2 tentang Bawaslu  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 89 

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. 

(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Bawaslu; 

b. Bawaslu Provinsi; 

c. Bawaslu Kabupaten/Kota; 

d. Panwaslu Kecamatan;  

e. Panwaslu Kelurahan/Desa; 

f. Panwaslu LN; dan 

g. PengawasTPS 

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu (Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS 

bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

pada satuan pemerintatran daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang 

diatur dengan undang-undang.  

(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap. 

(5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS, sebegaimnana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban 

Paragraf 1 

Bawaslu 

Pasal 93 

Bawaslu bertugas: 

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk 

pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 

c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 

4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 
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1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta 

daftar pemilih tetap; 

2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. penetapan Peserta Pemilu; 

4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota 

DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. pelaksanaan dan dana kampanye; 

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di 

TPS; 

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. penetapan hasil Pemilu; 

e. mencegah terjadinya praktik politik uang; 

f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ 

Kota; 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparat 

sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada 

DKPP; 

i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 

j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

k. mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 94 

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan 

sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, 

Bawaslu bertugas: 

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta 

pelanggaran Pemilu; 

b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; 

c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 

 

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; 

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; 

c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan 

tindak pidana Pemilu; dan 

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu. 

 

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal -93 huruf b, Bawaslu bertugas: 

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu; 

c. c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;  

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 

e. memutus penyelesaian sengketa pemilu. 

f.  

Pasal 95 

Bawaslu berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemilu;  

b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; 

c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu;  
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e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik 

Indonesia;  

f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai 

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran 

kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;  

h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu LN; 

j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, 

anggota Bawaslu kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan  

k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 96 

Bawaslu berkewajiban: 

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan 

d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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BAGIAN 

2 
Efektivitas Pelaksanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019  

Sebagai Refleksi Panjang Penyelenggaraan Pemilu 2014  

dan Pemilihan 2017 di DKI Jakarta  

 

Oleh:  

Mimah Susanti, S.Sos 

 

Abstract  
Election Campaigns are presented in order to provide an opportunity for 

each contestant to build emotional closeness by convincing his or her potential 

voters through a peaceful and dignified vision, mission, program and self-image, as 

part of the political education of the community, so that the prospective voter can 

also build his emotional closeness with prospective leaders rationally for beliefs 

built on the rationality of the vision, mission, program and self-image that the 

contestants offer in a peaceful and dignified way. 

 

Keywords: Campaign, Emotional Proximity, Reassuring Voters, Choosing 

Rationality, Peace and Dignity. 

 

Abstraksi  

Kampanye Pemilu dihadirkan dalam rangka memberikan kesempatan bagi 

setiap kontestan untuk membangun kedekatan emosional dengan cara menyakinkan 

calon pemilihnya melalui visi,misi program dan/atau citra diri secara damai dan 

bermartabat, sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat, sehingga calon 

pemilih dapat juga membangun kedekatan emosionalnya dengan calon 

pemimpinnya secara rasional atas keyakinan yang dibangun berdasarkan 

rasionalitas dari visi, misi, program dan/atau citra diri yang ditawarkan para 

kontestan secara damai dan bermartabat.  

 

Kata Kunci : Kampanye, Kedekatan Emosional, Meyakinkan Pemilih, 

Rasionalitas Memilih, Damai dan Bermartabat.  
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Latar Belakang 

Pemilihan Umum, merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem 

politik demokrasi modern. Di mana, dengan konsep representasinya, telah 

menjadikan pemilu/Pemilihan sebagai sebuah mekanisme strategis, untuk 

mewujudkan sstem demokrasi modern tersebut. Argumentasi ini awalnya dibangun 

oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang  berjudul Capitalism, Socialism and 

Democracy (Schumpeter, 2003). Pada bukunya tersebut, Schumpeter mengatakan: 

To put it differently, we now take the view that the role of the people is to 

produce a government, or else an intermediate body which in turn will produce a 

national executive
1
 or government. And we define: the democratic method is that 

institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals 

acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people‟s 

vote.
2
  

Hal ini menunjukan, Schumpeter mengangap, rakyat memiliki peran untuk 

menghasilkan pemerintahan, atau badan perantara yang pada gilirannya, akan 

menghasilkan eksekutif atau pemerintah secara nasional, dan demokrasi adalah 

merupakan sebuah metode, di mana setiap individu memperoleh kekuatan  untuk 

mencapai keputusan politik, mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan melalui 

sebuah proses yang kompetitif dalam memperoleh suara rakyat. Secara spesifik, 

Schumpeter lebih lanjut mengatakan bahwa 

Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or 

refusing the men who are to rule them. But since they might decide this also in 

entirely undemocratic ways, we have had to narrow our definition by adding a 

further criterion identifying the democratic method, viz, free competition among 

would-be leaders for the vote of the electorate.
3
  

 

                                                           
1
 The insincere word ―executive‖ really points in the wrong direction. It ceases however to 

do so if we use it in the sense in which we speak of the ―executives‖ of a business corporation who 

also do a great deal more than ―execute‖ the will of stockholders. lihat Joseph A, Scumpeter, 

Capitlism, Socialism, and Democracy, (New York: Harper, 1947), hal 269. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid, hal 284-285. 
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Oleh karena itu, dalam setiap pelakanaan pemilu di negara mana pun itu, 

akan selalu menghadirkan tahapan di mana terjadi interaksi (kampanye) antara 

kontestan pemilu untuk menyampaikan dan meyakinkan calon pemilihnya. Di 

mana, para kontestan tersebut. berharap merka dilayakan untuk mengemban 

kepercayaan, memangku kedaulatan para pemilih sebagai penyelenggara 

pemerintahan.  

Hal ini lah kemudian, yang menyebabkan pelaksanaan kampanye, 

seharusnya menjadi sebuah sarana penyampaian ide dan pemikiran, atau pun garis 

kebijakan peserta pemilu, yang akan dijalankan, jika dikemudian hari, peserta 

pemilu tersebut, memenangkan pemilu, kepada calon pemilihnya. Hal ini 

disebabkan, hanya melalui kampanye, calon pemilih dapat mengetahui, 

mempelajari bahkan mengkritisi ide pemikiran maupun garis kebijakan peserta 

pemilu, hingga sampai pada kesimpulan, apakah, pada hari H pemungutan suara, 

peserta pemilu tersebut dapat menjadi pilihan yang tepat dan dapat 

memperjuangkan aspirasi dan kehendak dari calon pemilih.  

Namun demikian, mungkin saja sampai saat ini, kita tidak pernah 

melintaskan  dalam benak kita, ukuran efektiftas pelaksanaan kampanye yang 

dilakukan selama ini. Sebuah pertanyaan menggelitik terkait kampanye, apakah 

kampanye yang sering dianggap sebagai fase penting dalam Pemilu, dengan dana 

sangat besar, akan menghasilkan capaian yang signifikan untuk mengubah 

keputusan calon pemilih?. Apakah calon anggota dewan atau pun partai politik, 

cukup hanya dengan memberikan selembar kaus, dan memajang alat peraga 

kampanye, kemudian dapat membuat rakyat mengubah pilihan mereka?  

Merujuk paradigma lama politik Indonesia, rakyat hanya dihadirkan lima 

tahun sekali dalam masa Pemilu, sedangkan kampanye, identik dengan pengerahan 

massa, bersifat ideologis, dan penuh dengan luapan emosi. Setuju atau pun tidak, 

Parpol, sejatinya telah menjebakan diri pada pemahaman, kampanye sama dengan 
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pengerahan massa, berartibut partai, konvoi dan sebagainya. Padahal, berdasarkan 

pengalaman yang sudah-sudah, kampanye model tersebut justru lebih banyak 

menghasilkan dampak negative, daripada manfaatnya. Tak jarang, kampanye 

dengan model seperti itu, memunculkan potensi kerawanan atas konflik sosial yang 

senantiasa menghantui khalayak umum pada masa kampanye. 

Parahnya, untuk merebut kesempatan seperti itu, Parpol bahkan rela 

menghabiskan dana miliaran rupiah yang terdiversifikasi
4
 pada berbagai bentuk 

aktivitas dan atribut kampanye. Partai politik, dengan kampanyenya telah membius 

rakyat sehingga seolah kampanye yang demikian, menjadi kebutuhan yang harus 

dipenuhi untuk memenangkan hati rakyat. Kampanye didudukan sebagai sebuah 

parhelatan pesta rakyat, yang oleh karenanya, rakyat seolah diperbolehkan, untuk 

sejenak melupakan persoalan kesulitan ekonomi, maupun sosial yang menghimpit.  

Atas hal tersebut kemudian, muncul pertanyaan, bagaimanakah seharusnya, 

kampanye dilaksanakan, sehingga tujuan dari kampanye sebagai sarana interaktif 

penyampaian visi, misi maupun program yang sifatnya mendidik calon pemilih 

sehingga mereka dapat memilih secara rasional peserta pemilu dapat tercapai?  

Atas pertanyaan tersebut, makalah dalam bentuk artikel jurnal ini, akan 

berusaha memberikan gambaran jawaban secara deskriptif, yakni berdasarkan pada 

norma dan peraturan perundang-udangan yang berlaku, teori sosial, doktrin atau 

pendapat ahli dan literature, pendapat narasumber, serta kasus-kasus yang terjadi. 

Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif,
5
 dengan analisis kualitatif,

6
 

makalah dalam jurnal ini mengambarkan keadaan yang sebenarnya dan dianalisa 

                                                           
4
 Menurut para ahli pengertian Diversifikasi adalah kegiatan atau tindakan untuk membuat 

sesuatu menjadi lebih beragam atau tidak terpaku hanya pada satu jenis saja. 

5
 Masri Singarimbun, dan Soifian Effendi, ed., Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 

1989), hal 4. 

6
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009) hal 53-55. 
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melalui pengukuran secara cermat atas fenomena sosial yang terjadi pada 

penyelenggaraan kampanye sebagai salah satu tahapan Pemilu.  

Kampanye memiliki beberapa pengertian. Hal ini tergantung bagaimana 

masing-masing negara menempatkan kampanye berdasarkan kajian dan kebutuhan 

atas struktur sistem pemilu yang dianut. Namun demikian, merujuk atas apa yang 

disampaikan Philipus M Hadjon dan kawan-kawan, dalam buku Pengantar Hukum 

Administrasi Indonesia, menurut mereka: Definisi bukanlah merupakan satu-

satunya cara untuk menjelaskan suatu konsep, apalagi untuk konsep hukum yang 

sejak dulu telah diingatkan Immanuel Kant: ―Noch suchen die Juristen eine 

Definition zu ihrem Begriffe von Recht‖.
7
 

Oleh karenanya, atas banyaknya definsi dan deskripsi atas kampanye, dalam 

keterbatasan penulisan dalam sebuah artikel, makalah dalam artikel jurnal ini hanya 

akan menyampaikan beberapa teori kampanye, yang sifatnya mendukung 

pemikiran yang dituangkan dalam artikel ini.  

Pertama, adalah pengertian kampanye merujuk pada Undang-Undang 

nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Di mana, kampanye pemilu 

didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh 

peserta pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,misi program 

dan/atau citra diri peserta pemilu.
8
 

Kedua, dalam konteks partai politik, sebagaimana didefinisikan oleh Everett 

M Rogers dan John D Storey, dalam Handbook of Communication Science, terbitan 

Sage Publication di tahun 1987, menjelaskan, bahwa kampanye merupakan 

                                                           
7
 Atas banyaknya pemikiran ahli hukum terkait definsi maupun deksripsi hukum 

admistrasi, Phiplipus M Hadjon dan kawan-kawan memberikan peringatan dengan mengutip 

pernyataan Kant, bahwa dalam menjelaskan sebuah konsep hukum, definisi maupun deskripsi 

bukalah satu-satunya cara.  Philpus M Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994),hal 21. 

8
 Repubik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN 

Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109, Buku kesatu, Bab I, Psl 1 ayat (35). 
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serangkaian tindakan yang dilakukan terencana, yang diharapkan menciptakan efek 

tertentu pada sejumlah besar khalayak dan dilakukan secara berkelanjutan pada 

kurun waktu tertentu.
9
 

Ketiga, adalah kampanye berdasarkan pandangan Michael Pfau, 

dan Roxanne Parrot, yang mendefiniskan kampanye sebagai sebuah proses yang 

dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentan 

waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah 

ditetapkan. Menurut mereka “A Campaign is conscius, sustained and incremental 

procces designed to be implemented over a specified periode of time forthe purpose 

of influencing a specified audience ‖.
10

 

Merujuk pada pemikiran di atas, maka kampanye dilakukan untuk 

menciptakan efek tertentu, pada sasaran khalayak ramai, dengan limitasi waktu 

tertentu dan dengan metode komunikasi yang terorganisasi. Selain itu, kegiatan 

kampanye harus bersifat persuasif, sehingga masyarakat pemilih, mau menerima 

dan melakukan apa yang dikampanyekan berdasarkan kesukarelaan. Hal ini 

disebabkan, prinsip dari kampanye yang adalah tindakan persuasi secara nyata.  

Dalam kampanye, terdapat dua unsur penting, yaitu pesan-pesan dan 

perubahan perilaku pemilih. Karena perubahan merupakan tujuan utama kampanye, 

maka isi, bentuk, dan cara penyampaian pesan memainkan peranan yang amat 

penting bagi tercapainya tujuan tersebut. Perubahan dapat terjadi, apabila, pesan 

yang disampaikan mudah dimengerti oleh masyarakat pemilih. 

Terdapat teori yang dapat mengemas pesan agar lebih menarik bagi 

konstituen, yaitu teori political marketing. Political marketing merupakan usaha 

                                                           
9
 Everett M Rogers dan Storey J. D., ―Communication Campaign‖. dalam Handbook of 

Communication Science, ed. C.R. Beger dan S.H. Chaffe. (New Burry Park: Sage publication,1987), 

hal 817. 

10
 Michael Pfau, dan Roxanne Parrot., Persuasive Communication Campaigns, (Boston, 

Allyn and Bacon, 1993), hal 13. 
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kandidat atau tim sukses dalam memasarkan kandidat kepada masyarakat pemilih. 

Teori political marketing merujuk kepada perilaku dunia bisnis yang 

ditransformasikan ke dalam dunia politik yang bersifat kompetitif. Aplikasi dari 

kompetisi politik adalah kandidat diidentikkan sebagai produk dan masyarakat 

pemilih sebagai konsumen. 

 

Pembahasan 

Sejak Pemilihan Umum tahun 1977, pemilu mulai diselenggarakan setiap 5 

tahun sekali. Di mana, mulai pada pemilu tahun 1977 pula, peserta pemilu 

diciutkan menjadi dua Partai dan satu Golongan Karya.  Kepersertaan pemilu yang 

hanya diikuti tiga kontestan ini terjadi, setelah pemerintah bersama-sama dengan 

DPR melakukan penyederhanaan jumlah partai jumlah partai, melalui Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kepersertaan tiga 

kontestan ini bertahan sampai dengan pemilu di tahun 1997.  

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaanya pada tanggal 21 

Mei 1998 jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie. Atas 

desakan publik, Pemilu segera dilaksanakan.  Alhasil, pada tanggal 7 Juni 

1999,terselenggaralah Pemilu pertama pasca runtuhnya Orde Baru.  

Pada saat itu, selain desakan publik, terselenggaranya Pemilu di tahun 1999 

bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan publik, termasuk dunia 

internasional. Hal ini disebabkan, Pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang 

merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dianggap sebagai representasi 

kedaulatan rakyat.  

Penyelenggaraan Pemilu di tahun 1999, dilakukan untuk memilih anggota 

DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Ada pun kontestan yang menjadi 

peserta berjumlah 48 Partai Politik yang bersaing memperebutkan 462 kursi dari 
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500 kursi di DPR.
11

 Selanjutnya, para anggota DPR terpilih, di MPR, bersama 

utusan golongan dan utusan daerah melaksanakan Sidang Umum MPR untuk 

memilih presiden dan wakil presiden yang baru.
12

  

Penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali berlanjut terus, sampai 

pada Pemilu 2004, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia yang memberikan 

hak bagi warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk dapat memilih 

secara langsung anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II, serta 

Presiden dan Wakilnya. Selain itu, sejak pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan 

bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi kewilayahan.  

Setelah beberapa kali melakukan perbaikan sistem dan metode dalam 

penyelenggaraan Pemilu, bangsa Indonesia akan memasuki babakan baru dari pesta 

demokrasi rakyat. Di mana kita akan bersiap untuk menyongsong Pemilu Serentak 

2019. Pemilu yang mengabungkan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilu Presiden. Bahkan memasuki tahun 

2018 ini, kita telah melewati beberapa tahapan untuk menuju Pemilu serentak 

tanggal 17 April 2019 mendatang.  

Kini, pasca penetapan peserta pemilu legislatif oleh KPU, enam belas (16) 

Partai Politik sebagai kontestan di tingkat nasional dan empat (4) Partai lokal di 

Provinsi Di Aceh, kesemuanya tengah bersiap untuk mendaftarkan bakal calon 

anggota legislatifnya. Demikian halnya dengan para bakal calon anggota DPD yang 

                                                           
11

 Pada Pemilu Pertama di Era Reformasi, kursi DPR dtetapkan berjumlah 500. Namun 

demikian, pada saat pelaksanaan pemilu, partai politik hanya berkomeptisi dalam merebut 462 kursi 

DPR saja. Hal ini disebabkan terdapat 38 kursi DPR yang ditetapkan sebagai kursi fraksi ABRI yang 

langsung diangkat, tanpa harus melalui mekanisem pemilu. Ada pun pengaturan atas hal tersebut 

ada pada, Repubik Indonesia, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, UU Nomor 4 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 24, TLN Nomor 3811, Bab III, 

Psl 11 ayat (2) dan (3). 

12
 Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Sebelum Amandemen, Bab 

III, Psl 6 ayat (2). 
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sebelumnya telah memenuhi persyaratan dukungannya pun, tengah berproses 

mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD di KPU RI untuk memperebutkan 

total seratus tiga puluh enam (136) kursi, dari tiga puluh empat (34) Provinsi. 

Terakhir tentunya adalah penjajankan-penjajakan para pemilik suara maupun kursi 

di Pemilu 2014, yang memiliki hak untuk mengusung Paslon Presiden dan Wakil 

Presiden, yang dipastikan akan memberikan peningkatan-peningkatan eskalasi 

politik tersendiri pada Pemilu serentak 2019 ini.    

Hiruk pikuk tahapan kontestasi ini tentunya harus dijadikan penanda bagi 

seluruh masyarakat Indonesia, yang memiliki hak pilih untuk juga bersiap diri, 

mengenal dan mempelajari rekam jejak dari masing-masing calon, baik bagi calon 

anggota legislatif, DPD sampai dengan Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang 

akan diusung oleh masing-masing peserta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal ini penting untuk digaris bawahi, mengingat keserentakan Pemilu 

yang juga berarti keserentakan aktivitas dari seluruh peserta di tiga pemilu dalam 

memberikan efek tertentu, sebagai upaya meyakinkan pemilih untuk memilih para 

calon yang berkontestasi pada tiga jenis pemilu yang diserentakan tersebut.  

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, kegiatan kampanye para peserta 

pemilu diatur dalam ketentuan undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 276 ayat (1), yaitu: 

 ―Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf 

a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah ditetapkan  

Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon 

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa 

tenang.‖
13

  

 

Secara tekhnis, KPU merinci hal tersebut dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor  5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

                                                           
13

 Undang-Undang tentang Pemilu, Buku ketiga, Bab VII, Psl 276 ayat (1). 
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Penyelenggaraan Pemilu 2019,
14

 di mana disebutkan, kampanye dilaksanakan sejak 

23 September 2018 - 13 April 2019. Dengan kata lain, kampanye di tiga pemilu 

tersebut, dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan.  

Masa kampanye pada pemilu serentak 2019 dapat dikatakan lebih pendek 

dibandingkan masa kampanye pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 

2014 lalu. Di mana saat itu, kampanye sudah dapat dilaksanakan, terhitung tiga (3) 

hari sejak parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu, yang jika dihitung, waktu yang 

dapat digunakan untuk melakukan kampanye hampir setahun lamanya. Dalam 

kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut, peserta pemilu diharapkan 

memanfaatkan waktu yang seluas-luasnya untuk mengkampanyekan dirinya dengan 

ketentuan yang diatur sebagaimana undang-undang.  

Agar kampanye terselanggara dengan baik, maka diatur metode untuk 

menyampaikan pesan-pesan kampanye, peserta pemilu dapat melakukan kampanye 

pemilu melalui; pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan 

kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media 

sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, 

debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan kegiatan lain 

yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
15

  

Metode kampanye memang telah ditetapkan, dan atas apa yang dilakukan di 

luar yang diatur, tentu sangat berpotensi menjadi pelanggaran. Namun demikian, 

                                                           
14

 Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilu 2019, Nomor 5 Tahun 2018. 

15
 Setiap  peserta pemilu serentak 2019, dapat mengupayakan pengenalan diri untuk 

meyakinkan pemilih melalui visi, misi, dan program kepada calon pemilihnya melalui metode- 

metode kampanye yang telah diatura dalam undang-undang, lihat, Undang-Undang tentang 

Pemilu, Buku ketiga, Bab VII, Psl 275, ayat (1). 
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peserta tentunya diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk melakukan inovasi-

inovasi terkait metode yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tersebut.  

Pertama, inovasi peserta pemilu dapat diambil dari metode pertemuan 

terbatas dan pertemuan tatap muka yang mulai beken pada Pemilihan Gubernur 

DKI tahun 2012. Saat itu, Jokowi sapaan akrab Bapak Joko Widodo orang nomor 

satu di Indonesia sekarang, tengah mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI 

Jakarta, berpasangan dengan pasanganya Basuki Tjahaya Purnama, atau yang lebih 

dikenal dengan nama Ahok.  Dalam menggunakan kesempatan untuk berkampanye, 

pasangan ini mengubah konsep tempat pertemuan pada metode kampanye 

pertemuan tata muka, dan pertemuan terbatas. Jika sebelumnya dilakukan dalam 

ruangan, maka kedua pasangan ini memindahkan lokasi menjadi tempat-tempat 

umum di mana terdapat banyak khalayak. Inovasi pada metode kampanye ini 

kemudian menjadi terkenaldengan  istilah blusukan,
16

 yang kemudian, hingga saat 

ini, banyak digunakan dan dicontoh oleh peserta pemilu maupun pemilihan.  

Pasangan Jokowi dan Ahok dengan blusukannya saat itu, telah berhasil 

melakukan perubahan konsep pada metode kampanye yang dugunakan untuk 

menyampaikan visi, misi dan program caleg atau capres di masa kampanye Pemilu 

2014. Pertemuan yang biasanya dilakukan di ruangan tertutup, terkesan satu arah 

dan tidak dialogis, perlahan mulai dianggap kurang efektif untuk mencapai tujuan 

pengenalan diri.  

Berbeda dengan blusukan yang justru ternyata mendapatkan respon yang 

baik dari masyarakat, terkait pembangunan citra diri dari peserta pemilu yang 

memang menjadi tujuan dari kampanye, dan sejalan dengan sistem pemilu 

pemilihan secara langsung, yang ingin mendekatkan pemilih dengan calon 

                                                           
16

 Blusukan adalah kegiaatan inspeksi lansung secara tersembunyi ke suatu tempat tertentu 

tanpa pengetahuan banyak orang dengan bertujuan untuk memonitor kinerja pelayanan pubik, 

melihat situasi dan kondisi dilapangan serta untuk melakukan komunikasi kepada warga asyarakat di 

sekitar  tempat warga tersebut sekaligus menanggapi keluh kesah mereka. 
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pemimpinnya. Melalui busukan, Caleg atau pun Capres maupun Cawapresnya, 

langsung mendatangi warga, dan dapat secara interaktif mendengarkan serta 

menangapi aspirasi maupun keluh kesah dari calon pemilih, di wilayah yang 

dianggap strategis untuk berkampanye, seperti terminal, pasar, dan bahkan rumah-

rumah warga yang ingin didatangi. 

Blusukan, adalah metode kampanye yang menurut makalah dalam jurnal 

ini, sebagai metode yang paling mudah, efektif dan efisien untuk dilaksanakan. 

Metode kampanye yang besaran anggarannya selalu dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan ketersediaan dari masing-masing peserta pemilu. Hanya saja, cukup 

disayangkan, dari beberapa penyelenggaraan kampanye di berbagai tempat di 

Indonesia, metode blusukan justru menjadi metode yang paling banyak 

memberikan kontribusi adanya temuan dugaan pelanggaran pemilu.  

Namun demikian, selain memiliki banyak kelebihan, namun model bluskan 

ini pun memiliki kelemahan. Setidaknya terdapat dua kelemahan dari metode 

bluskan ini. Pertama, model blusukan membutuhkan sistem keamanan yang cukup 

ketat. Hal ini untuk mengantisipasi antusiasme masyarakat yang besar, saat mereka 

didatangi oleh para calon yang bisa saja itu adalah idola dan pilihan mereka kelak. 

Pihak keamanan wajib extra keras bekerja, karena keamanan dihadapkan dengan 

masyarakat yang kadang memaksakan diri untuk melihat bahkan sekedar 

bersalaman, yang dalam pemahaman mereka, hal tersebut merupakan sebuah 

kebanggan.  

Kedua, metode blusukan yang pada kampanye Pemilu 2014 menjadi trend 

sendiri bagi peserta pemilu, juga memiliki kelemahan. Selain paling banyak 

berkontribusi terjadi pelanggaran, kedekatan secara fisik antara kontenstan dengan 

calon pemilih, juga dapat berpotensi digunakan pemilih dan/atau pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan pemboikotan dan/atau penghadangan atas 

kegiatan kampanye di daerah tersebut. Hal ini pula yang kemudian terjadi pada 

56 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

pasangan calon Gubernur Ahok-Djarot pada Pimilihan Gubernur DKI tahun 2016-

2017 lalu. Metode blusukan yang dijadikan salah satu senjata pamungkas, idak 

berjalan dengan lancar. Di mana  kampanye blusukannya dihadang/dihalangi oleh 

sekelompok massa yang menolak kehadiran mereka di beberapa lokasi. Walaupun 

dilakukan penangan berdasarkan kajian yang kemudian terbukti memenuhi unsur 

tindak pidana pemilu 
17

 dan di vonis Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
18

  

Kedua, penyebaran bahan kampanye. Walaupun model lama, namun 

penyebaran bahan kampanye masih dapat dikatakan cukup efektif untuk mencapai 

tujuan kampanye. Bahan kampanye dapat dibuat dalam bentuk benda atau bentuk 

lain, yang tentunya, harus disesuaikan dengan aturan atas harga maksimal dari 

pembuatan bahan kampanye. Bahan kampanye memuat visi, misi, program, simbol-

simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu, yang 

bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau caleg tertentu.  

Penyebaran bahan kampanye ini dapat dilakukan pada kampanye pertemuan 

terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya. Bahan 

kampanye yang dimaksud dapat berupa kartu nama, selebaran, pulpen, blocknote, 

topi, kaos, payung dan kelender dengan mencantumkan pesan atau materi 

kampanye.  

                                                           
17

 Dalam pengaturan Undang-Undang Pemilihan, tindakan menghalang-halangi dan/atau 

mengacaukan kampanye dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, di mana subjek hukumnya 

adalah setiap orang, dengan ancaman hukuman  penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling 

lama 6 (enam Bulan) dan/atau denda paling sedikti Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau 

paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lihat Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, Nomor 10 tahun 2016, Bab XXIV, Psl 187, Ayat (4). 

18
 Bapak Naman, pelaku penghadangan kampanye (Ahok-Jarot) terbukti melakukan tindak 

pidana pemilu di vonis hukuman 2 (dua) bulan penjara dan masa percobaan empat bulan, 

sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, lihat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 

Putusan No.2044/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. 
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Ketiga, selain bahan kampanye, kampanye pun dapat menggunakan metode 

alat peraga kampanye, yang dipasang di tempat-tempat umum dan/atau lokasi-

lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.  Merujuk hasil pengawasan 

Bawaslu DKI Jakarta pada Pemilu tahun 2014, Pengawas Pemilu Ibukota beserta 

jajaranya mencatatkan telah menemukan ribuan bahan kampanye dan alat peraga 

kampanye dipasang dan disebar tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana 

dipaparkan pada table 1.1 dan 1.2 berikut ini.  

 

 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Partai Politik  

Se-DKI Jakarta Pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi Tahun 2014 

Sumber Data: Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta 2014 

 

 

 

 

NO PARTAI BALIHO SPANDUK 
BENDERA 

PARPOL 

UMBUL

2 

STIKER/ 

BANNER 
JUMLAH 

1 NASDEM 58 325 2058 274 787 3.502 

2 PKB 41 312 1101 160 325 1.089 

3 PKS 65 682 4075 889 1369 7.128 

4 PDIP 155 684 3467 708 1528 6.542 

5 GOLKAR 50 304 3911 452 663 5.380 

6 GERINDRA 46 470 2279 336 491 3.622 

7 DEMOKRAT 89 616 3273 396 1720 6.094 

8 PAN 34 407 1605 230 534 2.810 

9 PPP 34 328 2401 312 498 3.573 

10 HANURA 32 321 4385 257 1013 6.008 

11 PBB 8 143 390 60 148 765 

12 PKPI 7 85 1189 167 121 1.569 
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

Se-DKI Jakarta Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 

 N
O
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T
O
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1 

JA
K

P
U

S
 

PR – HT 

1-2 

Juli 

201

4 

47 265 516 0 84 0 0 912 

2 JW – JK 0 233 108 0 0 0 0 341 

  PR – HT 6-

Jul-

14 

117 1176 362 0 578 101 0 2334 

  JW – JK 85 2042 1099 153 781 507 0 4667 

  TOTAL 

 

249 3716 2085 153 1443 608 0 8,254 

1 

JA
K

B
A

R
 

PR – HT 1-2 

Juli 

201

4 

0 118 15 0 0 0 0 133 

2 JW – JK 1 48 2 0 0 0 0 51 

  PR – HT 6-

Jul-

14 

18 1608 332 0 204 0 411 2573 

  JW – JK 18 1836 277 0 211 0 483 2825 

    TOTAL 

 

37 3610 626 0 415 0 894 5,582 

1 

JA
K

S
E

L
 

PR – HT 6-

Jul-

14 

76 2083 217 245 515 156 0 3292 

2 JW – JK 83 317 292 319 372 283 0 1666 

  TOTAL 

 

159 2400 509 564 887 439 

 

4,958 

1 

JA
K

T
IM

 

PR – HT 6-

Jul-

14 

98 4593 665 11 27 25 0 5419 

2 JW – JK 170 4666 759 17 83 6 0 5701 

  TOTAL 

 

268 9259 1424 28 110 31 

 

11,120 

1 

JA
K

U
T

 PR – HT 6-

Jul-

14 

390 626 401 0 0 467 0 1884 

2 JW – JK 490 519 361 0 0 351 0 1721 
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Sumber data: Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta 2014 

 

Ada perbedaan pengaturan beberapa metode kampanye pada Pemilu Pemilu 

tahun 2014 dengan Pemilu Serentak 2019. Perbedaan ini terjadi pada pembiayaan 

beberapa metode kampanye seperti pembuatan alat peraga beserta penyebarannya 

dan kampanye media cetak, eletronik, dan internet.  Jika pada Pemilu DPR, DPD 

dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014, pencetakan dan 

penyebaran alat peraga kampanye diserahkan pada peserta pemilu, kini difasilitasi 

KPU dengan dibebankan pada APBN.
19

   

Tahapan kampanye yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019, tentu tidak 

dapat dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, namun kita dapat 

membandingkannya dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur di tahun 2017. Di 

mana ada kesamaan pengaturan, terkait pembiayaan alat peraga yang dibiayai dan 

difasilitasi KPU.  

Berdasarkan data pengawasan data Pengawasan pada Pilkada DKI Jakarta 

Tahun 2016, Pengawas Pemilu Ibukota beserta jajaranya mencatatkan telah 

                                                           
19

 Untuk memenuhi unsur keadilan dalam kampanye, negara melakukan fungsi fasilitasi 

beberapa metode kampanye melalui KPU, yang dibebankan sebagai beban anggaran APBN, lihat, 

Undang-Undang tentang Pemilu, Buku ketiga, Bab VII, Psl 275, ayat (2). 

  TOTAL 

 

880 1145 762 0 0 818 

 

3,605 

1 
P

L
 1

0
0
0
 

PR – HT 5 Ju 

201

4 

0 102 16 0 0 0 510 628 

2 JW – JK 0 109 26 0 0 0 566 701 

  TOTAL 

 

0 211 42 0 0 0 

 

1329 

  

D
K

I 
 PR – HT 

 

746 10571 2524 256 1408 749 921 17,175 

  JW – JK 

 

847 9770 2924 489 1447 1147 1049 17,673 

  D
K

I 
 J

K
T

 

TOTAL 

 

159

3 20341 5448 745 2855 1896 1970 34,848 
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menemukan ratusan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dipasang dan 

disebar tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dipaparkan pada table 1.3, 

berikut ini.
20

 

Tabel 1.3 

Identifikasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye  

yang tidak sesuai dengan Ketentuan 

 

NO PASANGAN CALON JB JP JT JS JU KS TOTAL 

1 PASLON 1(Agus-Silvi) 365 27 236 135 81 20 864 

2 PASLON 2(Ahok-jarot) 126 25 482 53 40 5 731 

3 PASLON 3(Anies-Sandi) 859 17 309 117 88 0 1390 

4 PROVOKATIF 62 52 46 49 7 1 217 

 

Jumlah  1412 121 1073 354 216 26 3202 

Sumber Data Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta 2017 

 

Fasilitasi alat peraga kampanye oleh KPU DKI, ternyata cukup signifikan 

meminimalisir  pelanggaran pemasangan alat  peraga kampanye yang tidak sesuai 

dengan ketentuan. Tim Kampanye banyak mengeluhkan terkait alat peraga ini, 

karena terkadang karena situsi alam, hujan bahkan angin, membuat alat peraga 

kampanye yang dipasang oleh KPU berjatuhan, hilang bahkan pengerusakan, 

namun kurang direspon cepat oleh jajaran KPU. Ini juga disebabkan keterbatasan 

tidak adanya pengadaan kembali alat peraga kampanye bagi pasangan calon.  

Atas hal ini kemudian berdasarkan kajian dalam makalah jurnal ini, 

penyelenggara perlu meninjau teknis atas metode ini dengan cara mengevaluasi 

ketahanan dan kualitas alat peraga, maupun keamanan dari alat peraga tersebut. 

                                                           
20

 Data hasil pengawasan ini disampaikan pada Press Release : 30 Hari Evaluasi 

pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, 1 

Desember 2017 
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Dengan demikian, alat peraga kampanye tersebut, dapat bertahan sampai pada hari 

masa tenang. 

Hal lain yang perlu diperhatikan selain ketahanan dan kualitas serta 

keamanan dari alat peraga adalah munculnya alat peraga lainnya yang bukan dari 

KPU, dan bukan sebagai alat peraga peserta pemilu. Namun alat peraga-peraga ini 

menampilkan konten-konten yang sifanya merupakan fitnah, provokatif bahkan 

mengarah pada pembunuhan karakter dari kontestan Pemilu. Keberadaan alat 

peraga-peraga ―gelap‖ tersebut pada akhirnya memunculkan permasalahan baru. 

Sebagaimana pemberitaan yang dikutip dari salah satu media online dan 

cetak Tempo terkait penertiban alat peraga liar, Bawaslu DKI bersama Pemerintah 

Provinsi DKI telah menurunkan ribuan spanduk dengan isi pesan provokatif, 

ketimbang alat peraga kampanye dua kandidat pasangan calon. Di mana terdapat 

dalam pemberitaan tersebut, juga mengutip pernyataan Komisioner Bawaslu DKI, 

Mimah Susanti. Mimah mengatakan "Jadi 1.230 itu untuk 600 spanduk terkait 

dengan alat peraga kampanye, 630 itu yang mengarah diduga pada provokatif,"
21

  

Dalam Pengawas Pemilu menurunkan spanduk-spanduk yan diduga 

mengarah ke prvokatif. Di lapangan penurunan spanduk-spanduk ini menjadi 

tantangan baru bagi pengawas pemilu di DKI, karena jika alat peraga kampanye 

diturunkan pengawas pemilu berkordinasi dengan tim kampanye. Namun, untuk ini 

pengawas pemilu berhadapan dengan masyarakat pemilih. Bawaslu DKI Jakarta 

beserta jajarannya bekerja sama dengan pemerintah daerah bahkan pihak kepolisian 

untuk menurunkannya, karena adu argumentasi dengan para pihak di lapangan 

                                                           
21

 Sebagai bahan bacaan, pemberitaan tempo.co tentang penertiban alat peraga berupa 

spanduk-spanduk liar dilakukan Bawaslu DKI dan Pemprov DKI, pasca putaran pertama Pilgub 

DKI, di mana, spanduk dengan konten fitnah dan provokatif semakin marak dan tersebar merata di 

seluruh wilayah DKI Jakarta, ―Egy Adyatama, Bawaslu Jakarta Temukan 1.230 Spanduk Pilkada 

Bermasalah‖ diakses melalui https://pilkada.tempo.co/read/860743/bawaslu-jakarta-temukan-1-

230-spanduk-pilkada-bermasalah, pada tanggal 25 Juni 2018. 
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seringkali terjadi sehingga membutuhkan keamanan lebih lanjut untuk menghindari 

bentrok dilapangan dengan masyarakat.
22

 

Hal ini pula dirasakan penting untuk dilakukan, agar  tujuan untuk 

memenuhi unsur keadilan, juga akan sangat membantu fungsi pengawasan dari 

lembaga pengawas pemilu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye model-model 

seperti ini. Di mana, melalui pengaturan alat peraga dan iklan difasilitasi KPU ini, 

maka setiap alat peraga dan/atau kampanye iklan di luar fungsi fasilitasi KPU, 

adalah aktivitas dan/atau tindakan yang melanggar hukum pemilu. 

Keempat, adalah metode kampanye menggunakan media sosial. Seiring 

perubahan jaman dan cepatnya kemajuan teknologi, sejak penyelenggaraan Pemilu 

2014, pelaksanaan Kampanye di Indonesia sudah memanfaatkan metode kampanye 

melalui media sosial. Metode ini dirasa cukup mempunyai pengaruh yang 

signifikan, karena laporan dari lembaga terkait pengguna internet di Indonesia, 

telah mencapai 50% dari total penduduknya. 

Menurut beberapa lembaga riset, penggunaan internet di Indonesia semakin 

tahun semakin meningkat. Seperti data riset yang disampaikan lembaga riset pasar 

e-Marketer, yang mengkonfirmasi tingkat populasi netter di tanah air sejak tahun 

2014 terus mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia sudah menduduki  peringkat  

ke-6 terbesar di dunia dalam hal pengguna internet. Di mana menurut data tersebut, 

jumlah pengguna internet di tahun 2014, mencapai 23,7 juta orang, dan 

diperkirakan pada tahun 2017, akan mencapai jumlah 112 juta orang.
23

 Demikian 

                                                           
22

 Sebagai bahan bacaan, dalam pelaksanaan penertiban alat peraga liar, Bawaslu DKI dan 

Pemrov DKI menggandeng pihak Kepolisian Daerah Metrojaya, hal ini dianggap perlu untuk 

melindungi dan menertibkan perlawanan warga yang tidak menerima jika alat peraganya diturunkan 

―Nursitasari, DKI copot ribuan spanduk kampanye & provokatif‖ diakses melalui, 

https://regional.kontan.co.id/news/dki-copot-ribuan-spanduk-kampanye-provokatif, pada tanggal 25 

Juni 2018. 

23
 Sebagai bahan bacaan, jumlah masifnya pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014, 

―Oik Yusuf, Pengguna Internet di Indonesia Nomor Enam Dunia‖ diakses melalui, 
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halnya dengan Informasi yang direlase Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII). Setidaknya 143 juta orang di Indonesia, telah terhubung dengan 

jaringan internet sepanjang 2017.
24

  

Hal-hal ini kemudian yang mungkin saja, menjadi salah satu alasan, 

mengapa perlu pengaturan khusus terkait penggunaan media sosial untuk kegiatan 

kampanye. Di mana, pengaturan KPU tersebut mengaharuskan seluruh akun-akun 

yang digunakan untuk media kampanye, didaftarkan secara resmi ke KPU 

Provinsi/KPU Kabupate/Kota. Walaupun realitas dilapangan, pengaturan tersebut 

tidak terlalu efektif untuk menjaga issue-isue kampanye yang dilarang. Hal ini 

disebabkan, tindakan kampanye hitam dan/atau penyebaran isu-isu yang dilarang, 

muncul dari akun-akun anonim (yang tidak dikenal) dan bahkan menyebarkan hoax 

bulling, hate speech, propaganda serta berita palsu. 

Selanjutnya metode kelima adalah kampanye menggunakan media 

elektronik maupun cetak. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah 

penyampaian pesan pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat 

melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, 

gambar, animasi, promosi, suara, peragaan,sandiwara, debat dan bentuk lainnya 

yang berisikan ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta 

Pemilu. Kampanye  Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media 

massa elektronik  diatur dengan  ketentuan sebagai berikut : (a) memberikan  

kesempatan yang sama pada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi 

kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan subtansi 

                                                                                                                                                                  
https://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Du

nia, pada tanggal 25 Juni 2018. 

24
 Lihat Informasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terkait 

jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017, ―Fatimah Kartini Bohang, Berapa Jumlah 

Pengguna Internet Indonesia?‖ diakases melalui, 

https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia, 

pada tanggal 25 Juni 2018. 
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pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional; (b) materi dan substansi 

peliputan media harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kode etik jurnalistik; (c) media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat 

menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu. 

Metode Kampanye di Media Massa elektronik dianggap paling efektif untuk 

melakukan propaganda politik, karena menurut penulis media yang ada di 

Indonesia ini masih bersifat nasional, walaupun sudah mulai menjamu rmedia 

media lokal, namun informasi (berita) yang ditayangkan secara langsung menjadi 

pilihan sendiri para pemirsa. Bawaslu DKI Jakarta menerima laporan dari Tim 

Kampanye Pasangan Calon Adanya dugaan pelanggaran Statisun TV One dalam 

program Apa Kabar Indonesia,  pelapor  ini yang diduga mendukung salah satu 

pasangan calon, 
25

 karena keterbatasan kewenangannya, maka tindak lanjut atas 

dugaan pelanggaran ini diteruskan kepada Dewan Pers jika yang diduga melanggar 

media massa cetak dan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, untuk Media Massa 

elektronik. Di setiap penyelenggaraan Pemilu ada gugus tugas yang dibentuk 

bersama antara Bawaslu, KPU, KPI  dan Dewan Pers.  

Selain menerima laporan, Bawaslu DKI Jakarta juga menemukan 

Koordinator Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta Mimah Susanti mendapatkan koran terbitan Harian Umum Media Indonesia 

pertanggal 14 November 2016 , yang didalamnya terdapat Tabloid Umum Dua 

Mingguan Jakarta Kerja . Dalam Tabloid Dua Mingguan jakarta Kerja, berisi 

pemberitaan visi misi program kerja,testimonia tokoh dan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, yang 

                                                           
25

 Bawaslu DKI Jakarta Menerima Laporan dengan nomor registrsi 006/LP/Prov-

DKI/XI/2016, 4 November 2016 Dugaan  Pelanggaran iklan kampanye diluar jadwal  yang 

ditayangkan oleh statiun televisi di TV One dalam acara Apa Kabar Indoensia Pagi. Hasil Kajian 

bawaslu DKI Jakarta, merekomendasikan kepada KPID untuk ditindaklanjuti. 
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merupakan pasangan calon nomor 2 pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.
 26

 

Setelah aktivitas kampanye dilakukan dalam kurun waktu yang telah 

ditetapkan oleh KPU, ada masa dimana semua aktivitas kampanye dihentikan yakni 

Masa Tenang. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk 

melakukan aktivitas kampanye. Masa Tenang sebagaimana dimaksud berlangsung 

selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. 

Peraturan tekhnis tentang Kampanye belum disahkan oleh KPU RI, namun 

sosialisasi terkait dengan pengawasan kampanye telah dilakukan oleh Bawaslu 

berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Langkah ini 

dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran agar tidak ada celah kosong yang 

dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Bawaslu juga  

mensosialisasikan makna  citra diri yang dimaksud di Undang-Undang Pemilu 

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, citra diri  didefinisikan sebagai logo dan 

nomor urut partai. Menurut Bawaslu, semua spanduk, baliho atau reklame-

reklame yang bergambar ketua umum partai politk Pemilu 2019 yang merupakan 

salah satu bentuk citra diri partai politik harus segera diturunkan. sebagai contoh 

di wilayah DKI Jakarta di beberapa titik spanduk ,baliho atau reklame yang 

mengandung citra diri segera diturunkan oleh pengawas pemilu. Sedangkan 

menurut KPI Dalam catatan Komisi Penyiaran Indonesia per tanggal 20 Februari, 

ada 12 stasiun televisi yang menayangkan iklan partai politik sebelum masa 

kampanye.Total 115 spot iklan dengan durasi 15 detik yang tersebar di 12 stasiun 

                                                           
26

 Bawaslu DKI Jakarta, mencatat temuannya dengan nomor registrasi 001/TM/Bawaslu 

DKI Jakarta/XI/2016, 22 Noveember 2016 Hasil kajian Bawaslu DKI Jakarta, merupakan 

pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka  Bawaslu Provinsi teruskan ke KPU Provinsi DKI 

Jakarta untuk ditindaklanjuti 
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tadi. Setelah diperingatkan KPI, delapan stasiun menghentikan siaran iklan tersebut, 

sedangkan empat lainnya belum.
27

 

Berbeda dengan aturan Pemilu 2014, yang memberikan kesempatan pada 

peserta pemilu untuk melakukan kampanye lebih awal, pasca penetapan partai 

politik peserta Pemilu. Kampanye Pemilu 2019, baru akan dimulai setelah 

ditetapkannya Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga 

menurut makalah dalam jurnal ini, masa tenggang yang cukup lama sebelum 

dimulainya kampanye dapat menimbulkan potensi ―curi‖ start kampanye.dari 

peserta pemilu. 

Sebagai penutup pembahasan, makalah ini hendak mengutip pemikiran 

Rikson Nababan dalam Jurnal Bawaslu DKI Edisi Oktober 2016, yang mengatakan: 

Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, 

kampanye masih didefinsikan secara kumulatif, dari bentuk kegiatan untuk 

meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan 

calon. Oleh karena itu, jika ada satu saja unsur dalam definisi kampanye ini 

tidak terpenuhi, maka atas kejahatan secara substansi telah terjadi tersebut, 

tidak dapat ditindak lanjuti oleh Pengawas Pemilu. Hal ini masih diperparah 

dengan tambahan persyaratan seperti dilakukan oleh orang yang terdaftar 

sebagai tim pemenangan/kampanye, serta dilakukan pada masa kampanye. 

Hal ini berarti, setiap tindakan kejahatan kampanye tidak bisa ditindak, jika, 

tidak dilakukan oleh orang yang terdaftar dalam daftar tim 

pemenangan/kampanye, dan dilakukan diluar masa kampanye.
28

 

 

Dalam hal ini, atas apa yang telah dikemukan Nababan tersebut, seolah 

telah terfaktualkan dalam penelitian pada makalah jurnal ini. Adanya kelemahan 

terkait regulasi yang tidak tegas dan multi tafsir, telah menciptakan ceruk atas 

                                                           
27

 Sebagai bahan bacaan, walaupun PKPU Kampanye Pemilu Serentak belum disahkan, 

namun Bawaslu terus melakukan sosialisasi pengawasan kampanye terkait larangan-larangan dalam 

kampanye, sebagaiman diberitakan ―Bagus Santosa, Larangan Kampanye Pemilu 2019‖ diakses 

melalui https://www.era.id/read/W5UazZ-larangan-kampanye-pemilu-2019, tanggal 25 Juni 2018. 

28
 Rikson H. Nababan, ―Indeks Kerawanan Pilgub DKI 2017‖, Jurnal Bawaslu DKI (Edisi 

Oktober 2016), hal 55. 
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potensi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada tahapan 

kampanye. Terlebih persoalan kumulatif dan alternatif terkait materi dari terjadinya 

sebuah pelanggaran. Hal ini juga kemudian, yang menyebabkan penegakan hukum 

pemilu, baik yang sifatnya administrasi dan pidana, tidak dapat tertindaklanjuti ke 

proses selanjutnya.   

 

Simpulan 

Berdasarkan paparan dan analisa yang ada dalam artikel ini, didapatkan 

beberapa simpulan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari artikel dalam 

jurnal ini. Adapun kesimpulanya adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan kampanye tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan Pemilu. Masa ini 

menjadi ajang adu gagasan peserta pemilu untuk menarik simpati pemilih, 

karena kampanye adalah sarana penyampaian ide dan pemikiran, secara 

rasional, damai dan bermartabat. Di mana hal tersebut kemudian, dijawantahkan 

dalam pelaksanaan program. jika dikemudian hari, peserta pemilu tersebut, 

memenangkan pemilu. Metode kampanye seperti tatap muka, baik dalam 

bentuk pertemuan terbatas di dalam ruangan, maupun secara blusukan untuk 

mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan solusi pemecahannya, 

menjadi metode yang efektif, efisien dan murah. Hal ini disebabkan, beberapa 

bentuk metode kampanye seperti iklan media dan/atau alat peraga, sudah 

diambil alih oleh negara melalui KPU. Oleh karenanya, metode blusukan sudah 

seharusnya menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan kampanye ke depan. 

Hanya saja, tujuan mulia dari metode blusukan ini, haruslah dijauhkan dari 

tindakan pembodohan kepada calon pemilih, dengan upaya pemberian uang 

dan/atau barang di luar batasan nominal ketentuan yang telah diatur, apapun 

alasannya. Demikian terkait faktor keamanannya, kedewasaan dalam menerima 

perbedaan sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela pada 
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kontestan lainnya, terlebih dengan terjadinya beberapa kasus penghadangan 

dalam pelaksanaan kampanye bentuk ini. Oleh karenanya, pihak keamanan pun 

sudah seharusnya sigap dan tangkas dalam menertibkan dan mengamankan 

kegiatan kampanye-kampanye blusukan.    

2. Perubahan pengaturan terkait waktu pelaksanaan kampanye di setiap 

penyelenggaraan pemilu cukup membingungkan bukan saja bagi kontestan, 

namun juga bagi masyarakat. Tak bisa dipungkiri curi start kampanye masih 

terus terjadi, dengan alasan sosialisasi peserta pemilu memulai membangun 

citra diri melalui kampanyenya, baik melalui media eletronik, cetak dan/atau 

alat peraga yang dipasang pada papan reklame dan/atau bando jalan.  Dengan 

kesepakatan gugus tugas antara Bawaslu,KPU dan KPI tentang makna citra diri 

dalam kampanye, agar ditegakkan seadil-adilnya. Kerjasama dengan 

Pemerintah Daerah untuk menegakkan aturan terkait dengan citra diri ini yang 

banyak di gunakan dalam bahan kampanye/alat peraga kampanye. Oleh karena 

itu, maka dibutuhkan kesadaran atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan kedewasaan terhadap setiap perbedaan dari setiap pemangku 

kepentingan dalam tahapan kampanye, akan menjadi kunci utama suksesnya 

penyelenggaraan kampanye pemilu yang damai dan bermartabat. 
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BAGIAN 

3 
 

Partai Massa, Kampanye Pemilu, dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu: 

Kasus Penghentian Dugaan Tindak Pidana Pemilu PSI 

 

Oleh: 

Dr. Mulyadi, M.Si
1 

 

 

 

 

 

 

Abstrak 

Tulisan ini membahas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai 

massa dan laporan Bawaslu perihal kasus dugaan tindak pidana pemilu PSI yang 

dihentikan oleh Bareskrim Polri. Ada tiga pertanyaan pokok terkait pokok masalah 

itu, yaitu: (1) mengapa PSI mendukung dan mengkampanyekan Jokowi sebelum 

Pilpres 2019? (2) terkait dengan nomor satu, mengapa laporan Bawaslu perihal 

dugaan tindak pidana pemilu PSI dihentilkan oleh Polri? (3) bagaimana 

kedudukan Bawaslu dan Gakkumdu dalam  pola penanganan dugaan tindak pidana 

pemilu? Ada tiga tujuan tulisan ini: (1) menjelaskan alasan dan sebab PSI sebagai 

partai massa mendukung dan mengkampanyekan Jokowi sebelum Pilpres 2019; (2) 

menjelaskan alasan dan sebab  laporan Bawaslu perihal dugaan tindak pidana 

pemilu PSI dihentikan Polri; (3) menggambarkan kedudukan Bawaslu: Gakkumdu 

dalam  pola penanganan dugaan tindak pidana pemilu.  

                                                           
1
 Pengajar  Mata Kuliah Partai Politik dan Perwakilan Politik pada Program Pascasarjana Ilmu 

Politik Fisip Universitas Indonesia dan Peneliti Ahli di Center for Election and Polical Party 

(CEPP) Fisip UI. 
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Dalam menjelaskan eksistensi PSI sebagai partai baru yang langsung 

mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, tulisan ini menggunakan teori 

demokrasi, pemilu, partai politik, dan rekruitmen politik. Sementara dalam 

menjelaskan laporan Bawaslu perihal kasus dugaan tindak pidana pemilu Sekjen 

PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna yang dihentikan oleh 

Bareskrim Polri dan menggambarkan kedudukan Bawaslu: Gakkumdu dalam  pola 

penanganan dugaan tindak pidana pemilu, tulisan ini menggunakan regulasi pemilu 

sebagai dasar pola penyelesaian tindak pidana pemilu. Adapun analisa kualitatifnya 

didasarkan pada data-data kualitatif yang relevan termasuk pengunaan logika yang 

koheren. Mengenai manfaat tulisan ini setidaknya dapat memberi masukan bagi 

pengawasan kampanye partai politik dan penanganan tindak pidana pemilu oleh 

Bawaslu. 

Sebagai partai massa, ada dua alasan dan sebab utama mengapa PSI 

mendukung dan mengkampanyekan Jokowi sebelum Pilpres 2019, dan mengapa 

laporan Bawaslu perihal dugaan tindak pidana PSI dihentikan Polri: (1) alasan 

obyektif: cara praktis bagi PSI dalam mengenalkan dirinya sebagai partai baru ke 

publik; penanganan tindak pidana pemilu belum masuk ke dalam kategori tindak 

pidana khusus dalam arti ditangani oleh badan khusus yang terkait langsung dengan 

pemilu;  (2) subyektif: untuk memperoleh dukungan dalam pemilu dan untuk 

menempatkan kadernya dalam pemerintahan Jokowi mendatang; pola penanganan  

tindak pidana pemilu yang memberi ruang kepada Polri untuk tidak menempatkan  

laporan Bawaslu: Gakumdu ke Polri sebagai bagian dari proses hukum merupakan 

bukti kalau tindak pidana pemilu bukan tindak pidana khusus.  
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I. Latar Belakang  

Popularitas PSI yang diperoleh dari kemampuanya menciptakan dan 

memanfaatkan momentum politik: isu publik menjelang Pemilu Serentak 2019 

merupakan ciri partai massa. Sebelum ditetapkan sebagai pesert pemilu, elit PSI 

sudah memainkan isu sensitif massa, seperti anti-intoleransi dan gerakan yang 

disemainya dari konflik pilkada DKI Jakarta: ―gerakan politik bunga‖ untuk 

mendukung Ahok.
2
 Secara taktis, mengenalkan wajahnya di pentas politik nasional 

dengan cara menciptakan, mendorong, dan memanfaatkan momentum politik 

tampaknya langkah yang sudah dipersiapkan PSI. Amat sulit membayangkan 

bahwa mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu Serentak 2019, bertandang ke 

Istana bertemu Presiden Jokowi,
 
dan memasang iklan di media cetak Jawa Pos 

tanggal 23 April 2018: memuat Alternatif nama-nama cawapres pendamping 

Jokowi pada Pilpres 2019 dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo,
3
 

 
merupakan 

langkah politik tiba-tiba dan tanpa kalkulasi politik.  

Sebagai partai baru dalam kancah kompetisi politik nasional, langkah-langkah 

politik yang dilakoni PSI bukanlah ciri-ciri ―permainan baru‖ dari ―pemain baru‖. 

Hasilnya yang terbukti membuat PSI meraih sejumlah keuntungan politik sulit 

dikategorikan sebagai hasil tak terduga dari suatu ―inisiatif baru dari pemain baru‖. 

Satu diantaranya yang paling nyata adalah sosialisasi partai berbiaya murah dengan 

cara ―memulai dari istana‖. Itu tentu amat sulit dilakukan jika PSI tidak memiliki 

keterkaitan dengan dan atau berada dalam ―jaring-jaring kekuasaan‖. Inilah alasan 

mengapa pertemuan PSI dengan Presiden Jokowi di Istana negara diprotes oleh 

                                                           
2
 Lihat Bunga raksasa PSI untuk Ahok, 'satu kekalahan, seribu bunga merekah' dalam 

https://m.merdeka.com/jakarta/bunga-raksasa-psi-untuk-ahok-satu-kekalahan-seribu-bunga-

merekah.html 
3
 Lihat https://m.detik.com/news/berita/4025772/bareskrim-pelajari-unsur-pidana-di-dugaan-iklan-

kampanye-psi 
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berbagaipihak terutama elemen infrastruktur politik: partai politik dan kelompok 

kepentingan, seperti PKS dan ACTA.
4
 

 

II. Muka Janus Politik  

Demokrasi yang mengusung konsepsi pemerintahan sendiri (self 

government): dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memperluas jangkauan dan 

adaptasinya melalui pemerintahan perwakilan dan perluasan hak pilih. Untuk alasan 

inilah demokrasi menempatkan: (1) pemilu sebagai jantung dari semua proses 

politik, dan; (2) partai politik sebagai struktur organisasi massa. Selain menjadikan 

indikator utamanya yang akan menggerakkan menuju perkembangan dan 

pertumbuhannya, pemilu dan partai politik —yang berisi demokratisme politik juga 

bermuka janus setelah dibajak oleh kelompok oligarkis untuk menghambat 

demokrasi menjalani tiga tahapannya yang bergerak secara simultan: (1) tahap 

transisi demokrasi, yang dicirikan oleh penggantian seluruh pejabat politik otoriter 

dan penghapusan institusi-institusi politik non-demokratis; (2) tahap konsolidasi 

demokrasi, yang dicirikan oleh pelembagaan politik: institusionalisasi konflik dan 

konsensus politik melalui spesialisasi politik dan diferensiasi politik: 

fungsionalisme dan strukturalisme politik, dan; (3) tahap tertib demokrasi, yang 

dicirikan oleh budaya politik partisipan dan partisipasi politik otonomus yang 

sepenuhnya telah menjadi bagian integral dari seluruh proses politik.   

 

 

 

                                                           
4
 Lihat PKS menilai langkah Presiden Jokowi menerima kunjungan politik PSI sebagai langkah 

yang tidak tepat dalam  https://m.detik.com/news/berita/3894353/jokowi-bahas-pemilu-dengan-psi-

di-istana-pks-presiden-offside Lihat juga Rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan 

pertemuan Presiden Joko Widodo dan PSI ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai salah 

oleh kader Partai Golkar dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07145961/laporkan-

pertemuan-jokowi-psi-ke-ombudsman-acta-dinilai-salah-alamat 

 

76 

https://m.detik.com/news/berita/3894353/jokowi-bahas-pemilu-dengan-psi-di-istana-pks-presiden-offside
https://m.detik.com/news/berita/3894353/jokowi-bahas-pemilu-dengan-psi-di-istana-pks-presiden-offside
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07145961/laporkan-pertemuan-jokowi-psi-ke-ombudsman-acta-dinilai-salah-alamat
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07145961/laporkan-pertemuan-jokowi-psi-ke-ombudsman-acta-dinilai-salah-alamat


 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

2.1. Muka Janus Demokrasi 

Tidak tepat jika ada anggapan bahwa pemerintahan demokrasi (democratein) 

lahir karena penolakannya terhadap pemerintahan monarki (monocratein). 

Ketakutannya pada despotisme: relasi tuan dan hamba atau hubungan budak dan 

majikan, serta keinginannya pada kehidupan yang menghargai kemerdekaan: 

kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik merupakan alasan fundamen 

mengapa demokrasi lahir, tumbuh, dan berkembang tanpa banyak mengalami 

hambatan. Kelahiran demokrasi dimotivasi oleh penolakannya pada pemerintahan 

despostis: pemerintahan yang didasarkan pada paham kekuasaan tuan terhadap 

budaknya. Sebuah pemerintahan yang tidak hanya kehilangan legitimasi politik, 

tapi juga warganya yang kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya. Penolakan 

warga terhadap despotisme muncul ketika kehendak bebas untuk hidup bersama 

dalam kebaikan umum telah menjadi pikiran bersama. Kemunculannya yang tak 

terbendung terjadi setelah dimatangkan oleh ketakutan akibat kekerasan, teror, 

intimidasi, dan ancaman dari kekuasaan yang despotis. Di titik itulah awal 

kelahiran demokrasi.  

Selanjutnya demokrasi tumbuh ketika penindasan, anti-kritik, pro-

kemapanan, status quo, dan korup menjadi produk dari kekuasaan oligarkis dan 

otoriter. Lalu berkembang ketika power over menjadi pusat aktivitas kompetisi 

politik, serta dominasi kekuasaan atas kedaulatan. Dalam bahasa yang amat 

sederhana, kelahiran demokrasi yang mengusung konsep ‗pemerintahan sendiri:‘ 

dari, oleh, dan untuk rakyat dimotivasi oleh penolakannya terhadap praktek 

kekuasaan yang patologis (power over) yang awalnya ditandai oleh pemerintahan 

yang despotis, lalu tumbuh dan berkembang atas penentangannya pada kekuasaan 

yang oligarkis dan patologis: menindas, anti-kritik, pro-kemapanan, status quo, dan 

korup.  
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Namun pada titik utopisnya, muka janus demokrasi akan muncul, terutama   

bila kekuasaan telah dijadikan pusat sekaligus arena bagi kekuatan-kekuatan politik 

yang saling bersaing dan saling berebut pengaruh. Pada sistuasi ini, kedaulatan 

rakyat yang merupakan justifikasi politik bagi semua upaya mewujudkan kebaikan 

umum digantikan oleh kekuasaan oliarkis: oligari politik (badut/dinasti politik), 

oligarki ekonomi (bandar politik), dan oligarki sosial (bandit politik). Pada situasi 

politik dimana muka janus demokrasi, pemilu,dan partai politik berlangsung, tiga 

hak politik warga negara: (1) hak berbicara-berpendapat; (2) hak berkumpul 

berserikat, dan : (3) hak memerintah diri sendiri, semuanya tidak nyaman 

dilaksanakan oleh warga negara.        

 

2.2. Muka Janus Pemilu: Citra Pembebasan vs Penindasan 

Tidak dibutuhkan bukti tambahan untuk menegaskan bahwa suatu negara 

dapat disebut sebagai negara demokrasi bila negara itu telah melaksanakan pemilu 

secara periodik. Di negara dengan praktek demokrasi prosedural (demokrasi 

minimal), pemilu secara priodik dibutuhkan hanya untuk melaksanakan fungsi 

minimalnya, yaitu sebagai dasar pembentukan pemerintahan. Sebaliknya, di negara 

dengan praktek demokrasi subtantif (demokrasi maksimal), pemilu diselenggarakan 

untuk melaksanakan dua fungsi maksimalnya, yaitu untuk mewujudkan 

keseimbangan antara: (1) kriteria-kriteria kualitas perwakilan-keterwakilan politik 

yang menuntut fungsi adaptasi dan integrasi yang berada ujung kanan bandul, dan; 

(2) kriteria-kriteria pemerintahan efektif yang menuntut stabilitas yang berada di 

ujung kiri bandul. Sementara untuk mewujudkan keseimbangan itu tidaklah mudah. 

Dibutuhkan prasyarat berupa kesiapan para pelaku politik untuk memberi ruang 

lebar dan terbuka bagi melaksanakan hak-hak politik warga negara tanpa disusupi 

oleh bujukan (iming-iming) dan paksaan (teror atau intimidasi).  
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Itulah muka janus pemilu, bisa seketika kelihatan buruk atau baik sangat 

tergantung dari kedua sisinya: proses dan hasilnya tak pasti. Bermuka baik pada 

proses dan hasilnya diterima (legitimate) dan bermuka buruk bila keduanya  ditolak 

(unlegitimate), dan negara itu tetap saja disebut negara demokrasi bila pemilu dapat 

diselenggarakan. Bagi negara demokrasi yang belum demokratis, tujuan utama 

penyelenggaraan pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan,  sehingga fungsi 

pemilu dipandang cukup bila hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan 

pemerintahan. Prasyarat juga legitimate tidak gampang, karena satu dari sekian 

konsekuensi sistem pemilihan yang tak terhindarkan adalah kesenjangan antara 

kualitas perwakilan-keterwakilan politik dan efektivitas pemerintahan. Keduanya 

cenderung sulit didamaikan dan berdamai yang dipicu oleh dua rebutan politik: (1) 

pihak yang satu  menghendaki meningkatnya kualitas perwakilan dan keterwakilan 

politik, yang berarti bahwa kontrol dan kendali penuh legislatif terhadap eksekutif, 

dan; (2) pihak yang satunya lagi ingin efektivitas pemerintahan meningkat secara 

signifikan, yang berarti bahwa pihak eksekutif sepenuhnya mampu “membailout” 

legislatif. 

        Tak terhindarkan pula bahwa efek memalukan dari ―rebutan politik‖ itu adalah 

pihak legislatif berusaha berdamai dengan pihak eksekutif untuk bersekokongkol 

dalam memanipulasi sistem presidensial dengan cara mencuri dan memanipulasi 

istilah partai koalisi (koalisi partai) yang sesungguhnya istilah itu merupakan 

―prabot rumah tangga‖ sistem parlementer.
5
 Padahal di negara democratein: 

―pemerintahan sendiri,‖ semua institusi politik yang ada: infra struktur struktur, 

supra struktur struktur, super struktur politik, dan meta struktur politik semuanya 

hanyalah pelaksana dari kedaulatan rakyat, dan karenanya baik legislatif maupun 

                                                           
5
 Istilah partai koalisasi adalah konsep yang sensitif pemerintahan parlementer: sebuah jalan keluar 

dalam proses pembentukan pemerintahan ketika tidak ada partai yang keluar sebagai pemenang 

mutlak dalam pemilu atau untuk membangun kabinet yang jatuh. Secara politik, istilah 

permufakatan jahat mengandung kontradiksi karena mufakat tidak sama dengan istilah sepekat. 

Kesepakatan jahat itulah yang isaya maksudkan dengan pada penggunaan istilah persekengkolan itu.   
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eksekutif bukan refresentasi dari kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat tidak 

identik dengan negara yang berdaulat. Itu yang harus dipahami oleh semua pihak 

termasuk para ahli.  

        Tentang kemungkinan adanya ahli yang mengira bahwa teori kedaulatan 

rakyat identik dengan teori kedaulatan negara, hal itu dapat dipahami karena 

pemujaannya yang berlebihan pada hukum: ―hukum adalah panglima.‖ Padahal 

secara politik, tak ada hukum dilahirkan oleh hukum, melainkan semuanya oleh 

politik dalam arti hukum lahir dari rahim politik lalu dioperasikan di dunia politik 

yang dipenuhi kepentingan: kekuasaan dan pengaruh. Salah satu konsekuensi lgis 

atas pandangannya itu (teori kedaulatan rakyat diidentikkan dengan teori 

kedaulatan negara) adalah teori perwakilan-keterwakilan politiknya cenderung 

menuntut penggunaan model perwalian atau model mandat, dan bukan pada model 

yangseharusnya, yaitu model delegasi atau model kemiripan. Padahal model 

perwalian dan model mandat keduanya sama-sama berasumsi bahwa hubungan 

antara wakil dan terwakil akan putus setelah para wakil terpilih dalam pemilu, 

sehingga wakil merasa sangat independen dari terwakil. Berbeda halnya pada 

model delegasi dan model kemiripan yang memungkinkan relasi antara keduanya: 

wakil dan terwakil selalu terjaga keseimbangannya. Secara kronologis pun berbeda 

dengan teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara merupakan kontinuitas dari 

perkembangan buruk teori kedaulatan raja yang kekuasaannya absolut, seperti 

praktek kekuasaan di negara monarki absolut.  

 

2.3. Muka Janus Partai:  Citra Tradisionalistik vs Modernistik  

Pemikiran politik yang mendasari lahirnya partai politik adalah warga negara 

yang memiliki kesamaan nilai-nilai, ideologi, cita-cita, dan orientasi politik harus 

diorganisasikan agar  bisa menempatkan para wakilnya yang  berbakat dalam 

jabatan politik melalui pemilu. Berusaha mendudukkan wakilnya dalam jabatan 
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politik melalui pemilu untuk menjalankan nilai-nilai, cita-cita, dan orientasi politik 

berupa kebijakan (policy) dan keputusan (decision) politik dalam bentuk program 

dan kegiatan merupakan unsur penting dari bangunan defenisi partai politik.
6
 

Secara konseptual dan aktual,  dua prinsip itulah: (1) proses pengorganisasian, dan 

(2) upaya mendudukkan orang-orang berbakat dalam jabatan politik, yang 

seharusnya sangat besar pengaruhnya dalam pemilu kompetitif untuk mewujudkan 

pemerintahan sendiri (self government) sebagai konsekuensi  perluasan demokrasi 

berupa pemerintahan perwakilan dan perluasaan hak pilih.  

Meskipun prakteknya tidak mudah, bukanlah kehendak politik atau  gagasan 

utopis menegnai pengorganisasi nilai-nilai, cita-cita, dan orientasi politik, serta 

upaya mendudukkan orang-orang berbakat dalam jabatan politik. Dalam kasus 

Indonesia, sejak kemunculannya sebagai alat perjuangan untuk melawan 

kolonialisme dan imperialisme hingga saat ini, karakter partai sebagai bentuk 

pengorganisasian kehendak politik warga negara dan sebagai instrumen para 

politisi (negarawan) memasuki dunia politik pemerintahan masih tetap menjadi 

bagian tak terpisahkan dari karakter politik bangsa dan perjuangan politik nasional. 

Citra tradisionalistik partai sebagaimana tercermin pada awal-awal persiapan 

berdirinya negara bangsa, dimana tema-tema populisme, seperti bumi putera: 

pribumi, heroisme, pembebasan, jati diri bangsa, dan nasionalisme tetap menjadi 

karaktek dasar partai dalam melakukan mobilisasi politik melalwan kolonialisme. 

Bahkan kesesuaiannya dengan tradisi, adat istiadat, dan agama menjadikan 

orientasi politik itu sebagai ciri dari bangunan citra tradisionalistik partai dalam 

perjuangan membela negara bangsa yang terus terwariskan sebagai cita-cita 

                                                           
6
 Lihat defenisi partai politik Miriam Budiardjo dalam Miriam Budiardjo (penyunting), Partispiasi 

dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal. 16.  Partai politik menurut Sugmund 

Neumann adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif   dalam 

masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan 

dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang 

mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Lihat Sugmund Neumann dalam Miriam Budiardjo, 

ibid.   
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pembangunan politiknya. Penampilan citra tradisionalistik seperti itu dapat 

dipahami mengingat kesadaran politik elit partai berasumsi bahwa kelahiran negara 

bangsa baru (neo nation state) adalah akhir dari imperialisme dan kolonialisme 

yang mengusung pemerintahan despotisme:  relasi tuan dan budak.  

Menjelang Pipres 2019 penampilan citra tradisionalistik yang dipenuhi 

kesadaran politik historis kembali menguat, untuk dua tujuan: (1) menjadi moral 

politik dalam melakukan mobilisasi politik, dan (2) menjadi basis pertahanan citra 

tradisionalistik dalam melawan citra modernistik yang akrab dengan modernisme 

dan globalisme yang berasumsi ditumpangi oleh tiga saudara kembar: liberalisme 

sosial (individualisme), liberalisme ekonomi (kapitalisme), dan liberalisme politik 

(demokratisme). Perseteruan antara citra tradisionalistik dan citra modernistik 

inilah yang mewarnai perbedaan pandangan politik yang mendalam perihal corak 

partai politik: jenis, bentuk, dan nilai politiknya yang kita saksikan dalam wujud 

kampanye politik yang marak sejak Pilkada DKI Jakarta 2016. Olehnya itu tidak 

mengherankan bila kemudian bermunculan ragam kampanye politik yang sensitif 

ideologi, nasionalisme, budaya, dan agama, seperti hastag saya Indonesia vs kamu 

Asing; saya Pancasila vs kamu Komunis; saya Toleran vs kamu Intoleran, dan 

seterusnya.    

Pada jenis partai campuran: terutama campuran partai kader dan partai 

ideologi, citra tradisionalistik yang berfokus pada jati diri bangsa dijadikan teladan, 

dimana politik dipahami sebagai cita-cita bangsa, budaya, dan agama. Jenis partai 

itu: campuran kader dan ideologi, tidak ragu menjadikan jati diri bangsa sebagai 

identitas politiknya yang menegemuka dalam  tema kampanye politiknya untuk 

meraih simpati politik lokal yang umumnya dilatari oleh nasionalisme religius dlam 

berhadapan dengan partai massa yang mengusung nasionalisme sekuler. Jenis partai 

ini sadar betul bahwa sebelum mendirikan negara bangsa, para pendiri negara 

bangsa telah bergerak jauh dalam area teladan tradisionalistik yang banyak 
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memberikan sarana pencitraan bagi kekuatan politik dan budaya lokal terutama 

nasionalisme religius sebagai kompensasi bagi kelemahan pemikiran politik kaum 

muda Indonesia. Hal ini dapat dicermati dari kelangsungan hidup tradisi politis bai 

citra tradisionalistik: partai campuran dimana kelas menengahnya didominasi oleh 

kaum intelektual yang berhaluan nasionalisme relgius.   

Berlawanan dengan arus deras itu, kemunculan jenis partai massa yang 

berorientasi pada kemenangan pemilu juga sulit dibendung.
7
 Jenis partai yang 

dicirikan oleh citra modernistik ini memilih tema-tema populis, seperti toleransi, 

inklusivisme, multi kulturalisme, dan pluralisme politik dalam membukakan jalan 

bagi pembangunan nasional yang bercorak kapitalistik dan internasionalistik 

sebagai identitas politiknya. Tema-tema seperti itu terlihat jelas dalam kampanye-

politiknya dalam meraih simpati pemilih yang berkarakter moderat dan yang 

bersimpati pada nasionalisme sekuler. 

 

III.  Partai Massa, “Koalisi Partai”, dan Dukungan PSI 

Kecuali political saintis yang kritis, regulasi yang membolehkan partai politik 

mencalonkan pasangan capres-cawapres termasuk pasangan calon kepala daerah: 

gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota yang 

                                                           
7
  Ciri umum partai massa: (1) mengutamakan kemenangan dalam pemilu; (2) kurang aktif di luar 

masa pemilu; (3) disiplin partai rendah; (4) program partai kabur, dan; (5) mengutamakan 

banyaknya anggota. Tentang jenis partai massa lihat Ichlasul Amal (editor), Teori-Teori Mutakhir 

Partai Politik, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1988. Ada tiga fungsi pokok partai politik                          

di negara demokratis: (1) sarana komunikasi politik: parpol menjadi perantara yang menghubungkan 

antara kekuatan sosial dan lembaga pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara menggabungkan 

(agregasi) dan merumuskan (artikulasi) kepentingan masyarakat untuk didesakkan dalam proses 

pengambilan kebijakan; (2) sarana sosialisasi politik: parpol menyampaikan informasi politik yang 

kemudian berpengaruh terhadap persepsi dan reaksi orang terhadap suatu kenyataan politik; (3) 

sarana rekrutmen politik; parpol menjadi sarana kaderisasi aktor politik, mulai anggota biasa hingga 

pemimpin politik; (3) sarana pengelola konflik; perbedaan dalam politik berpotensi menyulut 

konflik, di sini parpol berfungsi mengelola perbedaan sehingga dampak konflik dapat diminimalkan.  

Tentang partai politik lihat Maurice Duverger, Political Parties, London: Methuen, 1954; S. 

Lapalombara  and M. Weiner, Political Parties and Political Development, New Jersey: Princeton 

University Press, 1966, dan Alan Ware, Political Parties and Party Politics, New York: Oxford 

University Press, 2000.  
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bukan kadernya ternyata tidak mengejutkan dunia akademik. Padahal secara 

teoritis: dalam teori kepartaian yang benar, tak satupun argumen politik absah dan 

yang dapat menjustifikasi suatu partai mendudukkan kader partai lain atau yang 

bukan kadernya dalam jabatan politik melalui pemilu. Perdefenisi, salah satu unsur 

penting dari bangunan partai politik adalah upayanya  mendudukkan kadernya yang 

berbakat dalam jabatan politik untuk melaksanakan kebijakan (policy) dan 

keputusan (decision) politiknya  yang mengacu pada nilai-nilai, ideologi, cita-cita, 

dan orientasi politik yang dianutnya. 

Meskipun menurut teori kepartaian ―haram‖ sifatnya bila suatu partai 

mendudukkan ‗kader partai lain‘ dalam jabatan politik melalui pemilu, tapi partai di 

Indonesia yang umumnya tergolong jenis partai massa tetap saja  

―menghalalkannya‖. Partai yang mendukung ―kader partai lain‖ untuk menduduki 

jabatan politik, seperti jabatan presiden/wakil presiden pada Pilpres 2019 bukanlah 

suatu bentuk pelanggaran hukum: konstitusi dan undang-undang pemilu. Sebagai 

peserta Pilpres 2019, semua partai peserta pemilu dapat mendukung siapa saja 

warga negara yang memenuhi syarat menurut konstitusi dan undang-undang pemilu 

menjadi presiden dan wakil presiden.
8
  

 Pada prakteknya pasca reformasi, hampir semua partai tidak ada yang 

konsisten memperjuangkan kadernya. Istilah gabungan partai yang dipermanen-

legalkan dengan istilah ―koalisi partai‖,  benar-benar problematik ketika istilah itu 

hanya tepat bagi ―orang luar‖ yang beruntung. Sementara kader yang―bernasib 

malang‖ hanya bisa meratapi garis tangannya terutama yang telah menghabiskan 

hampir seluruh hidupnya di partai. Akibat lainnya yang kontraprodukstif adalah 

upaya politisi tertentu menghindari kemungkinan ―nasib sial‖ itu dengan 

memosisikan dirinya sebagai ―kader multi partai‖: istilah lain dari ―kutu loncat‖ 

                                                           
8
 Pasal 6A Ayat (2) Konstitusi Indonesia: UUD 1945 Amandemen Ketiga membolehkan semua 

peserta pemilu mengusulkan kader partai lain sebagai capres melalui skema usulan gabungan partai. 
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untuk elit politik yang pindah-pindah partai. Konsekuensi dari ―gabungan partai‖ 

adalah perkembangan partai yang tidak sehat, ditandai pilihan yang lebih ke jenis 

partai massa dibanding jenis partai kader atau partai ideologi.  

Padahal ―koalisi partai: gabungan partai‖ dan kecenderungan pilihan pada jenis 

partai massa tidak hanya membuat resah para kader atau anggota partai, tapi juga 

membuat gusar partai kecil atau ―partai yang tak percaya diri.‖ Diperburuk oleh 

ketentuan tak seharusnya, yaitu president thereshold, partai sengaja membunuh 

kadernya sendiri dengan cara ibarat mengubah fungsi mobil keluarga menjadi 

mobil sewa: mobil rental.  

Beralih ke PSI. Hanya berbilang hari setelah ditetapkan sebagai peserta 

Pemilu Serentak Tahun 2019, sejumlah langkah politik PSI telah disorot oleh media 

dan menjadi salah satu tema aktual dalam perbincangan pengawasan Bawaslu.
 
Dari 

semua langkahnya itu, tiga diantaranya yang paling mengemuka: (1) kelahiran PSI 

yang langsung bermain di pusaran politik dengan mendukung-mencalonkan Jokowi 

sebagai Presiden pada Pemilu Serentak 2019;
9
  (2) bertemu Presiden Jokowi di 

Istana Negara;
10

 (3) mengkampanyekan Jokowi sebagai capres melalui publikasi 

cawapres pendamping Jokowi dan nama-nama anggota kabinetnya.
11

         

Secara politik, kemunculan PSI yang dipimpin oleh para  ―anak muda‖  

bukanlah hal sulit dipahami oleh para pengamat politik, apalagi akademisi Ilmu 

                                                           
9
  Lihat 11 alasan PSI didukung dalam pemilu serentak 2019 dalam  

https://psi.id/berita/2018/03/08/inilah-11-alasan-mengapa-anda-harus-pilih-psi/ 
10

 Lihat Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)                          

di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2018) dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/17163541/90-menit-jokowi-bahas-strategi-

pemenangan-pilpres-2019-dengan-psi 
11

 lihat https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1073146/psi-usulkan-12-tokoh-ini-

sebagai-bakal-cawapres-jokowi  

Liha juga Bawaslu bila memenuhi unsur psi bisa dijerat pidana pemilu dalam 

https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1085801/bawaslu-bila-memenuhi-unsur-psi-

bisa-dijerat-pidana-pemilu 
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Politik (polical saintist).
12

 Juga bukanlah sesuatu yang tak berdasar andai ada pihak 

yang terus mempertanyakan kelahiran PSI yang mengibaratkan seperti ―bayi lahir 

dewasa‖, setelah melihat elitnya yang langsung menjadi ―aktor politik nasional‖ 

tanpa pernah memperoleh ―sertifikasi politik‖ berupa legitimasi politik dari pemilu 

sebelumnya. Pula tidak keliru andai ada pihak yang terus mencari tahu tentang 

kemungkinan aktor politik penting di belakang ‗partai baru‘ yang dipimpin oleh 

para ―anak muda‖ itu.
13

 Secara akademik, semua pencarian dan penemuan itu 

penting, setidaknya untuk maksud pemetaan nilai-nilai, cita-cita, ideologi, dan 

orientasi politiknya seperti yang telah dipublikasi oleh PSI.
14

 Namun  tentu saja hal 

itu tidak sesederhana seperti menulis nama-nama pengurus intinya dengan cara 

menggunakan ―huruf kecil.‖ Meskipun PSI diawaki oleh ―anak muda‖: Grace 

Natalie sebagai Ketua PSI,
15 

Raja Juli Antoni,
16

 dan Isnaya Bagoes Oka
17 

yang 

                                                           
12

 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menjadi peserta Pemilu 2019 setelah ditetapkan dalam 

Rekapitulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2018. Liat 

KPU Resmi Menetapkan PSI sebagai Peserta Pemilu 2019 dalam 

https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/02/17/kpu-resmi-menetapkan-

psi-sebagai-peserta-pemilu-2019 
13

 Citra PSI sebagai partai politik muda tercermin dalam komposisi kepengurusan yang dapat 

dikatakan 100 persen pengurus di bawah usia 45 tahun. Pada kepengurusan daerah, misalnya, PSI 

mengaku terdapat 70 persen di antaranya masih di bawah umur 35 tahun. 
14

  Lihat https://beritamanado.com/ini-makna-nomor-urut-11-partai-solidaritas-indonesia/ dan 

https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/@kumparannews/grace-natalie-psi-partai-

antikorupsi-dan-bukan-partai-oligarki.amp 
15

 Grace Natalie menjabat Ketua PSI. Wanita penganut Kristen ini adalah lulusan Institut Bisnis dan 

Informatika Indonesia (IBII), kursus kilat di Maastricht School of Management di Belanda, pernah 

bekerja di SCTV, ANTV, dan TVOne, serta CEO Saiful Mujani Research and Consulting. Kontak 

langsung dengan elit politik negara lain, seperti Abhisit Vejjajiva (Perdana Menteri Thailand), Jose 

RamosHorta (Presiden Timor Leste), Steve Forbes (CEO Majalah Forbes), dan George Soros 

dilakukan saat bekerja di media. Tentang Grace Natalie lihat dalam  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grace_Natalie 
16

 Raja Juli Antoni menjabat Sekjen PSI. Pria yang beragama Islam ini adalah sarjana UIN Jakarta 

dan master The Department of Peace Studies Universitas Bradford Inggris atas beasiswa Chevening 

Award pada tahun 2004 dengan tesis berjudul The Conflict in Aceh: Searching for  A Peaceful 

Conflict Resolution Process. Menggunakan beasiswa Australian Development Scholarhip (ADS) 

pada tahun 2010, Raja Antoni menyelesaikan doktornya di School of Political Science and 

International Studies  Universitas Queensland, Australia dengan disertasi berjudul Religious 

Peacebuilders: The Role of Religion in Peace Building in Conflict Torn Society in Southeast Asia: 
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semuanya tergolong masih ―pemula‖ dalam kompetisi politik nasional, tetap nama-

nama itu harus dibaca dengan kacamata pembesar agar terlihat seperti   ―huruf 

kapital‖.  

Secara akademik, semua jawaban itu penting setidaknya untuk membantu 

memastikan lingkup jaringan politiknya hingga ke Polri dengan cara memastikan 

ada atau tidak adanya aktor lain di balik pendirian dan pendanaan PSI.
18

 Satu hal 

yang juga harus dicermati adalah meskipun menolak disebut sebagai partai massa 

yang memiliki kesamaan  dengan partai massa lainnya, seperti Nasdem dan Perido, 

tetap saja PSI adalah jenis partai massa: yang lahir dari kelompok kepentingan 

(polical society): organisasi massa dan tumbuh di atas orientasi keanggoataan partai 

untuk tujuan memenangkan pemilu. 

Jika menoleh ke belakang untuk membandingkannya dengan pendirian jenis 

partai massa lainnya, seperti Partai Nasdem dan Partai Perindo, maka akan 

ditemukan kemiripan jejak PSI dengan dua ―partai lama‖ itu, yaitu dibentuk oleh 

pengusaha politisi: pengusaha yang sudah akrab dengan politik dan berbasis massa. 

Partai Nasdem dan Partai Perindo, misalnya, keduanya adalah partai massa dimana 

pembentukannya tidak lepas dari topangan modal finansial dan basis massa: 

                                                                                                                                                                  
studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia). Tentang Raja Juli Antoni lihat 

dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Raja_Juli_Antoni 
17

 Isyana Bagoes Oka adalah penganut Hindu, lulusan Hubungan Internasional Universitas 

Indoensia. Pernah bekerja di TransTV, TV7 (Trans7), RCTI, dan MetroTV. Pernah menjadi 

wartawan istana di era Presiden SBY. Kontak politiknya dengan elit internasional terjadi saat saat 

menjalani profesinya sebagai wartawan, seperti Mahmud Ahmadinejad Presiden Iran, KoffiAnnan, 

dan Presiden Amerika George W. Bush. Tentang Isyana Bagoes Oka dalam   

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Isyana_Bagoes_Oka 
18

  Keberadaan Jeffrie Geovanie di balik support dana PSI diakui oleh Ketua Umum PSI Grace 

Natalie. Jeffrie Geovanie adalah seorang pengusaha, anggota MPR periode 2014-2019, dan pendiri 

Syafii Maarif Foundation-Maarif Institute danThe Indonesian Institute. Terkait pendanaan PSI, lihat 

Grace Natalie Jelaskan Sumber Dana PSI dalam 

https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/@kumparannews/grace-natalie-jelaskan-sumber-

dana-psi.amp   
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ormas.
19

 Partai Nasdem bermula dari pembentukan Ormas Nasdem dan Partai 

Perindo bermula dari Ormas Perindo yang dideklarasilan oleh pemiliknya, Hari 

Tanoesoedibjo. Perbandingan itu penting untuk menjawab beberapa pertanyaan 

relevan, seperti  ideologi, cita-cita, orientasi politik, sumber dana, dan aktor di balik 

pembentukan dan jaringannya. 

Apapun jawabannya, semuanya penting untuk pemetaan latar dan orientasi 

dukungan politiknya terhadap Jokowi untuk Pilpres 2019, termasuk jati dirinya 

sebagai partai massa. Penjelasan tersebut juga sangat dibutuhkan untuk melacak 

akar dari cita-cita dan orientasi politik PSI sebagai partai massa yang secara umum 

telah dipublikasi melalui media massa. Cita-cita dan orientasi politik PSI sebagai 

partai massa dapat dilihat ketika ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan 

nomor urut 11, dimana PSI langsung menggelar jumpa pers untuk menyapaikan 11 

alasan mengapa PSI pantas dipilih dalam pemilu serentak tahun 2019, yaitu:
 
(1) 

anti-korupsi; (2) anti-intoleransi; (3) program kesejahteraan terpadu dan berbasis 

data; (4) pro-perempuan; (5) partai anak muda; (6) rekrutmen caleg terbuka; (7) 

partisipasi publik berupa donasi;Kartu SAKTI (Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan 

Intoleransi); (8) bukan partai oligarki;  (9) kendaraan bagi calon pemimpin bersih 

dan kompeten; (10) penerapan teknologi untuk kemajuan dan transparansi; (11) 

mendukung Jokowi.
20

 

 

V.  Kampanye Pemilu dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu  

Kampanye politik dalam pemilu (kampanye pemilu) adalah hak mutlak 

peserta pemilu: baik partai politik maupun perseorangan. Kampanye pemilu adalah 

semua ucapan, perbuatan, sikap, dan atau tindakan peserta pemilu atau pihak yang 

                                                           
19

 Partai Nasdem dicetuskan oleh Surya Paloh bersama Sri Sultan Hamengkubuwono, dan 

dideklarasikan oleh 45 tokoh nasional.    
20

 Lihat 11 alasan PSI didukung dalam pemilu serentak 2019 dalam  

https://psi.id/berita/2018/03/08/inilah-11-alasan-mengapa-anda-harus-pilih-psi/ 
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mewakilinya yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan atau dukungan politik 

pemilih baik untuk tujuan mengubah dan atau mempertahankan pilihan atau 

dukungan politik. Terkait dengan kampanye politik peserta pemilu, pendekatan 

liberal tidak menghendaki terjadinya pengurangan hak itu melalui ‗pembatasan‘. 

Sebaliknya, secara terus menerus menuntut adanya penambahan melalui 

‗perluasan‘, terutama jenis, bentuk, sifat, waktu, dan tempat kampanye politik. Bagi 

kaum liberalisme politik, konsekuensi dari hak kepesertaan pemilu itu adalah 

kebebasan bagi semua peserta pemilu termasuk tim suksesnya untuk mendukung: 

mensosialisasikan atau mengkampanyekan partai dan kadernya dalam rangka 

mendudukkan wakilnya dalam jabatan politik melalui pemilu, seperti halnya PSI 

yang mendukung dan mengkampanyekan Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019.  

Dalam konteks kampanye politik, ada dua alasan dan sebab utama mengapa 

PSI sebagai partai massa peserta pemilu mendukung Presiden Jokowi untuk Pilpres 

2019: (1) alasan obyektif: (a) sebagai partai massa yang baru pertama kali ikut 

pemilu, PSI ingin memperoleh dukungan dari pemilih;  (b) regulasi pemilu: klausul 

tentang capres yang dapat diusung oleh gabungan partai memberinya ruang untuk 

mendukung capres yang bukan kadernya;
21

 (b) tekait point b, persyaratan 

presidential threshold yang mendorongnya  ke ―gabungan partai‖. Hal itu terjadi 

karena adanya anomali dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden 

(presidential threshold) yang diakibatkan oleh kesalahan jadwal penyelenggaraan 

pilpres dan pileg, dimana pada pemilu 2014 pileg dilakukan sebelum pilpres, 

sehingga keterpilihan anggota legislatif tidak dipengaruhi oleh keterpilihan 

presiden. Anomali itu terasa ketika di satu sisi peserta pemilu baru boleh 

mengajukan capres dan cawapresnya bila memenuhi syarat persentase kursi atau 

perolehan suara sah nasional di pileg sebelumnya (pemilu 2014), tapi di sisi lain 

formulasi sistem pemilu yang belum mencerminkan kedaulatan rakyat telah 

                                                           
21

 Lihat Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ketiga.  
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memberinya ruang untuk memenuhi kepentingan partainya dengan cara ikut serta 

dalam ―koalisi semu‖; (2) alasan subyektif:                 (a) tafsir hukum pemilu: tidak 

ada larangan bagi peserta pemilu melakukan kampanye politik: capres/cawapres 

selama KPU belum menetapkan paslon capres/cawapres; (b) strategi:  bagian dari 

upaya PSI mendudukkan kadernya dalam pemerintahan jika Jokowi terpilih 

kembali sebagai Presiden; (c) taktik: cara mudah dan murah bagi partai ―anak 

muda‖ ini dalam mensosialisasikan dirinya kepada publik terutama kepada pemilih.  

Dalam konteks taktik dan strategi, bila menggunakan keenam indikator 

terebut, cara PSI mengenalkan dirinya kepada publik dengan mendukung-

mengkampanyekan Jokowi untuk Pilpres 2019 dapat dinilai berhasil. Namun itu 

tidak berarti perolehan suara PSI otomatis melampaui atau paling tidak menyamai 

perolehan suara ―partai besar lama‖, seperti PDI-P dan Partai Golkar, yang juga 

mendukung-mengkampanyekan Jokowi. Jika semua partai peserta pemilu 

pengusung Jokowi berasumsi bahwa: (1) suara partai pada Pemilu 2019 tergantung 

pada calon presidennya, dan; (2) calon presiden Jokowi  memiliki magnet electoral 

yang sangat kuat, maka dapat dipastikan perebutan suara hanya terjadi di wilayah 

―tak bertuan‖: di luar peta basis dukungan masing-masing.  Bagaimanapun juga 

asumsi bahwa Jokowi adalah calon presiden yang memiliki magnet electoral yang 

dipercaya akan berimbas positif bagi perolehan suara partai pendukung Jokowi 

bukanlah monopoli asumsi PSI.  

Mengenai kasus dugaan tindak pidana pemilu PSI dalam  mendukung dan 

mengkampanyekan Jokowi sebagai capres dengan publikasi cawapres pendamping 

Jokowi dan nama-nama anggota kabinetnya dapat ditegaskan bahwa hasil 

pengawasan Bawaslu berupa temuan dugaan tindak pidana pemilu sama sekali 

bukan bentuk pengurangan hak yuridis atau hak konstitusional PSI. Bawaslu 

menindaklanjuti temuannya itu untuk memenuhi tugas, kewajiban, dan tanggung 

jawabnya selaku pengawas pemilu yang memang diberi kewenangan yuridis, 
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politis, psikologis, dan sosiologis untuk melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaran pemilu dalam bentuk pencegahan dan penindakan untuk tiga jenis 

pelanggaran hukum pemilu: (1) pelanggaran administrasi; (2) pelanggaran pidana, 

dan; (3) pelanggaran kode etik. Bawaslu menindaklanjuti temuannya  berupa 

dugaan tindak pidana pemilu PSI dalam kampanye di luar jadwal tahapan masa 

kampanye adalah untuk memenuhi tiga maksud: (1) melaksanakan tugas dan 

fungsinya selaku institusi politik yang diberi kewenangan dalam hal pengawasan 

penyelenggaran pemilu: seluruh tahapan pemilu; (2) menegakkan regulasi pemilu: 

pelaksana undang-undang pemilu;
22

 (3) untuk menjaga rasa keadilan peserta pemilu 

lainnya.
23

 

Bawaslu berdasarkan hasil kajiannya menemukan adanya unsur pelanggaran 

pidana pemilu PSI dalam kampanye politik yang dilakukan sebelum penetapan 

pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (paslon capres-cawapres) dan 

sebelum masa kampanye pilpres 2019. Dugaan bahwa PSI telah melakukan tindak 

pidana pemilu juga diperkuat oleh kesepehaman dua mitra fungsional Bawaslu di 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yaitu Polri dan Kejasaan. 

Atas dasar itulah, Bawaslu lalu melaporkan dugaan tindak pidana PSI tersebut ke 

Bareskrim Polri. Bagi Bawaslu, dugannya itu bukannya tanpa dasar: proses dan 

hasil identifikasi. Sebelum melaporkan ke Bareskrim Polri, Bawaslu telah memulai 

proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu dengan melakukan kajian dan 

melakukan kesepahaman dengan Polri dan Kejaksaan di Sentra Gakkumdu.
24

 

                                                           
22

 Pada Pasal 476 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana 

Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu l(abupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu 

Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu 

Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana 

Pemilu. 
23

 Lihat https://m.detik.com/news/berita/d-4025415/bawaslu-sekjen-dan-wasekjen-psi-diduga-

lakukan-pidana-pemilu 
24

  Pada Pasal 476 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa perbuatan atau tindakan yang 

diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan oleh 
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Berdasarkan proses itu, Bawaslu kemudian mengakhirinya dengan meneruskan 

dugaan tindak pidana pemilu PSI ke Bareskrim Polri.
25

  

Namun di luar dugaan berbagai pihak, Bareskrim Polri menghentikan kasus 

itu dengan asalan keterangan KPU yang ada dalam laporan Bawaslu (di Sentra 

Gakkumdu) berbeda dengan yang ada dalam BAP Kepolisian. Secara hukum 

perbedaan itu membuat Polri tidak dapat meneruskan (melimpahkan) kasus itu ke 

Kejaksaan.  Terkait penghentian laporan Bawaslu, Anggota Bawaslu Rahmat Badja 

membenarkan alasan Polri dengan menyebut hal itu disebabkan oleh sikap KPU 

yang memberikan keterangan yang berbeda antara di Sentra Gakkumdu dengan 

BAP di Kepolisian.
26

 Terhadap penghentian itu, Bawaslu tentu tak bisa melakukan 

upaya hukum, kecuali menerimanya. Namun akibat penghentian kasus itu, terasa 

psikologi politik Bawaslu terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bawah 

mengalami pelemahan dalam ―memburu‖ pelaku tindak pidana pemilu. Selain itu, 

muncul sejumlah pertaanyaan yang sifatnya subtansial, dua diantaranya yang paling 

pokok: (1) sejauh mana urgensi Sentra Gakumdu dalam pola penyesaian tindak 

pemilu? (2) dalam kontek apa tindak pidana pemilu ―diperlakukan secara khusus‖? 

Atas kedua pertanyaan itu, apapun jawabannya tetap tidak cukup kuat untuk 

digunakan mengajak publik kembali mengandalkan dan berharap banyak kepada 

Bawaslu, kecuali berharap segera dibentuknya Peradilan Khusus Pemilu yang 

memang sudah lama dinanti-natikan oleh berbagai pihak.    

                                                                                                                                                                  
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah 

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia dalam Gakkumdu. Lihat juga Pasal 486 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang maksud 

pembentukan Sentra Gakkumdu yang melekat di Bawaslu.   
25

  Pada Pasal 476 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa laporan dugaan tindak 

pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit 

memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. 

uraian kejadian. 
26

 Lihat Rahmad Badja dalam Kompas.com, Jumat 1 Juni 2018. 
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Bagi pihak yang cermat dan berharap segera dibentuk Peradilan Khusus 

Pemilu, seperti halnya Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tindak 

Pidana Korupsi,  didasarkan pada asumsinya bahwa tindak pidana pemilu 

merupakan tindak pidana khusus.  Argumen yuridis yang mendasarinya adalah 

meski secara kasat mata, diberi kesan berbeda dengan jenis tindak pidana umum 

lainnya, tetap tak cukup alasan untuk menjustifikasi tindak pidana pemilu sebagai 

tindak pidana khusus. Empat hal pokok yang ditegaskan dalam  UU Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu, bukanlah isyarat sekaligus dasar untuk menegaskan 

bahwa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus. Keempat hal yang 

dimasud, yaitu: (1) keberadaan Sentra Gakkumdu.
27

 (2) pembatasan waktu 

penanganan perkara;
28

 (3) syarat penyelidik dan penyidik yang pernah mengikuti 

pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu, 

serta penuntut umum,
29

 dan; (4) Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu  yang terdiri 

Hakim Khusus yang harus menguasai pengetahuan tentang pemilu.
30

   

Penegasan keempat ketentuan tersebut, bukanlah sebuah bentuk penekanan 

bahwa tindak pidana pemilu meupakan tindak pidana khusus yang membutuhkan 

penanganan khusus oleh sebuah Badan Peradilan Khusus. Meskipun ada kesan 

seolah-olah pola penanganan tindak pidana pemilu dirasakan sama dengan 

penanganan tindak pidana  khusus tapi pada prakteknya tetap merupakan tindak 

pidana umum atau pidana biasa. Keempat ketentuan itu hanya dimaksudkan untuk 

memberi kepastian bahwa prosesnya akan berdaya guna (efesien) dan hasilnya  

                                                           
27

 Lihat Bab I Pasal 1 Angka 38, Pasal 486 Ayat (1) s/d Ayat (11), dan Pasal 487 Ayat (1) dan Ayat 

(2) UU Nomor 7 Tahun 2017. 
28

 Tentang pembatasan waktu lihat waktu penyidik, penyelidikan, dan penuntutan: Pasal 479, Pasal 

480, putusan pengadilan: Pasal 482, Pasal 483(, Pasal 484  UU Nomor 7 Tahun 2017. 
29

 Tentang syarat penyidik dan penyidik tindak pidana pemilu lihat Pasal 478, lihat juga Pasal 480 

Ayat (1) s/d Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017. 
30

 Tentang Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu yang terdiri dari Hakim Khusus yang harus 

menguasai pengetahuan tentang pemilu lihat Pasal 485 Ayat (1) s/d Ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 

2017. 
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yang berhasil guna (efektif). Padahal jika ditengok secara cermat dari dekat, maka 

yang terjadi justru sebaliknya: prosesnya tak mudah dan hasilnya tak pasti. Betul 

bahwa Bab I Ayat (1) Angka 38 menegaskan bahwa Sentra Gakumdu adalah pusat 

aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, 

Polri, dan Kejaksaan, tapi adalah keliru jika ada pihak yang beranggapan bahwa 

Sentra Gakkumdu marupakan wujud dari pola penanganan tindak pidana pemilu 

yang menganut penekanan ―Satu Atap‖.
31

 Juga Sentra Gakkumdu bukanlah sejenis 

badan Peradilan Khusus dimana dalam penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, 

Polri, dan Kejaksaan dapat melakukan: (1) proses cepat: temuan/laporan cepat; (2) 

hasil cepat: putus cepat. Fungsi Sentra Gakkumdu tidak lebih sebagai wadah tempat 

bertemunya utusan  Bawaslu, Polri, dan Kejaksanaan dalam menyamakan persepsi 

agar dalam proses hukum sesungguhnya yang nantinya dimulai di Polri  tidak 

terjadi kasus ―pemulangan berkas‖. 

Bagi pihak yang memahami pola penanganan tindak pidana pemilu sesuai 

ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentu tidak sulit membayangkan proses 

dan hasilnya. Prosesnya yang masih kurang lebih sama dengan pola penanganan 

tindak pidana non-pemilu, justru diperumit oleh keberadaan Sentra Gakkumdu. 

Dalam kasus Laporan Bawaslu perihal Dugaan Tindak pidana PSI yang dihentikan 

Polri dengan alasan KPU terbukti memberi kesaksian yang berbeda: di Gakkumdu 

dan di BAP Kepolisian, cukup menjadi bukti kalau proses hukum sesungguhnya 

bukanlah  di Bawaslu dan atau di Gakumdu. Oleh sebab itu di luar masalah tafsir 

yuridis itu, juga tetap dibutuhkan data yang relevan dan logika yang koheren untuk 

mengungkap dan menjelaskan tiga hal pokok:     (1) keberanian PSI memanfaatkan 

celah ―kekosongan hukum pemilu‖ yang oleh Bawaslu diduga ―curi star‖ dalam 

mendukung dan mengkampanyekan Presiden Jokowi dua priode pada Pemilu 

                                                           
31

 Lihat Bab I Pasal 1 Angka 38, Pasal 486 Ayat (1) s/d Ayat (11), dan Pasal 487 Ayat (1) dan Ayat 

(2) UU Nomor 7 Tahun 2017. 
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Serentak 2019; (2) penyebab perubahan kesaksian anggota KPU di BAP Kepolisian 

yang prosesnya telah selesai di tangan Bawaslu: Sentra Gakkumdu; (3) kecerdasan 

―bela diri‖ dan keberanian ―serangan balik‖ PSI: melaporkan balik Ketua Bawaslu 

ke DKPP dalam kasus penerusan dugaan pidana pemilu ke Bareskrim Polri.
32

 

Selain itu, harus diakui bahwa kesemrawutan pemilu juga dikontribusi oleh 

dua produk regulasi pemilu: (1) regulasi pemilu yang dibuat oleh DPR bersama 

Pemerintah, berupa UU Pemilu/UU Pilkada; (2) regulasi pemilu yang dibuat oleh 

Penyelenggara Pemilu: (a) oleh KPU berupa Peraturan KPU (PKPU); (b) oleh  

Bawaslu berupa Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), dan; (c) oleh DKPP berupa 

Peraturan DKPP (PerDKPP).
33

 Kesemrawutan segera akan tampak ketika terjadi 

benturan antara regulasi pemilu yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu dan 

regulasi pemilu yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah.
34

 Padahal idealnya, 

regulasi pemilu tentang ‗Penyelenggara Pemilu‘ dan regulasi pemilu tentang 

‗Penyelenggaraan Pemilu‘ tidak dikemas dalam satu ―paket hemat‖ berupa               

UU Pemilu/UU Pilkada. Seharusnya semua regulasi pemilu yang terkait dengan 

‗Penyelenggara Pemilu‘ KPU, Bawaslu, dan DKPP: perihal kewenangan, tugas, 

fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dibuat oleh DPR bersama 

Pemerintah. Sedangkan semua regulasi pemilu tentang ‗Penyelenggaraan Pemilu‘: 

perihal seluruh isi tahapan penyelenggaraan pemilu: (1) tahap penyusunan regulasi 

teknis pemilu; (2) tahap verifikasi/penetapan peserta pemilu; (3) tahap penyusunan 

                                                           
32

 Lihat http://m.tribunnews.com/tribunners/2018/05/20/bawaslu-bisa-dipidana-karena-membuat-

putusan-tanpa-dasar-kepada-psi?page=2  
33

 Bandingkan dengan UU yang menjadi domain suatu kementerian/lembaga tertentu yang butuh 

petunjuk teknis dari Pemerintah dalam pemberlakukannya, regulasi pemilu yang dibuat oleh KPU, 

Bawaslu, dan DKPP tidak lagi membutuhkan keterlibatan Pemerintah, sehingga tampak setara 

dengan Kepres. 
34

 Benturan antara regulasi pemilu buatan DPR-Pemerintah dengan regilasi pemilu buatan 

Penyelenggara Pemilu terjadi dalam kasus KPU 2018 yang dengan tegas melarang mantan koruptor 

maju dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu Serentak 2019, sementara  UU Pemilu No.7 

Tahun 2017 yang tidak —tegas— melarang mantan koruptor maju dalam pencalonan anggota 

legislatif pada Pemilu Serentak 2019 adalah contoh kesemrawutan regulasi pemilu.  
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dapil; (4) tahap pemutakhiran data pemilih;                     (5) tahap  pencalonan; (6) 

tahap kampanye; (7) tahap masa tenang; (8) tahap pungut- hitung suara; (9) tahap 

penetapan hasil pemilu, dan; (10) tahap pengambilan/pengucapan  sumpah/janji, 

hanya dibuat oleh Penyelenggaran Pemilu: KPU, Bawaslu, DKPP.  

Pentingnya pemisahan itu didasarkan pada tiga argumen pokok: (1) secara 

teoritis: institusi penyelenggara pemilu: KPU, Bawaslu, DKPP merupakan institusi 

politik orisinal dari otoritas sipil. KPU, Bawaslu, DKPP adalah penyelenggara 

kedaulatan rakyat, sehingga kedududukannya berada di meta struktur politik 

(special auxiliary institution) setelah mengambilalhi fungsi MPR dalam pemilihan 

Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan; (2) secara konstitusional: 

institusi penyelenggara pemilu: KPU, Bawaslu, DKPP bersifat tetap, nasional, 

mandiri; (3) secara politis: pemilu demokratis: tansparan, akuntabel, kredibel, dan 

partisipatif yang dilaksanakan berdasarkan: (1) azas: langsung, umum bebas,dan 

rahasia; (2) prinsip: jujur, adil, kompetitif dan berskala, hanya bisa diwujudkan oleh 

satu institusi politik khusus yang memiliki spesialisasi, profesionalisasi, dan 

integritas yang tinggi. Amat sulit bagi publik politik tentunya untuk manaruh 

keyakinan dan kepercayaan bila penyelenggara pemilunya tidak otonom dan 

mandiri, serta aturan permainannya diatur sendiri oleh para calon pemainnya.    

 

IV.  Penutup 

Sikap PSI sebagai partai peserta pemilu yang mendukung dan 

mengkampanyekan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 merupakan ciri partai 

massa yang berorientasi pada keanggotan dan kemenangan pemilu. Meskipun tidak 

memiliki sandaran argumen yang kuat: tidak sejalan dengan teori kepertaian yang 

mengharuskan partai mencalonkan kaderya sendiri, tapi  dukungan PSI itu 

bukanlah satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku: Konstitusi Indonesia, UU Kepartaian, dan UU Pemilu. 
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Hasil pengawasan Baswaslu berupa temuan dugaan tindak pidana pemilu PSI 

bukanlah bentuk pengurangan bentuk hak-hak kepesertaan pemilu partai politik 

peserta pemilu. Secara yuridis: berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, 

penghentian laporan Baswaslu perihal dugaan tindak pidana pemilu PSI oleh Polri 

dapat dipahami mengingat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memang belum 

menentukan lain tentang dasar aturan bagi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan tindak pidana pemilu. UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 masih 

menegaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak 

pidana pemilu dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

Secara politis penghentian laporan Baswaslu perihal dugaan tindak pidana 

pemilu PSI oleh Polri tetap mengandung pertanyaan subtansial tentang urgensi 

Sentra Gakkumdu. Alasan penghentian laporan Baswaslu oleh Polri selain menjadi 

bukti kalau keberadaan Sentara Gakkumdu tidak urgen, juga dapat dijadikan titik 

star untuk memulai perbincangan publik tentang mendesaknya pembentukan Badan 

Peradilan Pemilu.        
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BAGIAN 

4 
 

Kampanye Tepat Jadwal Untuk Mewujudkan Demokrasi „Free And Fair‟ 

Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 

 

Oleh: Sidarta GM 

 

Abstraksi 

 Pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2019 sejak dini sudah ditandai oleh 

pelanggaran peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah terjadinya 

pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang popular disebut „mencuri start 

kampanye‟ oleh partai politik peserta pemilu. Jadwal kampanye Pemilu 2019 baru 

akan dimulai pada 23 September 2018, namun peserta pemilu sudah kedapatan 

melakukan kampanye. Untungnya kesigapan pelaksanaan agenda pengawasan 

yang dilakukan Bawaslu telah menemukan bentuk pelanggaran pemilu oleh peserta 

pemilu ini. Bawaslu telah memberikan sanksi administrative terhadap pelaku 

pelanggaran tersebut. Sanksi yang dijaruhkan Bawaslu sesungguhnya sudah 

menjadi bukti adanya perbuatan melawan hukum tersebut. 

 Namun demikian pelaksanaan kampanye di luar jadwal ini bukanlah 

pelanggaran administrative melainkan tindak pidana oleh berdasarkan Pasal  

Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi hukuman 

atas pelakunya dapat berupa hukuman penjara dan denda. 

 Perilaku peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal ini 

adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat menciderai pelaksanaan 

pemilu yang „free and fair‟ (bebas, jujur dan adil) dan secara akumulatif dapat 

merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun. Oleh karena itu proses 

penegakan hukum yang tegas tanpa keraguan menjadi keniscayaan untuk menjaga 

ketertiban dan menjamin terlaksananya pemilu sebagai prasyarat bagi sistem 

politik yang menganut demokrasi. Kepastian dalam penegakan hukum akan 

menjamin praktek politik dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan pada 

kaidah dan norma hukum (rule of law).  
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 Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemilu selama ini, proses 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu termasuk dalam kasus 

pelaksanaan kampanye di luar jadwal ini, acapkali terhenti akibat adanya keraguan 

dalam menindaklanjuti laporan dan rekomendasi Bawaslu (termasuk laporan 

Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota). Salah satu penyebabnya adalah 

karena kesulitan dalam pembuktian tindak pidana ini dan juga adanya keraguan 

dalam menetapkan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya 

terkait tindak pidana pemilu ini. 

 Ketegasan tanpa keraguan diperlukan dalam menjatuhkan sanksi pidana 

yang tegas berdasarkan undang-undang melalui penerapan doktrin 

pertanggungjawaban pidana yang lazim berlaku di Indonesia terhadap tindak 

pidana pemilu.  

 

Pengantar 

 Belum juga putaran Pemilu 2019 berjalan ke tahapan lebih lanjut setelah 

berakhirnya masa pendaftaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menjerat 

organisasi peserta pemilu ke dalam perangkap hukum karena adanya dugaan 

perbuatan pidana. Tersebarlah kabar bahwa Partai Persatuan Indonesaia (Perindo) 

dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia), antara lain, ditengarai oleh Bawaslu telah 

melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal alias curi start kampanye. PSI 

dilaporkan atas dugaan melakukan kampanye di luar jadwal lewat iklan di media 

massa pada tanggal 23 April 2018 dan Partai Perindo menayangkan iklan pada 2 

Maret 2018 melalui tiga stasiun televisi di bawah MNC Group, yakni GTV, RCTI, 

dan iNews TV. Ketiga stasiun TV tersebut dikenal luas sebagai milik Ketua Umum 

Partai Perindo, Harry Tanoesudibyo.  

 Bawaslu menilai bahwa iklan pada tayangan tersebut juga sudah terlihat 

memenuhi unsur kampanye diluar jadwal karena kampanye resmi masih baru akan 
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dimulai pada 23 September 2018. Dasar penilaian Bawaslu bahwa didalam 

tayangan iklan tersebut parpol peserta pemilu itu sudah menunjukkan visi misi dan 

citra diri sebagai partai politik peserta pemilu. Jika hal itu benar maka kedua 

organisasi politik peserta pemilu itu terancam dikenakan hukuman pidana karena 

diduga menayangkan iklan pemilu atau kampanye sebelum jadwal. Sanksi pidana 

tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap 

orang yang dengan sengaja berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan Komisi 

Pemilihan Umum untuk setiap peserta pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 276 

Ayat 2, dipidana maksimal satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 juta.  

 Tentu saja kita tidak serta-merta menyatakan bahwa partai politik peserta 

pemilu yang dinilai Bawaslu telah melakukan tindak pidana pelanggaran ketentuan 

kampanye di luar jadwal tersebut seyogyanya segera diberikan sanksi pidana. 

Bahwa kemudian Bawaslu memberikan sanksi administratif berupa peringatan 

kepada partai politik tersebut sah-sah saja karena hal itu merupakan kewenangan 

Bawaslu. Jika memang terjadi pelanggaran atau perkara dalam penyelenggaraan 

pemilu, maka ini menjadi wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (―Bawaslu‖), 

Badan Pengawas Pemilu (―Bawaslu‖) provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, 

Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, dan Pengawas Pemilu 

Luar Negeri untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu Legislatif maupun 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 

Namun untuk memberikan sanksi pidana, proses penyelidikan dan 

penyidikan masih harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum berlanjut pada proses 

penuntutan dan pembuktian persidangan di pengadilan. Bagaimana pun pola 

penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran pidana serupa ini tidaklah cepat 

oleh karena masih perlu melibatkan banyak struktur penegakan hukum yang 

merupakan stake-holders (pemangku kepentingan) bagi Bawaslu. Struktur 
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penegakan hukum yang ada saat ini juga patut diberikan ruang untuk memberikan 

penilaian dan pertimbangan hukumnya.  

 Struktur penegakan hukum yang dimaksud setidaknya ada beberapa 

institusi, mulai dari  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu); Komisi Pemilihan Umum (KPU); Kepolisian Negara; 

Kejaksaan; Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara (PT TUN); Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT); 

Mahkamah Agung (MA); hingga Mahkamah Konstitusi (MK).  

Terkait dengan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang ditayangkan atau 

diekspose media massa maka lembaga seperti Komisi Penyiaran atau Dewan Pers 

untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye juga memiliki posisi strategis di 

dalam memberikan pertimbangan teknis untuk memperkaya argumentasi hukum. 

Oleh karena itu mereka yang telah disidik Bareskrim Polri atas dasar laporan  

Bawaslu sampai sejauh ini tidak juga boleh segera disebut sebagai pesakitan 

berdasarkan asas presumption of innocent, sampai kemudian para peserta pemilu itu 

benar-benar terbukti telah secara sah dan meyakinan telah melakukan perbuatan 

pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilu 2017 dan memiliki 

kekuatan hukum mengikat. 

 Kita tidak dapat mendahului proses hukum yang sedang berjalan terhadap 

dugaan pelanggaran yang dilakukan parpol peserta pemilu sebagaimana 

digambarkan di atas, tetapi realita itu sangat berharga untuk menjadi bahan 

pembelajaran. Pelajaran penting yang diperoleh adalah memberikan kesadaran 

kepada semua pelaku politik, terutama peserta yang ikut berkontestasi dalam semua 

rezim pemilu, bahwa peraturan perundang-undangan sebagai sebuah produk hukum 

telah menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan aktivitas penting dalam 

praktek demokrasi di negeri ini. Bawaslu telah merujuk Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 dalam menjalankan fungsi, hak,  kewajiban, kewenangan dan perannya 
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sebagai penyelenggara pemilu di bidang pengawasan. Hal ini patut dihormati dan 

diapresiasi semua pihak. Peserta pemilu juga memiliki hak untuk melakukan 

pembelaan berdasarkan pada mekanisme hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh 

keniscayaan di dalam kehidupan demokrasi yang sehat.  

 Dengan demikian hukum sebagai instrumen penyelenggaraan kehidupan 

demokrasi dapat menjadi andalan dalam mencegah terjadinya kekerasan, 

anarkisme, dan mencegah ketidaktertiban, khususnya pada penyelenggaraan pemilu 

sebagai indikator paling utama bagi sistem politik Indonesia yang menganut 

demokrasi.
1
 Bagaimana pun praktek demokrasi harus selalu mendasarkan diri pada 

landasan hukum yang berlaku. Mahfud MD menggambarkan bahwa demokrasi 

tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan 

anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi 

hukum yang elitis dan represif.
2
  

Dengan demikian langkah yang dilakukan Bawaslu untuk menempuh proses 

hukum terhadap setiap pelanggaran dalam tahapan pemilu, di antaranya dengan 

upaya meneruskan laporan pidana terhadap parpol yang melanggar jadwal 

kampanye berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan 

aktualisasi dari praktek penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil (free 

and fair) demi terwujudnya praktek politik demokratis. 

Politik yang demokratis mengaktualisasikan gagasan untuk memberikan 

ruang kebebasan bagi rakyat untuk melakukan rekrutmen pemimpin secara fair dan 

berkeadilan melalui pemilu. Sementara produk hukum menjadi landasan dan 

koridor bertindak yang mengatur dan memandu perilaku politik agar menjamin 

dilindunginya hak-hak politik setiap warga negara secara tepat. 

                                                           
1
 Kajian mengenai hal ini dapat dilihat dalam karya klasik Joseph Schumpeter, Capitalim, Socialism 

and Democracy, New York, Harper, 1947, hal. 271 
2
 Moh. Mahfud MD., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media Offset, Yogyakarta, 

1991,hal. 1 
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 Sisi lainnya yang juga penting untuk menjadi pembelajaran adalah 

pelanggaran kampanye di luar jadwal merupakan perbuatan pidana pemilu yang 

sebenarnya cukup mudah dapat diketahui khalayak umum gejalanya di ruang 

publik. Masyarakat juga telah menyadari bahwa salah satu pelanggaran yang sering 

dilakukan oleh peserta pemilu adalah kampanye terselubung atau mencuri start 

kampanye, meski tidak semua orang menyadari bahwa pelanggaran tersebut 

merupakan tindak pidana pemilu. Hanya saja sejauh pengalaman berdemokrasi di 

negeri ini sangat jarang ada pelaku kampanye di luar jadwal (partai politik peserta 

pemilu) yang mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur undang-undang.  

Jadi wajah penyelenggaraan pemilu di negeri ini boleh dikatakan unik jika 

pelanggaran pidana yang kerap terjadi justru pada saat pra-kampanye. Di negara 

demokrasi umumnya, kejahatan atau pidana pemilu yang paling sering terjadi 

adalah pada tahap kampanye dan pemungutan suara. Di Amerika Serikat sendiri, 

ada dua jenis pidana pemilu yang kerap menimbulkan permasalahan dalam pemilu 

di negeri dedengkot demokrasi itu, yakni voting fraud (penipuan dan manipulasi 

dalam pemungutan suara), serta intmidasi terhadap pemilih (voter intimidation). 

 Mudah dipahami mengapa pelanggaran pidana pemilu berupa kampanye di 

luar jadwal sering terjadi. Sebagaimana dikatakan di muka, ditengarai penyebabnya 

karena kurangnya pemahaman di kalangan pelaku politik (miss-understanding) 

terhadap norma-norma hukum di dalam regulasi pemilu. Mereka sulit menemukan 

perbedaan antara kategori kegiatan yang berbentuk sosialisasi calon atau partai 

politik dengan kampanye itu sendiri. Kerap kali terjadi dimana mereka kesulitan 

untuk mengidentifikasi apakah kegiatan kasat mata yang dilakukan peserta 

kontestasi sebagai sebuah ajang kampanye, ataukah sekedar mensosialisasikan 

nama peserta pemilu yang bertujuan untuk mengingatkan pemilih (name 

reminding).  
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 Dari sinilah kemudian masih dianggap relevan untuk meninjau dari aspek 

teoritik dan hukum tentang kampanye dalam pemilu. Selain itu ketika menemukan 

kasus pelanggaran undang-undang pemilu dalam bentuk tindak pidana melakukan 

kampanye di luar jadwal, siapakah yang arus dimintakan pertanggungjawabannya; 

apakah pengurus parpol serta merta menjadi penanggungjawab? Bagaimana jika 

pelanggaran tidak dilakukan oleh pengurus parpol, melainkan dilakukan oleh 

simpatisan parpol peserta pemilu? Jawaban atas permasalahan ini akan membantu 

setidaknya dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pemilu 

seperti ini. 

 

Konsepsi Kampanye Politik 

 Kampanye pemilu (campaign of election) dalam literatur teoritis memiliki 

keberagaman konsep, kategorisasi dan sudut pandang (focus of interest). Kampanye 

memiliki arti etimologis sebagai aktivitas terencana untuk menyampaikan pesan, 

ajakan, dan informasi yang bertujuan mempengaruhi khalayak agar orang tertarik  

melakukan, atau tidak melakukan sesuatu, sesuai kehendak pembuatnya.  

Kampanye bersinonim dengan iklan (advertising) dalam lingkup aktivitas 

bussines marketing. Pada ajang kontestasi politik, maka menawarkan calon kepada 

pemilih (political marketing) dikonsepsikan dengan menyadur kata yang sama, 

yakni kampanye (campaign). Sarananya pun sama, ada yang melalui media massa 

(TV, koran, radio dan lain-lain, yang dalam periklanan disebut above the line). Ada 

pula yang menggelar kampanye di luar media massa (below the line), yang dalam 

kontestasi politik berupa pawai, pertemuan terbatas, dan pertemuan terbuka. 

 Kampanye dalam kontestasi politik merupakan salah satu dari jenis 

kampanye, yaitu  Candidate Oriented Campaigns atau kampanye yang berorientasi 
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pada kandidat yang berhasrat untuk memenuhi kepentingan atau kekuasaan politik.
3
 

Itulah sebabnya banyak yang menyatakan bahwa kampanye pada dasarnya adalah 

penyampaian pesan –pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut 

dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan 

reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran.
4
 Jika konsep yang disebut terakhir 

ini yang dipergunakan, maka bisa dipastikan semua peserta pemilu telah melakukan 

kampanye di luar jadwal.  

 Sebutlah begini, apabila penggunaan media sosial (medsos) yang marak dan 

tren saat ini, seperti Facebook, Twitter, MySpace, Youtube, Flickr, Blog, Istagram 

dan Wikipedia menjadi ukuran, sesungguhnya kegiatan kampanye partai politik 

telah berlangsung bahkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. Berbeda halnya 

jika konsep kampanye hanya dibatasi pada kategori saluran komunikasi politik 

menggunakan media massa berupa surat kabar, radio, dan televisi. Dalam kasus 

Perindo dan PSI yang dikemukakan di awal tulisan ini, tampaknya Bawaslu 

menerapkan kategori kampanye di luar jadwal karena adanya kegiatan komunikasi 

massa yang dilakukan kedua parpol tersebut melalui saluran televisi dan media 

cetak (surat kabar). 

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajarannya 

sudah menunjukkan kinerja yang baik terutama pada tahapan awal penyelenggaraan 

Pemilu 2019 ini. Sebagaimana diketahui langkah-langkah pengawasan yang 

dilakukan Bawaslu meliputi: 

1. Mengidentidikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilu pra masa 

kampanye; 

2. Melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap larangan berkampanye 

sebelum ditetapkan; 

                                                           
3
 Lihat: Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media, Rosda, 

Bandung: 2009, hal. 48-49 
4 Antar Venus, Manajemen Kampanye, Simbiosa Rekatama Media, 2010. 
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3. Melakukan penindakan terhadap ‗praktek kampanye yang dilarang‘; 

4. Melakukan pengawasan terhadap adanya iklan kampanye di Lembaga 

penyiaran masa kampanye; 

5. Melakukan pengawasan terhadap keberimbangan dan proporsionalitas partai 

politik dalam melakukan sosialisasi di tahapan Pemilu 2019 

Melihat langkah-langkah pengawasan ini, maka sebenarnya Bawaslu masih akan 

menghadapi sejumlah potensi pelanggaran kampanye hingga masa Pemilu 2019 

berakhir. 

 Kampanye politik jelas merupakan aktivitas politik yang terencana dan 

sistematis berupa interaksi dengan pemilih yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

citra personal atau kelembagaan peserta pemilu agar memiliki daya tarik 

keterpilihan (electability) dalam pemilihan dengan menggunakan sarana 

komunikasi yang tersedia, baik dengan menggunakan alat peraga, media massa, 

maupun forum-forum dialog langsung dengan calon pemilih yang diselenggarakan 

menurut ketentuan regulasi pemilihan. UU Pemilu di Indonesia membatasi konsepsi 

kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan para 

pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.
5
 Jika 

menyimak literatur ilmu politik maka definisi kampanye di dalam UU ini berasal 

dari pengertian yang sama secara universal. Frase ―meyakinkan Pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, dan program‖ adalah bermakna positif atau baik menurut 

UU karena berarti: tindakan untuk memasarkan calon agar dipilih oleh pemilih. 

 Makna kampanye selalu menyebutkan syarat bahwa sebuah kegiatan 

membangun citra peserta pemilihan itu sesuai dengan aspek regulasi pemilihan, 

baik terkait dengan tatacara kegiatan maupun jadwal kegiatan yang ditetapkan 

                                                           
5
 Pasal 1 angka 26 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu 
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menurut regulasi.
6
  Artinya kegiatan membangun citra peserta pemilihan jika 

dilakukan di luar jadwal (periode waktu) menurut regulasi pemilihan (norma 

perundang-undangan) dianggap tidaklah sah. Atau jika merujuk pada istilah 

Kamaruddin Hasan
7
 sebagai kampanye ilegal, yaitu kampanye yang dilakukan oleh 

partai atau kandidat politik yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan kampanye. 

Kampanye illegal dilakukan dengan cara terselubung atau juga pada masa 

kampanye di luar ketentuan penjadwalan yang telah ditetapkan oleh organisasi 

penyelenggaraan pemilu (KPU). Kampanye terselubung ini dikategorikan sebagai 

bentuk ‗curi start‘ atau dalam Bahasa formal adalah kampanye di luar jadwal oleh 

salah satu atau beberapa peserta pemilu. Penggunaan peraga kampanye yang tidak 

sah atau bukan berasal dari kebijakan atau termasuk dalam bagian material dari 

kampanye peserta pemilu yaitu pihak para kandidat sebagai peserta pemilu maka 

dengan demikian kampanye yang ilegal merupakan sebuah kampanye yang 

melanggar ketentuan hukum.  

 Bentuk dan kapan pelaksanaan kampanye diperkenankan sudah cukup jelas 

diatur oleh undang-undang. Pasal 275 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu dengan jelas menyebutkan bahwa kampanye Pemilu dapat ditrakukan 

melalui: 

a. pertemuan terbatas; 

a. pertemuan tatap muka;  

b. penyebaran bahan l(ampanye Pemilu kepada umum; 

c. pemasangan alat peraga di tempat umum; 

d. media sosial; 

e. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; 

                                                           
6
 Lilleker, D.g & Negrine, R., Mapping A Market Orientation In Davies, dalam P,J & 

Newman, B.I (Eds), Winning The Election with Political Marketing, New York, Haworth 

Press, 2006, hal 33-56 
7
 http://repository.unimal.ac.id/2259/1/Bahan%20ajar%20KAMPANYE%20POLITIK%20-

%20Kamaruddin%20Hasan.pdf, diakses tanggal 17 Juni 2018 

108 

http://repository.unimal.ac.id/2259/1/Bahan%20ajar%20KAMPANYE%20POLITIK%20-%20Kamaruddin%20Hasan.pdf
http://repository.unimal.ac.id/2259/1/Bahan%20ajar%20KAMPANYE%20POLITIK%20-%20Kamaruddin%20Hasan.pdf


 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

f. rapat umum; 

g. debat Pasangan calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan 

h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i.  

 Kampanye yang tidak memenuhi regulasi atau kampanye illegal merupakan 

bentuk pelanggaran dalam pemilu. Peraturan perundangan pemilu di Indonesia 

memasukkan kategori pelanggaran ini sebagai tindak pidana pemilu. Faktanya ada 

beberapa gambaran riil ihwal pelanggaran pidana pemilu yang kerap ditengarai 

dilakukan oleh peserta pemilu sejak pemilu diselenggarakan tahun 1999, yaitu: 

1. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh 

penyelenggara pemilu,  misalnya kampanye sebelum jadwal atau dilakukan 

pada masa tenang baik melalui media massa maupun dilakukan melalui 

dialog pada acara tertentu, seperti pengajian, kenduri, diskusi dan 

pertemuan-pertemuan dengan warga di berbagai kesempatan; 

2. Pada masa tenang (setelah jadwal kampanye) memasang atribut atau media 

kampanye secara diam-diam melalui aksi sporadik di tempat-tempat yang 

mudah terlihat oleh warga; 

3. Melangsungkan pertemuan tatap muka atau dialog dengan jumlah massa 

terbatas di waktu sebelum jadwal kampanye maupun sesudahnya yang 

dibungkus dengan alasan untuk menjalin silaturahmi, ceramah dalam 

rangka pendidikan, atau dengan alasan kunjungan kekeluargaan biasa. 

4. Menggelar aksi arak-arakan kendaraan (konvoi) dengan mengerahkan 

massa dalam jumlah besar di jalan raya dalam mana pengendara kendaraan 

melakukan aksi-aksi tanpa memenuhi standar berkendara, seperti tidak 

menggunakan helm atau membonceng dua orang bagi kendaraan bermotor 

pada masa kampanye.  
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5. Melakukan agitasi (hasutan) pada forum-forum dialog, serta melakukan 

pembiaran kepada perilaku pendukung yang memprovokasi calon atau 

pendukung calon lainnya, serta melakukan tindakan mencopot atribut 

kampanye peserta pemilu lainnya yang memicu terjadinya konflik 

horizontal sesama pendulung peserta pemilu lainnya. 

 

 Persoalan lain terkait kampanye adalah kerapnya ditemukan tindak pidana 

yang jauh lebih luas lagi, yaitu adanya kampanye hitam (black campaign). Banyak 

ditemukan fakta dimana pengurus, pendukung dan simpatisan peserta pemilu di 

dalam usaha meyakinkan pemilih tergoda untuk mengajak audiens agar tidak 

memilih lawan melalui hasutan, menebar kabar bohong dan fitnah. Kampanye yang 

berisikan hasutan, kabar bohong dan fitnah yang tidak didasarkan pada fakta yang 

dapat dikonfirmasi disebut kampanye negatif (negative campaign).  

Konsep teoritik yang diadopsi oleh hukum tertulis ini terdengar lebih lunak 

dari pada kata ―kampanye hitam‖. Ada yang memandang bahwa kampanye negatif 

merupakan padanan kata kampanye hitam, dan ada juga yang memaknainya 

berbeda.  

 Perdebatan itu sebenarnya tidak perlu karena kelakuan politik tak terpuji itu 

tujuannya sama, yaitu membunuh karakter dan personalitas lawan politik, serta 

menurunkan preferensi pemilih terhadap lawan. Buntutnya sang aktor kampanye 

hitam ini berharap akan menangguk keuntungan dengan beralihnya preferensi 

pemilih kepada dirinya pada saat pemungutan suara. Sebuah strategi yang usang, 

maaf, kampungan! Cara kampanye beginian sudah dilakukan tim sukses Thomas 

Jefferson pada tahun 1700-an silam di Amerika Serikat (AS). 

 Dari perspektif moralitas politik, tentu kampanye negatif ataupun kampanye 

hitam dikategorikan sebagai un-fair play, amoral dan tidak mendidik (karena 

bermaksud membunuh karena karakter lawan). Menyimak aturan perundang-
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undangan pemilu, maka sudah jelas cara kampanye demikian tergolong perbuatan 

melawan hukum secara pidana, baik pidana pemilu maupun pidana umum 

(berdasarkan substansi kampanye itu yang cenderung menebar fitnah dan 

menimbulkan kebencian umum). Karena itu hukum pemilu di negeri ini menjerat 

perilaku tak elok ini lewat ketentuan yang menegaskan bahwa: ―Kampanye 

dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan 

secara bertanggung jawab‖ (Pasal 267 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu). Karenanya dipersyaratkan agar penyampaian materi kampanye dilakukan 

dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. 

 Apabila kecenderungan perilaku di atas (kampanye di luar jadwal dan 

kampanye hitam) masih tetap berlangsung hingga saat ini, maka sebenarnya 

persoalan yang dihadapi dalam menerapkan praktek demokrasi di negeri ini masih 

belum diisi oleh pelaku politik yang memiliki kematangan dalam kontestasi 

(political maturity). Pemilu sebagai ajang pesta demokrasi masih terbatas pada 

penerapan prosedur belum beranjak pada aspek substansial, yaitu berjalannya 

proses seleksi kepemimpinan politik secara fairness dan alamiah dengan diikuti 

oleh peserta yang mengindahkan aturan hukum secara konsisten.  

Jika masih saja terjadi pelanggaran yang mengancam rusaknya prinsip ‗free 

and fair‘ maka tidak ada pilihan lain bagi struktur penegakan hukum pemilu, yang 

kini tergabung dalam Gakkumdu, untuk dengan sungguh-sungguh menerapkan 

norma tindak pidana pemilu. 

 

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu 

 Adanya peraturan perundang-undangan yang memuat pidana pemilu 

sebagaimana dalam UUNomor 7 Tahun 2017 sebagai penyempurnaan dari 

gabungan peraturan perundang-undangan pemilu sebelumnya adalah sangat 

penting. Setidaknya, dengan adanya norma tindak pidana pemilu maka dapat 
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melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai 

tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan. Selain itu norma 

tindak pidana pemilu juga ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.
8
  

 Ada dua jenis pelanggaran hukum yang terjadi jamaknya dalam perhelatan 

kontestasi pemilihan umum, yaitu pelanggaran administrative dan pelanggaran 

pidana. Pelanggaran administrative dalam UU pemilu adalah pelanggaran terhadap 

ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan 

ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan demikian maka semua 

jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk 

dalam kategori pelanggaran administrasi.  

Menurut penulis, termasuk dalam pelanggaran administrative adalah 

perselisihan hasil pemilihan umum, karena hanya menyangkut perselisihan akibat 

perbedaan penghitungan  perolehan hasil  suara yang dapat mempengaruhi 

perolehan kursi peserta pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu merupakan 

pelanggaran yang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. 

Hanya saja undang-undang menyebutnya sebagai sengketa hasil pemilu yang 

diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

 Disadari bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu cukup 

sulit, dan terkadang diwarnai oleh kesan adanya keragu-raguan penegak hukum, 

terutama sejak memulai penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian kerap kali masih 

mengalami berbagai kesulitan dalam pembuktian. Berbeda halnya dengan Bawaslu 

(termasuk Bawaslu Propinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota) yang relatif lebih 

jelas dalam menindakanjuti laporan pelanggaran administatif. Begitu juga proses 

hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian 

                                                           
8
 Ramlan Surbakti, dkk., Penanganan Pelanggaran Pemilu,  Kerjasama Kemitraan, 

Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011, hal 16 
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sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), relatif cukup menunjukkan kinerja yang 

cukup baik. Akan tetapi persoalannya berbeda dengan tindak lanjut penegakan 

hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu. 

 Harus diakui bahwa sebagai suatu usaha untuk menjaga kedamaian dalam 

pelaksanaan pesta demokrasi, maka sebenarnya sanksi yang lebih utama dijatuhkan 

kepada setiap pelanggar aturan pemilu adalah penegakan sanksi administrasi. 

Artinya, sanksi administrasi yang paling didahulukan (primum remedium). Jika 

sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana 

sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium). Katakanlah ketika banyak peserta 

pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal maka tindakan pertama adalah 

memberikan sanksi teguran, dan apabila terus berlanjut maka proses penyidikan 

pidana harus dilanjutkan tanpa kompromi. 

 Joko Prakoso menyebut tindak pidana pemilu sebagai ―setiap orang atau 

badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, 

mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum 

yang diselenggarakan menurut undang-undang‖.
9
 Pemahaman ini sangat sempit 

oleh karena hanya memuat ada tiga unsur perbuatan, yaitu perbuatan mengacaukan, 

menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum. Padahal tindak 

pidana pemilu meliputi segala perbuatan yang terjadi pada proses penyelenggaraan 

pemilu. Oleh karena itu apa yang dikemukakan Topo Santoso
10

 tentang tindak 

pidana pemilu cukup memadai, yaitu semua tindak pidana yang berkaitan 

dengan  penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu; 

kemudian semua tindak pidana yang berkaitan dengan  penyelenggaraan pemilu 

yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam 

Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP);  dan semua tindak pidana 

                                                           
9
 Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 148. 

10
 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 1. 
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yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, 

kekerasan, perusakan dan sebagainya. 

 Persoalannya jika partai politik melakukan pelanggaran pidana dalam 

bentuk kampanye di luar jadwal, siapakah yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban hukumnya? Jika dilakukan oleh parpol peserta pemilu, apakah 

pengurus parpol menjadi penanggungjawab? Bagaimana jika pelanggaran tidak 

dilakukan oleh pengurus parpol tetapi juga simpatisan? 

 Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana 

berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran 

hukum. Didalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban 

hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan 

dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu 

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-

pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut 

bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau 

rechvaardingingsground atau alasan pembenaran untuk itu.
11

  

 Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya 

seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas 

dasar hukum tidak tertulis ―tiada pidana tanpa kesalahan‖. Akan tetapi dalam 

rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 rancangan KUHP 

menentukan, ―tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan‖. Tiada pidana 

disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana 

hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka 

                                                           
11

 Moeljatno dalam Erdianto, ‖Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia 

Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia‖, Tesis S2 UNSRI, Palembang, 2001, hal 42. 
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asas ini selain harus dipahami bahwa ―tiada pemidanaan tanpa kesalahan‖ tetapi 

juga tersirat ―tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana‖.
12

 

 Hanya saja jika dibuka lagi konsep Rancangan KUHP 2011-2012 Pasal 38 

ayat (1) yang berbunyi: ―bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat 

menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya 

unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan‖. Dalam 

penjelasan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) ini dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat 

ini merupakan pengecualian terhadap asas pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu 

tidak berlaku bagi semua tindak pidana tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu 

yang ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, 

pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-

unsur tindak pidana oleh perbuatannya. 

 Tindak pidana pemilu dapat saja disebut sebagai tindak pidana tertentu 

dengan alasan bahwa akibat perbuatan pidana dalam pemilu memiliki implikasi 

luas yang dapat mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut 

penulis, partai politik merupakan institusi berbadan hukum (recht-persoon) yang 

dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya tindak pidana pemilu. 

Oleh karena itu prinsip pembebanan tanggung jawab dapat mengadopsi penerapan 

pidana dalam hukum pidana korporasi, dimana hukum pidana Indonesia menganut 

doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability.  

 Menurut doktrin Strict Liability ini, bila korporasi melakukan suatu 

perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan 

perundang-undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan 

tersebut tanpa perlu dibuktikan apakah korporasi tersebut memenuhi unsur 

kesalahan (kesengajaan/kelalain). Sementara pada doktrin Vicarious Liability, bila 
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 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2008, hal 22 
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seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan 

dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, 

tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi 

masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau 

apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. 

 Jika sepakat bahwa doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability dapat 

diterapkan dalam meminta pertanggungjawaban pidana pemilu, maka untuk 

menjawab persoalan tentang siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

tindak pidana pemilu terkait dengan pelanggaran berupa pelaksanaaan kampanye di 

luar jadwal seyogyanya adalah pembuatnya atau pelaksananya. Pasal 270 UU 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa ―Pelaksana Kampanye 

Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon 

anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk 

oleh Peserta Pemilu anggota DPR‖. Artinya di antara mereka inilah yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban. 

 Dalam tindak pidana yang bersifat strict liability yang dibutuhkan hanyalah 

dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup menuntut 

pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya mens rea 

karena unsur pokok strict liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang 

harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan), bukan mens rea (kesalahan).
13

 

Dengan demikian penyidik tidak perlu ragu untuk menetapkan penanggungjawab 

pidana pemilu, cukup dengan menemukan adanya perbuatan pelaksanaan 

kampanye di luar jadwal, tanpa perlu menemukan adanya unsur kesalahan.  

Laporan Bawaslu dan sanksi administrative yang dijatuhkan Bawaslu 

kepada parpol yang melakukan kampanye di luar jadwal sudah  cukup menjadi 
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 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal 

31-32 
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bukti ―adanya perbuatan‖ dank arena itu menjadi dasar bagi penyidikan untuk 

berlanjut ke penuntutan. Terkadang di dalam praktek penegakan hukum pemilu, 

proses penyelidikan sudah menemukan adanya perbuatan tindak pidana pemilu, 

akan tetapi begitu lambannya untuk ditingkatkan ke proses penyidikan oleh karena 

adanya keraguan tentang bentuk kesalahan yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidananya. Akibatnya proses hukum terhadap tindak pidana 

pemilu terhenti. Seyogyanya dengan penerapan doktrin strick liability ini maka 

penyidikan tidak perlu terganjal oleh keraguan yang tidak perlu. 

 Terkait dengan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban manakala 

pelaku kampanye di luar jadwal adalah simpatisan, maka doktrin vicarious liability 

patut diterapkan. Dalam konsep Rancangan KUHP 2011-2012, Pasal 38 ayat (2) 

yang menyatakan: ―dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain‖.  

Adapun penjelasan dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan, ketentuan ayat ini 

merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan.  

 Lahirnya pengecualian ini merupakan perluasan dan pedalaman asas 

regulatif dari yuridis, moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang 

dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan 

pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena 

itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, 

namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai 

kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukannya yang 

sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian maka 

ketentuan ini penggunaanya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang 

ditentukan secara tegas oleh Undang-undang agar tidak digunakan secara 
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sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini 

dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak atau vicarious liability.
14

 

 Dalam perspektif politik, kampanye di luar jadwal jelas menciderai bangun 

demokrasi yang mumpuni, yang antara lain,  bisa dipertunjukkan melalui 

penyelenggaraan yang tertib. Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran 

pemilu yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan. Bahkan 

negara manapun sering menjadikan pemilihan umum sebagai klaim demokrasi atas 

sistem politik yang dibangunnya.  

Secara konseptual, terdapat dua mekanisme untuk menciptakan pemilu yang 

bebas dan adil. Pertama, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk 

mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil, 

atau yang disebut oleh banyak kalangan ilmuwan politik disebut dengan sistem 

pemilihan (electoral system). Kedua, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan 

main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh kalangan ilmuwan politik 

disebut dengan proses pemilihan (electoral process). Oleh karena itu adanya 

pelanggaran pidana dengan intensitas yang tinggi oleh peserta pemilu merupakan 

salah satu faktor manipulative yang dilakukan elit politik dengan merusak tatanan 

electoral system yang sudah dibangun, sekaligus menciderai electoral process itu 

sendiri. Akibat lanjutannya adalah produk pemilu yang dihasilkan tidak 

mencerminkan kenyataan intrinsik dari kehendak dan aspirasi masyarakat pemilih. 

Selama ini fokus perhatian banyak orang ketika membahas atau menyikapi 

masalah kampanye saat menjelang berlangsungnya suasana pemilihan langsung, 

baik itu pemilihan kepala daerah langsung (Pemilukada), pemilihan anggota 

legislative (Pileg) atau pun pada pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), 

                                                           
14

 Elly Syafitri Harahap, Asas Strict Liability Dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi 

Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara, 2014, Hal 19 
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maka selalu saja tertuju pada aspek kampanye hitam atau kampanye negatif 

(‗negative advertising‟) dan masalah keuangan partai (campaign finance). Seolah-

olah hanya dua hal ini saja yang paling penting bila menyangkut kampanye, 

sementara aspek lain dianggap kurang relevan. Padahal pujian dan dukungan patut 

dialamatkan kepada penyelenggara Pemilu 2019 bahwa masalah ‗kampanye 

mendahului jadwal‘ alias ‗curi start‘ merupakan objek permasalahan strategis yang 

ditempatkan pada urutan terdepan untuk program mewujudkan tertib 

penyelenggaraan tahapan pemilu dan pengawasan kepada peserta pemilu. 

Terhadap pelaku kampanye di luar jadwal pada penyelenggaraan Pemilu 

2019 mendatang maka sanksi hukum kepada pelaku kampanye di luar jadwal ini 

harus konsisten merujuk Pasal 492 UU Nomor 7 tahun 2017 yang memuat norma 

bahwa: ―Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye pemilu di luar 

jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Prov dan KPU Kab/kota untuk setiap 

Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun  dan 

denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)‖.  

Lebih jauh pada Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

ditegaskan pula bahwa: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu 

yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah). 

Dengan penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability ini maka 

sebenarnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kampanye di luar 

jadwal yang dilakukan simpatisan tentu dapat dimintakan pertanggungjawabannya 

kepada pengurus partai politik atau peserta pemilu. Mengapa demikian, oleh karena 

di dalam UU Pemilu, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah 
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pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu. Dengan demikian Pelaksanaan 

kampanye di luar jadwal yang dilakukan simpatisan dapat dipersamakan dengan 

kegiatan yang dilakukan atas perintah pengurus partai atau peserta pemilu, sebab 

tanggung jawab pendidikan politik yang free and fair merupakan tanggung jawab 

intrinsik yang dimiliki partai politik secara kelembagaan dengan fungsi pendidikan 

politik yang diembannya. Dengan argumentasi ini maka simpatisan yang menjadi 

peserta kampanye menjadi bagian dari tanggungjawab pengurus partai politik atau 

kontestan pemilu. 

 

Penutup  

Respon cepat yang ditunjukkan penyelenggara dan pengawas pemilu 

dengan segera melakukan tindakan tegas kepada parpol yang kedapatan melakukan 

kampanye sesaat setelah dilakukan Penetapan Parpol oleh KPU RI tanggal 17 

Februari 2018 merupakan langkah tepat dan patut diparesiasi. Beberapa kader 

partai telah mempublikasikan nama mereka sebagai calon, berikut ajakan kepada 

pemilih untuk memilih dirinya adalah perbuatan melawan hukum bila merujuk pada 

UU Nomor 7 Tahun 2017.  

Mempublikasikan dan mensosialisasikan nama partai dan calon disertai 

ajakan memilih merupakan bentuk kampanye pemilu, hal ini tentu saja merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karena kegiatan kampanye 

menurut regulasi hanya boleh dilakukan pada masa atau jadwal kampanye. Dalam 

konteks penyelenggaraan Pemilu 2019 maka regulasi telah menetapkan bahwa   

masa kampanye basru dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 

April 2019, dan masa kampanye media baru dimulai pada 24 Maret sampai dengan 

13 April 2019.  

Jika kegiatan yang dikategorikan kampanye sudah dimulai sebelum jadwal 

yang diatur regulasi pemilu maka dapat dikategorikan sebagai kampanye di luar 
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jadwal dan merupakan perbuatan yang seyogyanya dikenakan sanksi hukum. Fokus 

perhatian pada upaya mendorong konsistensi penetapan jadwal dan pencegahan 

serta penindakan terhadap peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal 

menjadi pertaruhan penting untuk mewujudkan tertib politik (political order) dan 

mewujudkan mekanisme demokrasi yang fair play melalui ‗free competition for 

free vote‟ –meminjam istilah Joseph Schumpeter,
15

 yang tetap taat pada aturan (rule 

of game). 

Tertib penyelenggaraan setiap tahapan agenda pemilihan umum sebenarnya 

merupakan salah satu implementasi dari sistem politik demokratik sebagaimana 

dianut Indonesia. Kehidupan demokrasi yang baik tidak cukup dilihat dari aspek 

terselenggaranya prosedur pemilihan umum semata secara rigid. Lebih dari itu  

substansi terpenting dari penyelenggaraan tahapan prosedur pemilihan (election 

procedure) yang demokratis ditunjukkan dengan gejala umum berupa kepatuhan 

terhadap aturan dan sikap  egalitarian dari kalangan penyelenggara dan pesertanya. 

Redaksi peraturan perundang-undangan yang memuat batasan (konsep atau 

definisi) kampanye juga harus dipertegas agar tidak mudah dimanipulasi oleh 

pelaku atau kontestan pemilihan dengan menduplikasi antara kegiatan sosialisasi 

dengan kampanye. Regulasi pemilu jika di cermati memang memuat norma hukum 

yang agak samar dan kerap dimanipulasi oleh peserta pemilu ketika melakukan 

sosialisasi di internal partai politik yang kemudian dibalut dengan kampanye 

terselubung. Regulasi pemilu   tentu memperbolehkan sosialisasi di internal partai 

politik sesuai dengan fungsi partai politik, yaitu melakukan sosialisasi politik 

dengan metode: Pemasangan bendera dengan nomor urut partai politik; dan 

Pertemuan internal dengan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu setempat. 

Kegiatan ini seringkali melampaui dua batasan ketentuan tadi sehingga dapat 

                                                           
15

 Dalam Joseph Schumpeter, Op.Cit. 
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dikategorikan kampanye. Hanya saja kegiatan sosialisasi ini tidak mudah 

membedakannya dengan kegiatan kampanye. 

Hal terpenting lainnya Bawaslu sebagai instrumen negara dalam 

pengawasan kampanye tetap berpegang pada prinsip utamanya, yaitu setiap 

pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara 

dalam kampanye; serta penegakkan keadilan pemilu terhadap pelanggaran dalam 

kampanye. Dengan konsistensi pada penerapan prinsip ini maka tidak beralasan 

untuk melakukan tindakan terhadap setiap pelaku pelanggaran baik yang bersifat 

administrative maupun pelanggaran pidana yang telah digariskan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAGIAN 

5 
Polemik Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi KPU  

Terhadap Partai Politik Yang Mendaftar Sebagai Peserta Pemilu  

 
Oleh : Muhtar Said.,SH.,MH 

Dosen Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara 

 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 

 

Abstrak 

Tujuh partai politik yang merasa dirugikan dengan putusan Badan 

Pengawas Pemilu terhadap hasil penelitian administrasi yang dilakukan KPU telah 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tatas Usaha Negara Jakarta dengan obyek 

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dari KPU. Akan tetapi Ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan gugatan berstatus dismissal. Hal ini 

memunculkan pertanyaan, apakah berita acara hasil penelitian administrasi KPU 

menurut Sifatnya Bisa disebut sebagai beschikking. Penelitian ini menggunakan 

metode kajian pustaka (library research). Untuk itu dalam menanggapi 

permasalahan tersebut maka harus menggunakan kacamata subtansi dripada 

tekstual. 

 

Kata kunci : PTUN, Tindakan, Beschikking 

 

Abstract 

 Seven political parties who feel aggrieved by the decision of the Election 

Supervisory Board on the results of the administrative research conducted by the 

KPU have filed a lawsuit to the State Administrative Court of Jakarta with the 

object of the Minutes of Administration Research Results from the KPU. However, 

the Chief of the State Administrative Court established a dismissal status suit. This 

raises the question, whether the official report of KPU administration results 

according to its properties can be called as beschikking. This research uses 

literature review method (library research). For that in response to these problems 

must be using the textual substrate dripada textual 

 

Keyword : PTUN, action, beschikking 
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I. Pendahaluan 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang bersandar pada sistem demokrasi, hal 

itu dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan ―kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar. Konsep yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut 

memberikan tanda di mana kekuasaan di Indonesia yang memegang adalah 

rakyat. Sedangkan prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratif adalah 

setiap warga negara berhak aktif dalam proses politik.
1
 

Dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia, rakyatlah yang 

mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan umum yang dikeluarkan 

untuk kesejahteraan mereka sendiri. Sering digambarkan, model negara 

demokratis seperti ini sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. 

Wujud dari implikasi demokrasi di Indonesia juga disebutkan dalam UUD 

1945 dalam pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”. Berarti kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat merupakan bukti atau wujud kedaulatan rakyat dalam berbangsa, 

bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia 

disetiap elemenya, hal itu diperbolehkan dalam rangka pelaksanaan demokrasi, 

seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat tersebut antara 

lain melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu mutlak diperlukan 

bagi negara yang menganut paham demokrasi.
2

  

                                                           
1
 Dahlan Thaib dan Ni‘matul Huda (ed), Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan 

Indonesia, UII Pres, Yogyakarta, 1992 halm 13 
2
 Mochammad Mahfud, MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2010 hlm 61 
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Senada dengan pendapat di atas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 

pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, untuk 

itu sudah menjadi keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai 

asas, bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga rakyat diberikan hak istimewa 

untuk menentukan siapa yang akan ia pilih atau bahkan dirinya sendiri 

mempunyai hak juga untuk dipilih. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat 

yang mutlak bagi negara demokrasi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.
3
 

Demokrasi dan pemilu tidak bisa dipisahkan, negara yang dalam rotasi 

kekuasaannya menggunakan metode pemilu sudah bisa dipastikan berarti itu 

adalah negara demokrasi. 

Di abad 21 ini hampir tak ada sistem pemerintahan di belahan dunia ini 

yang tidak menjalankan pemilu.
4
 Pemilu hakikatnya merupakan sistem 

penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia 

dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem penjaringan pejabat publik 

menggunakan pemilu dirasa adalah metode terbaik. 

Negara yang telah mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu akan 

dijadik jadikan tolak ukur utama. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu 

merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar 

demokrasi, di samping itu perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat 

yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang 

dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja 

berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu demokrasi 

sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui 

                                                           
3
 Titik triwulan tutik. Kontruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945. 

Jakarta:Kencana.2011, hal. 331 
44

 Hanya sejumlah kecil saja negara yang tidak menjalankan pemilu seperti Berunai Darussalam dan 

sejumlah negara monarki di Timur Tengah. Bahkan sistem pemerintan komunisme, sebelum mereka 

runtuh mengadakan pemilu; meskipun lebih merupakan formalitas politik, Eep Saefullah Fatah, 

pemilu dan Demokrasi: evaluasi terhadap pemilu-pemilu Orde Baru dalam Evaluasi Pemilu Orde 

Baru, jakarta:Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 14. 
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penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain 

bahwa pemilu merupakan simbol kedaulatan rakyat.
5
 

Di Indonesia sendiri, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 

dilaksanakan dengan beberapa tujuan yakni memilih wakil rakyat dan wakil 

daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan 

memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemilu dan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan 

rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu 

merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan 

demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk 

rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui 

pemilu. Hal ini menjadi  niscaya karena di zaman modern ini tidak ada lagi 

demokrasi langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat 

seperti pada zaman polis-polis di Yunani kuno kira-kira 2500 tahun yang lalu. Di 

dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi 

perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang berarti 

keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat 

yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu 

haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup 

di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang seperti itu pula yang 

mendasari penyelenggaraan pemilu di sepanjang sejarah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

                                                           
5
 Titik triwulan tutik. Kontruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945. 

Jakarta:Kencana.2011, hal. 329-330. 

128 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

Di Indonesia pemilu harus juga dilaksanakan karena itu termuat dalam 

konstitusi sedangkan yang melaksanakan pemilu adalah komisi pemilihan umum, 

dengan huruf kecil semua, sehingga tidak menunjukkan nama lembaga, oleh 

karena itu untuk memperjelas lembaga yang menyelenggara pemilhan umum 

menggunakan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, yang pada intinya mengatakan KPU dan 

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara negara, tentu dengan tugas yang 

berbeda KPU bertugas untuk melaksanakan proses pemilu sedangkan Bawaslu 

mempunyai tugas dan wewenang mengawasi proses pemilu bisa terlaksana 

dengan baik. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 kemudian 

dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Jika berbicara mengenai pemilu maka juga harus berbica mengenai 

peserta pemilu, dalam hal ini partai politik (parpol) peserta pemilu. Untuk 

menjadi peserta pemilu maka parpol diharuskan mendaftar terlebih dahulu 

kepada KPU. Untuk itu dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

memberikan mandat kepada KPU untuk melaksanakan penelitian keabsahan 

administrasi dan penetapan persyaratan terhadap parpol yang akan mendaftar 

sebagai peserta pemilu. 

Partai calon peserta pemilu setelah melakukan pendaftaran ke KPU maka 

akan diperiksa persyaratan administrasinya terlebih dahulu. Setelah dilakukan 

pemeriksaan KPU akan mengumumkan siapa saja partai calon peserta pemilu 

yang tidak memenuhi syarat adminitrasi. Untuk menyatakan partai calon peserta 

tidak memenuhi syarat administrasi, KPU menggunakan berita acara dengan 

menuliskan partai yang tidak memenuhi syarat tersebut di berkas Berita Acara 

Hasil Penelitian Adminitrasi (BAHPA).
6
 Kemudian parpol yang tertulis di 

BAHPA tercatat tidak memenuhi syarat, tidak bisa ketahap selanjutnya. Untuk 

                                                           
6
 Pasal 30 Peraturan KPU No. 11 tahun 2017 
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mencari keadilan, parpol yang tercatat tidak memenuhi syarat penelitian 

adminitrasi bisa melapor ke Bawaslu. Hal itu sesuai dengan Pasal 469 Undang-

undang Nomor 2017 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dimana 

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu 

yang diakibatkan adanya keputusan dan/atau berita acara. 

Apabila parpol yang melapor ke Bawaslu tidak puas dengan putusan 

Bawaslu maka bisa melakukan upaya hukum ke PTUN hal itu tertuang dalam 

Pasal 469 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Namun, pada saat 

parpol yang tidak lolos penelitian adminitrasi KPU melakukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar berita acara dari KPU tidak 

diterima (dissmissal) karena BHPA dianggap bukan sebagai obyek yang bisa 

digugat di PTUN 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah maka bisa 

memunculkan pertanyaaan, Apakah Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi 

Komisi Pemilihan Umum (BHPA KPU) menurut Sifatnya bisa disebut sebagai 

beschikking ? 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

menggunakan kajian pustaka (library research) yakni sesuatu usaha untuk 

memperoleh data atau informasi yang akan digunakan untuk menganalisis suatu 

permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Metode kepustakaan 

digunakan oleh penulis untuk melakukan telaah terhadap teori-teori yang 

berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.
7
 

                                                           
7
 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research. Andi Ofset, tahun 1997 hlm 82  
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Penggunaan metode penelitian yang seperti ini mengharuskan beberapa 

langkah yakni (1) editing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh  terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu 

dengan yang lain; (2) organizing, yakni menyusun data-data yang diperoleh 

dengan kerangka yang sudah ditentukan; dan (3) Penemuan hasil penelitian, 

yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga 

diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari 

rumusan masalah.
8
  

Jadi dalam penelitian ini penulis menggunaakan banyak referensi dari 

berbagai buku yang terkait dengan beschikking, baik referensi itu dari luar 

maupun dari dalam negeri. Kemudian dipilah-pilah hasil pengumpulan data 

tersebut yang kemudian bisa dijadikan pisau analisis untuk menjawab 

permasalahn yang ada di penelitian ini. 

 

II. Pembahasan 

 

Apakah Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Komisi Pemilihan 

Umum (BAHPA KPU) menurut sifatnya bisa disebut sebagai beschikking ? 

Sebelum mengurai tentang BAHPA KPU bagian dari tindakan pemerintah 

yang berbentuk becshikking atau tidak maka, terlebih dahulu membahas secara 

singkat makna hukum adminitrasi negara terlebih dahulu, karena dengan 

pembahasan tersebut, kita bisa bisa mengetahui apakah BAHPA KPU bisa 

dikategorikan sebagai obyek yang disengketakan di PTUN. 

                                                           
8
 Jejen Fauzi Ridwan, Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan 

Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan 

Wkail Kepala Daerah Tahun 2015, makalah 
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Hukum administrasi negara pada dasarnya telah membagi tindakan 

pemerintah itu menjadi tiga jenis yakni materiele daad, regeling dan beschikking. 

Materiele daad merupakan tindakan pemerintah berupa perbuatan materiil ciri 

perbuatannya tampak dan nyata atau bisa dikatakan bisa dilihat, contohnya 

pemerintah sedang memperb aiki gorong-gorong, membangun jembatan umum 

dan membersihkan hutan kota. Kemudian terkait dengan regeling dimaknai 

dengan tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dan bersifat umum, terkait 

dengan tindakan ini contohnya mengeluarkan pertaturan-peraturan yang 

mempunyai sifat umum. Kemudian yang terakhir adalah becshikking, tindakan ini 

mempunyai sifat konkret, individual, dan final. Tindakan ini mempunyai ciri-ciri, 

perbuatannya merupakan suatu keputusan yang ditujukan kepada pihak-pihak 

tertentu, misalnya memberikan izin mendirikan bangunan dan surat keputusan 

pemecatan pegawai negeri sipil. 

Di Indonesia lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa adminitrasi 

negara itu adalah peradilan tata usaha negara. Obyek yang bisa disengketakan di 

lembaga peradilan ini dibatasi, hanya untuk tindakan pemerintah yang berjenis 

becshikking. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah melalui Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2004, kemudian Undang-undang ini dirubah lagi melalui Undang-

undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketiga undang-undang ini masih dipakai hingga 

saat ini. 

Apabila melihat komposisi undang-undang di atas maka bisa dikatakan 

tidak ada perubahan mengenai obyek sengketa di PTUN, yang mana obyek 

sengketanya adalah keputusan tata usaha negara yang berupa suatu penetapan 

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi 

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku itu bersifat konkret, individual dan final yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
9
 

Berdasarkan pengertian tersebut maka obyek sengketa PTUN hanyalah 

tindakan yang bersifat beschikking. Sedangkan dalam kasus ini PTUN Jakarta 

menggunakan sudut pandang normatif yakni yang bisa menjadi obyek adalah 

surat yang berbentuk Keputusan/Penetapan belum melihat dampak dari suatu 

produk administrasi KPU itu sendiri. Sederhananya,kalau BAHPA KPU bisa 

diproses di Bawaslu seharusnya ini juga bisa diberlakukan di PTUN mengingat 

alurnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.  

Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyasyaratkan 

kepada partai politik yang bisa menjadi peserta pemilu harus memenuhi 

persyaratan, (a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang, (b) 

memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 75% 

(tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 

(d) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50 % (lima puluh persen) 

kabupaten/kota yang bersangkutan, (e) menyertakan paling sedikit 3o % (tiga 

puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat 

pusat, (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 

1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengumsan partai politik 

sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu 

tanda anggota, (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan 

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, mengajukan 

nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan (i) 

menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik 

kepada KPU. 

                                                           
9
 Pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009 
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Untuk mengetahui parpol calon peserta pemilu memenuhi syarat tersebut 

maka KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan 

persyaratan seperti yang tertuang dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017.  Singkatnya setelah KPU melakukan penelitian 

administrasi, baik calon peserta pemilu yang memenuhi syarat maupun yang 

tidak memenuhi syarat dituangkan dalam berita acara hasil penelitian 

administrasi.
10

 

Berita acara yang dibuat oleh KPU tersebut kemudian dikasihkan kepada 

parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Kemudian hasil berita acara 

tersebut bisa menentukan ―nasib‖ parpol pendaftar peserta pemilu dinyatakan 

bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Bagi parpol yang mendapatkan 

BAHPA KPU dengan subtansi isi tidak memenuhi syarat maka secara otomatis ia 

akan ―gugur‖ karena tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya yakni verifikasi 

faktual. 

Apabila berita acara hasil peneltian bersifat demikian maka sudah bisa 

dikatakan sebagai produk beschikking karena ada dampak hukum bagi parpol 

pendaftar karena mempunyai sifat konkret, individual dan final. Meskipun, 

produk KPU tersebut berita acara bukan berbentuk Keputusan atau Penetapan, 

akan tetapi bisa menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata (parpol). 

Akibat hukum yang didapat bagi parpol yang dinyatakan tidak memenusi syarat 

di BAHPA KPU, dinyatakan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya sehingga 

sudah bisa dipastikan parpol tersebut tidak akan menjadi peserta pemilu, 

meskipun penetapan parpol peserta pemilu belum dikeluarkan. 

Jadi dipenelitian ini ingin memberikan pemaknaan tindakan pemerintah 

secara subtansi bukan secara tekstual. Tidak semuanya yang namanya 

                                                           
10

 Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan 

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah 
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beschikking itu berupa surat keputusan atau surat penetapan tetapi tergantung 

dampak dari tindakan pemerintah tersebut bisa menimbulkan akibat hukum atau 

tidak. Secara nyata berita acara hasil penelitian ternyata bisa menimbulkan akibat 

hukum, sehingga tidak elok ketika PTUN menyatakakan gugatan para 7 (tujuh) 

parpol yang ―dirugikan‖ karena isi berita acara tersebut dinyatakan dismissal. 

Seharusnya pihak PTUN juga harus menghayati latar belakang Peradilan 

Tata Usaha Negara didirikan. Ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 April 1986, 
11

 pada waktu itu, di 

hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI), pemerintah menjelaskan maksud, tujuan, dan fungsi dibentuknya peradilan 

tata usaha negara. 

Maksud  : 

Peradilan tata usaha negara diciptakan untuk menyelesaikan 

sengketa antara pemerintah dan warga negeranya, yakni sengketa 

yang timbul sebagai akibat dan adanya tindaka-tindakan yang 

dianggap melanggar hak-hak warga negaranya 

Tujuan   : 

Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang 

bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada 

kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat 

tersebut 

Fungsi   : 

Menyelesaiakan konflik yang timbul anatar pemerinatah dengan 

rakyat sebagai akibat dikeluarkannya kepeutusan tata usaha 

negara 

 

                                                           
11

 Agung Nugroho, Perintah Pejabat Tata Usaha Negara Melalui Telepon dan Akibat hukumnya, 

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012  
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Dari uraian di atas (keterangan pemerintah) memberikan indikasi bahwa 

pembentukan sistem peradilan di Indonesia ditujukan untuk menjaga kewibawaan 

pemerinatah dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, bisa digunakan 

untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan melindungi hak-hak rakyat. 

Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya mendapatkan 

kewenangan atributif dari undang-undang untuk menyelesaikan sengketa yang 

bersifat becshikking dan tertulis tetapi peradilan tata usaha negara tersebut tidak 

serta merta harus menyingkirkan ruh pembentukan peradilan tata usaha negara. 

Sudah dengan jelas tercantum dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-undang nomor 7 

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada intinya mengatakan yang tidak 

terima dengan putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukuk kepada 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ketika tujuh parpol yang tidak lolos tahap 

administrasi dan sudah melalui proses di Bawaslu namun masih merasa dirugikan 

dengan adanya keputusan Bawaslu sudah sewajanya ketika melakukan upaya 

hukum kepada pengadilan. 

Dari uraian di atas sudah bisa dipastikan bahwa obyek yang 

disengketakan oleh partai politik yakni berupa berita acara hasil penelitian 

administrasi KPU sudah bisa dinyatatakan obyek yang bisa dinyatakan sebagai 

obyek yang bisa dijadikan obyek sengketa administrasi di PTUN. Jadi alangkah 

baiknya jika Ketua PTUN tidak memberikan status dismissal terhadap gugatan 

penggugat (tujuh parpol).  

Peristiwa dismissal terhadap gugatan tujuh parpol yang tidak lolos 

penelitian administrasi ini bisa saja muncul karena belum ada kesepahaman 

antara penyelenggara pemilu dengan peradilan yang sudah ada. Meskipun pasca 

dismissal masih ada jalan bagi penggugat untuk melakukan permohonan 

perlawan terhadap dismissal, namun peristiwa ini tetap akan menjadi problem 

bagi proses pencarian keadilan bagi parpol calon peserta pemilu. 
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Berita acara hasil penelitian administrasi menurut penulis adalah suatu 

tindakan pemerintahan yang berbentuk beschikking karena memenuhi unsur 

konkret, final dan individual, serta berakibat hukum bagi tujuh partai tersebut. 

Hal itu bisa dilihat tujuh partai tersebut tidak bisa mengikuti tahapan 

selanjutnya yakni verifikasi faktual. Hal itu bisa dilihat di Pasal 1 angka angka 

16 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan 

yang menyatakan ―upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa 

yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan‖. Dengan 

analisis demikian maka apabila PTUN tidak menganggap berita acara hasil 

penelitian administrasi tersebut sebagai suatu beschikking maka hendaknya 

dianggap sebagai Tindakan pemerintahan. 

Secara keseluruhan produk dengan nama berita acara tersebut juga 

menimbulkan polemik terhadap standar administrasi yang akan dikeluarkan oleh 

pejabat tata usaha negara, karena produknya bersifat abstrak, namun mempunyai 

akibat hukum. 

Selain permasalahan di peradilan itu sendiri, seharusnya pihak KPU juga 

harus lebih teliti dalam membuat administrasi karena ini terkait dengan hak 

konstitusi warga negara. Dalam membuat kebijakan, maka KPU sebagai lembaga 

pemerintahn sudah selayaknya mempertimbangkan standar administratif, karena 

sebagai lembaga pemerintahan dalam tindakannya itu harus benar-benar sesuai 

dengan standar administrasi negara. Sehingga ke depannya bentuknya 

administrasi yang akan dijadikan kebijakan tidak ―menyandera‖ para pencari 

keadilan yang merasa dirugikan akibat kebijakannya.  

Kebijakan administrasi negara pada dasarnya tidak boleh bersifat 

―menyadera‖ karena administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
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manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk pikuk kepentingan politik.
12

 Melihat 

Ketua PTUN melakukan dismissal terhadap guatan 7 partai tersebut ini akan 

memunculkan ada desain politik yang menginginkan ketujuh partai tersebut tidak 

diloloskan untuk menjadi partai peserta pemilu, meskipun dalam pemeriksaan 

administrasi yang dilakukan oleh KPU memang benar-benar ketujuh parpol 

tersebut tidak memenuhi syarat.   

KPU sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan untuk 

menjalanka pemilu, akan menuai kencaman dan semakin menstigma KPU adalam 

lembaga semi politik. Maksudnya sudah selayaknya kalau produk kebijakan 

untuk menetapkan parpol yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat 

administrasi dinyatakan dalam surat keputusan Ketua KPU atau Surat Penetapan, 

bukan lagi melalui berita acara. 

 

III. Kesimpulan 

 

1. Membaca suatu permasalahan tidak hanya terpancang pada apa yang 

terncantum dalam di dalam pasal saja, tetapi hakim harus mampu menggali 

nilai, asas, dan ruh yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut. Berita 

Acara Hasil Penelitian dari KPU bisa dikatakan sebagai beschikking karena 

berakibat hukum 

2. Apila berita acara hasil penelitian administrasi yang dikeluarkan oleh KPU 

tidak bisa dijadikan obyek di Peradilan Tata Usaha Negara maka akan ada 

ketidakpastian hukum bagi parpol untuk mencari keadilan, padahal sudah 

jelas di Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan jelas PTUN merupakan 

langkah berikutnya ketika merasa dirugikan dengan putusan Bawaslu 

                                                           
12

 Wilson dalam Muhammad Rachmat, Hukum Administrasi Negara Indonesia, UNMA hlm 30 
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3. Menyamakan berita acara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara dengan 

keputusan/penetapan merupakan hal baru dalam sistem peradilan tata usaha 

negara. Sehingga apabila hakim melakukannya atas dasar keadilan maka ini 

bisa menjadi landmark decision. 
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Abstraksi 

Proses demokratisasi di Indonesia sesungguhnya sedang berada di jalur 

yang benar. Capaian-capaian penerapan demokrasi di Indonesia banyak 

memberikan kabar gembira. Kalau kita bandingkan dengan praktik demokrasi 

sebelum Indonesia menerapkan reformasi, maka proses demokrasi kita telah jauh 

mengalami kemajuan. Saat ini, rakyat Indonesia telah dapat menentukan siapa 

kepala daerahnya secara langsung, kemerdekaan pers bisa kita rasakan, 

keterbukaan informasi publik, militer kembali ke barak, serikat-serikat tani dan 

buruh dapat kembali berdiri secara independen, komisi-komisi independen bayak 

dibentuk termasuk komisi hak asasi manusia, dan komisi pemberantasan korupsi, 

dan capaian-capaian lain.    
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Sekedar untuk intropeksi saja, bayangkan di era orde baru, kekuasaan benar-

benar berada di segelintir orang. Oligarki tampak begitu dominan memengaruhi 

kebijakan politik ekonomi. Dalam bidang ekonomi, oligarki bisa ditemukan dari 

banyaknya lingkaran keluarga orde baru yang menguasai banyak perusahaan 

negara. Bahkan perusahaan keluarga Soeharto juga banyak didukung oleh kekuatan 

negara. Di situ, sumber daya negara dialihkan melaluii kedekatan hubungan 

emosional kepada pribadi atau keluarga. Kondisi tersebut yang kemudian membuat 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menguat dalam lingkaran rezim orde baru. 

Tak pelak, oligarki ekonomi tersebut menyebabkan adanya praktik KKN selama 

dua hingga tiga dasawarsa lamanya.  

Dalam bidang politik, model kepemimpinan otoriterian lebih mengemuka 

dari pada model kepemimpinan demokratis. Militer sangat berperan dalam 

keputusan politik. Dalam model kepemimpinan otoriter, yang boleh menafsirkan 

berbagai aturan perundangan adalah penguasa. Akibatnya kebijakan apapun yang 

muncul dari tafsir itu, selalu hanya bisa diterima oleh masyarakat. Rakyat tidak 

diberi ruang kebebasan untuk melakukan penafsiran terhadap aturan perundangan 

yang berorientasi pada lahirnya kebijakan. Apalagi hendak melawan kebijakan itu. 

Bagi yang mengkritik negara, maka siap-siaplah untuk dipenjara hingga diculik. 

Pemberangusan gerakan masyarakat sipil begitu mengemuka dalam era tersebut.  

Lahirnya reformasi pada tahun 1998 mengubah situasi politik di tanah air. 

Ruang keterbukaan publik diberikan jauh lebih memadai dari pada era orde baru. 

Ruang kebebasan dalam politik tersebut, kemudian melahirkan banyak sekali partai 

politik, kelompok sosial kritis masyarakat, gerakan buruh, kaum tani, pelajar, dan 

mahasiswa. Pemilu yang selama orde baru selalu dimenangkan Golkar, kini tidak 

lagi demikian. Partai seperti PDI Perjuangan yang selama orde baru tidak pernah 

menang, bahkan di era dekade 1990-an ―dihajar‖ dalam peristiwa ‗kudatuli‘, 

mampu memenangkan pemilu tahun 1999.  
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Salah satu sisi lain dari terbukanya era reformasi adalah terdapat ragam ideologi 

dalam berbagai gerakan sosial, dan politik. Marak sekali fenomena hadirnya 

organisasi kedaerahan di hampir semua kota. Memang, di era orde baru organisasi 

semacam inipun telah ada, hanya sejak era reformasi menerapkan otonomi daerah 

dan desentralisasi lebih maksimum, pertumbuhan organisasi berbasis primordial itu 

sangat banyak dan massif. Organisasi ke daerahan yang sangat primordial itu 

bahkan juga tumbuh di kota-kota besar baik di pulau Jawa atau luar Jawa. Uniknya 

juga, pertumbuhan organisasi dengan rasa kedaerahan tersebut, berkembang sangat 

subur justru ketika teknologi informasi juga mengalami lompatan perubahan yang 

sangat cepat. Percepatan perubahan teknologi informasi itu dapat dilihat misalnya 

dari ragamnya media sosial seperti facebook, whatsapp, Instagram, twitter, 

telegram, dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, produksi dan konsumsi gawai 

(hand phone) juga berkembang sangat massif. Di era ini, bisa dikatakan perilaku 

manusia senantiasa berhubungan dengan komputer dan internet.  

Selain berlatar kedaerahan, etnis, atau kesukuan, salah satu basis ikatan 

primordial yang juga tumbuh kuat adalah identitas keagamaan. Pertumbuhan 

kelompok agama juga sangat massif. Islam sebagai agama mayoritas, tentulah 

terlihat lebih banyak di permukaan ketimbang yang lain. Munculnya karakter 

masyarakat muslim kota, maraknya organisasi Islam di perkotaan, maraknya 

komunitas bisnis dengan orientasi formal Syariah, dan sebagainya.  Menariknya 

juga, perkembangan identitas keagamaan tidak hanya tumbuh di organisasi sosial 

keagamaan, dalam ranah politik, perkembangan partai politik di Indonesia 

khususnya di era orde reformasi juga diwarnai dengan adanya partai politik berlatar 

semangat agama seperti Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai 

Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan beberapa nama partai lain yang 
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tidak masuk dalam ambang batas parlemen seperti Partai Damai Sejahtera, PMB, 

PKNU, dan lain sebagainya.  

Menguatnya sentimen psikologis massa berbasis identitas tersebut, dalam 

era reformasi dan informasi ini, ternyata dapat ditarik ke dalam ranah politik 

khususnya terhadap praktik pemilu di Indonesia. Dalam perkembangan mutakhir 

dari pelaksanaan pemilihan umum baik pemilu presiden, atau pemilihan kepala 

daerah, sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ternyata sangat 

marak digunakan sebagai bahan kampanye politik. Pemilihan presiden tahun 2014 

lalu, sentimen agama terlihat dalam riwayat kehidupan calon presiden Joko 

Widodo. Tidak hanya itu, Jokowi juga dikaitkan dengan etnis Tionghoa (sebagian 

besar orang Indonesia menyebut juga dengan etnis Cina). Bahkan, dari sisi antar 

golongan, Jokowi juga dikaitkan dengan aliran atau ideologi Partai Komunis 

Indonesia. PKI adalah salah satu partai politik yang di era Orde Baru dipandang 

terlarang dengan lahirnya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Sementara itu, 

calon presiden lain, yakni Prabowo Subianto dikaitkan dengan keluarganya yang 

banyak berlatar Kristen. Prabowo Subianto juga disebut-sebut sebagai kepala 

keluarga yang gagal membina bahtera rumah tangga karena perceraian yang 

dialami Prabowo dan istrinya.  

Gelombang kampanye SARA kembali mengemuka, bahkan dalam bentuk 

dan frekwensi yang lebih ganas dari pemilihan presiden. Masifnya politisasi SARA 

itu terjadi pada pemilihan kepala daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 

2017. Isu SARA kembali menguat ketika Basuki Tjahaya Purnama yang dikenal 

dengan Ahok, mencalonkan diri sebagai gubernur DKI dengan menggandeng Jarot, 

politisi dari PDI Perjuangan. Isu SARA yang diusung adalah status Ahok yang 

menganut agama Kristen, dan sekaligus memiliki latar belakang etnis Tionghoa. 

Ahok meyandang dua aspek minoritas yaitu agama Kristen dan etnis Tionghoa. 

Begitu derasnya isu SARA dalam pilkada DKI 2017 itu, masyarakat sampai 
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terbelah antara kubu pro-Ahok dan kubu kontra Ahok. Tak dapat dipungkiri, secara 

horizontal, potensi gesekan antara pendukung calon gubernur sangat mungkin 

terjadi. Potensi konflik sangat besar.  

Banyak tokoh yang menyayangkan dampak dari menguatnya politisasi 

SARA di ranah politik tersebut. Bayangkan saja, demonstrasi yang melibatkan 

ribuan hingga jutaan manusia melimpah ruah di ibukota. Gerakan aksi bela Islam 

411 dan 212 melibatkan jutaan manusia dengan latar konteks isu SARA pilkada 

DKI. Satu aksi demonstrasi dibalas dengan demonstrasi. Bahkan perang 

propaganda itu juga melebar hingga media massa. Meme-meme yang bernada 

kebencian, hasutan, mengalir deras bak air bah. Wajah media sosial kita menjadi 

hanya berisi tentang pendukung Ahok atau kontra Ahok. Sementara, ruang 

kehidupan lain seakan diabaikan. Besarnya dampak negatif dari adanya politisasi 

SARA itu, banyak tokoh-tokoh yang menyayangkan dan menyesalkan. Mengingat 

keragaman etnis, suku, Bahasa, agama, warna kulit dengan segenap 

kebudayaannya, seperti dua sisi mata uang. Satu sisi mampu membuat persatuan 

Indonesia, dan sisi lain mampu membuat perpecahan. Jika keragaman itu dikelola 

dengan mengedepankan harmoni dan toleransi otentik, maka persatuan yang akan 

kita dapatkan. Namun jika keragaman itu justru dipicu konflik, dicari 

perbedaannya, diolah menjadi bahan kempanye politik, maka sentimen 

chauvinistik, primordial menjadi tak terhindarkan. Jika tidak segera ditata kembali, 

maka politik barbar sangat mungkin bisa terjadi. Untuk mengurai kembali benang 

kusut persoalan politisasi SARA di banyak momentum elektoral belakangan itu, 

tulisan ini dihadirkan. Pertanyaan yang hendak diajukan dalam tulisan ini adalah 

bisakah kontestasi politik di Indonesia (baca Pilkada) tanpa melakukan politisasi 

SARA? Bagaimana mewujudkan Pilkada tanpa politisasi SARA?  
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Identitas, SARA, dan Konflik  

Dalam sejarah politik Indonesia, istilah SARA sangat khas sebagai sebuah 

produk yang lahir dari ruang keputusan politik. Istilah SARA tidaklah berdiri di 

ruang hampa. Sulit untuk mengelak bawha istilah SARA lahir dari rahim orde baru 

yang diproduksi langsung oleh Soeharto.
1
 Bagi siapa yag hidup dewasa di era orde 

baru, bisa merasakan bagaimana suhu atau tensi psikososial rakyat ketika SARA 

diproduksi sebagai sebuah wacana politik. Orde baru memproduksi SARA sebagai 

upaya untuk menyatukan semua jenis identitas yang multikultur. Homogenisasi 

menjadi sesuatu yang sangat lazim kala itu. Expresi identitas di ruang publik, tidak 

berjalan dengan setara. Dalam ruang sosial misalnya, identitas yang berbau 

Tionghoa, diintimidasi oleh rezim secara massif. Bahkan mereka yang berlatar 

tionghoa harus melakukan asimilasi kebudayaan dengan menghilangkan identitas 

otentiknya. Maka lahirlah nama-nama jawa dalam identitas orang Tionghoa 

Indonesia. Selain itu, mereka juga tidak diberi ruang politik yang setara dalam 

mengespresikan keyakinan keagamaannya. Mereka dipaksa untuk memilih satu dari 

lima agama yang diakui oleh negara yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, atau 

Budha.  

Sementara itu, dalam konteks politik, orde baru melakukan fusi terhadap 

banyak partai politik yang berlatar agama atau ideologi gerakan tertentu. Bagi 

partai politik yang memiliki latar belakang ideologi Islam disatukan dalam wadah 

partai persatuan pembangunan (PPP), sedangkan bagi partai politik yang 

berideologi non muslim, berhaluan nasionalis, dan berhaluan kiri, dipaksa untuk 

menyatu dalam partai demokrasi Indonesia. Sementara, bagi kalangan birokrat, 

tentara, dan kelompok pendukungnya, dimasukkan ke dalam partai politik golongan 

karya.  

                                                           
1 Mahesa Danu, Orde baru dan Konflik SARA, http://www.berdikarionline.com/orde-
baru-dan-isu-sara/ 
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Dari kenyataan itu, dapat kita bayangkan bagaimana rumitnya warga negara 

dalam melakukan expresi identitas dan ideologi yang diyakini dalam ruang publik. 

Amat tidak mudah misalnya dalam wadah fusi baru tersebut, terbangun konsolidasi 

politik yang harmoni. Sebagai misal, apapun latar belakang ideologi partai muslim, 

dimasukkan ke PPP, sedangkan ideologi partai non muslim seperti dari katolik, 

Kristen, Tionghoa, Hindu, dan Budha, bercampur dengan ideologi nasionalis dan 

komunis di PDI. Dalam kondisi seperti itu, maka expresi pikiran ideologis dan 

kebudayaan berpotensi tersumbat. Di situlah, sebenarnya ruang aktualisasi berbasis 

identitas dan ideologi gerakan menjadi laten. Dalam kondisi seperti itu, ketika 

limitasi untuk mengexpresikan kebutuhan identitas dan ideologi tak terbendung 

lagi, potensi konflik muncul karena ruang untuk menerima perbedaan karakter 

budaya, identitas tidak memadai.  

Suatu wajah paradox juga sering diperlihatkan oleh orde baru. Penampilan 

ragam budaya etnik yang sering ditampilkan orde baru hanyalah drama seremonial 

belaka. Dialog otentik yang terbuka tidak terwujud dengan baik. Sehingga suatu 

stereotipe atau pembangunan imaje negatif terhadap identitas tertentu sering tak 

dapati dihindari. Misalnya orang-orang jawa memiliki pandangan buruk terhadap 

identitas orang timur. Begitu pula sebaliknya, orang timur mengkonstruksi orang 

jawa dengan imaje yang buruk pula. Dalam banyak kasus, warga pendatang dan 

warga local sering sekali bersilang sengketa. Ironisnya, kondisi tersebut dalam 

waktu yang Panjang dipelihara oleh negara orde baru. Sehingga ketika subyek 

budaya atau identitas bergesekan, negara langsung dengan mudah mencap sebagai 

perbuatan SARA. SARA di sini tentu memiliki konotasi sebagai tindakan kriminal 

yang dilihat dari sisi SARA.  

Tuduhan kejahatan SARA sering juga dilemparkan kepada subyek warga 

negara yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Sebagai contoh ketika sebagian 

warga negara Indonesia menuntut diakuinya agama Konghucu dan hari raya Tahun 
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Baru Imlek (Cap Go Meh), dipandang sebagai tindakan SARA. Bagi warga yang 

berjuang di daerah, menuntut keadilan dan kesetaraan dengan pemerintah pusat 

(baca:Jakarta), juga dipandang sebagai tindakan SARA bahkan makar. Dalam aras 

itu, pemahaman orde baru seperti menempatkan situasi keragaman SARA sebagai 

sebuah ancaman. Upaya homogenisasi, fusi, dan seterusnya adalah rangkain 

kebijakan yang diciptakan untuk mengkanalisasi potensi konflik berbasis SARA.   

Secara teoretis, konsep SARA yang dibangun orde baru itu sulit diterima. 

Mengutip pendapat sosiolog Ignas Kleden,
2
 bangunan argumentasi orde baru bahwa 

hubungan antaretnis dan antaragama cenderung kepada konflik dan kekerasan, 

didasarkan sekurang-kurangnya pada tiga asumsi. Asumsi-asumsi itu sungguh 

kebenarannya amat sulit dibuktikan, tetapi justru kekeliruannya dapat ditunjuk 

dengan mudah. Berikut ini uraian bantahan sosiolog terkemuka Ignas Kleden 

terhadap teori SARA yang dibangun oleh orde baru.  

Pertama, teori SARA mengandaikan bahwa perbedaan budaya selalu 

mengandung konflik dalam dirinya. Hal ini tak sepenuhnya benar karena perbedaan 

memang dapat menimbulkan konflik tetapi dapat juga tidak menimbulkan konflik 

sama sekali. Hal ini kiranya jelas dari kebutuhan yang kita rasakan sehari-hari. 

Konflik biasanya ditanggapi sebagai sesuatu yang harus diatasi dan pihak-pihak 

yang berkonflik dianggap perlu dan sebaiknya mencari suatu penyelesaian dalam 

kompromi. Sebaliknya, perbedaan tidak ditanggapi demikian, karena perbedaan 

bukanlah sesuatu yang harus diatasi dan mereka yang berbeda pandangan dan 

kebiasaan tidak perlu disamaratakan melalui penyeragaman, misalnya. Apa 

perlunya membuat seorang Toraja menjadi sama dalam kebiasaannya dengan 

seorang Timor atau sebaliknya? Konflik baru terjadi kalau ada pemaksaan untuk 

menghilangkan perbedaan berupa usaha untuk menghilangkan hak pihak lain untuk 

                                                           
2 Ignas Kleden, Sara dan Konflik, Kompas, Jumat, 11 Desember 1998, lihat di : 
https://jehovahsabaoth.wordpress.com/2011/09/06/sara-praktek-dan-teori-i/ 
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berbeda. Jadi kalau seorang Timor memaksa seorang Toraja untuk mengikuti 

kebiasaannya sebagai orang Timor, maka di situ besar kemungkinan akan timbul 

konflik. Dengan kata lain, konflik timbul bukan karena adanya perbedaan, tetapi 

karena adanya paksaan untuk meniadakan perbedaan. 

Kedua, ada anggapan bahwa konflik timbul dari sebab-sebab yang bersifat 

murni-etnis. Dalam kenyataan, hal ini hampir tak pernah terjadi. Perbedaan etnis, 

perbedaan kebiasaan, dan perbedaan budaya sering menimbulkan salah paham 

mengenai makna tingkah laku budaya kelompok lain. Salah paham itu dapat 

menimbulkan kesulitan dalam komunikasi, tetapi kesulitan ini dapat diatasi dengan 

pemahaman yang lebih baik melalui proses belajar dalam interaksi sosial-budaya. 

Dengan demikian, sangat meragukan kalau ada anggapan bahwa kesulitan 

komunikasi itu harus membawa kepada konflik dan kekerasan. Perbedaan etnis 

barulah menjadi sumber konflik kalau suatu kelompok etnis menjadi representasi 

suatu privilese yang berlebihan, atau bahkan representasi dari dominasi entah dalam 

kekuasaan politik atau dalam kekuatan ekonomi. Kalau Anda tinggal sehari-dua di 

Jayapura, misalnya, maka segera Anda dapat memperoleh berbagai cerita dari 

penduduk setempat tentang ketidaksukaan mereka terhadap para pendatang: sebagai 

pegawai negeri, sebagai pegawai perusahaan, sebagai pedagang, dan sebagai guru 

sekolah. Sebabnya, bukan karena para pendatang itu berasal dari etnik Jawa, Bugis, 

Kei, Flores, atau Sangir, tetapi karena kelompok-kelompok pendatang ini dianggap 

menguasai (dan karena itu menjadi representasi dominasi) dalam bidang politik, 

birokrasi, perdagangan, dan pendidikan. Jelas kiranya bahwa persoalan ini tidak 

dapat diselesaikan secara tuntas hanya dengan berulangkali memperingatkan 

penduduk setempat tentang bahaya SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), 

kalau dalam pada itu tidak diciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam 

kesempatan kerja dan kesempatan untuk maju. 

149 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

Ketiga, ideologi harmoni yang disebarluaskan oleh rezim Orde Baru 

mengimplikasikan bahwa konflik adalah sesuatu yang dengan sendirinya jelek dan 

bahkan berbahaya. Muncul kemudian pandangan, seakan-akan kalau ada konflik 

pendapat atau konflik kepentingan, dengan sendirinya juga muncul kekerasan. 

Dalam politik Orde Baru hal ini mudah dipercaya karena memang seringkali terjadi 

dalam praktik. Jadi, kalau ada konflik politik antara mahasiswa dan pemerintah 

maka para mahasiswa tidak dihadapi oleh para pejabat atau politisi pemerintah, 

melainkan oleh aparat keamanan. Kebiasaan ini kemudian melahirkan anggapan 

bahwa konflik politik tidak dapat diselesaikan secara politik melalui jalan diskusi 

dan wacana politik, melainkan merupakan sesuatu yang mengancam keamanan dan 

harus dihadapi dengan kekerasan. Atas cara yang sama, pemerintah Orde Baru 

menghadapi konflik politik antara pusat dan daerah. Kalau daerah menuntut 

perhatian, hak dan otonomi yang lebih banyak maka mereka dengan mudah dicap 

sebagai pengacau keamanan, bukannya sebagai pihak yang pandangan politik dan 

kepentingan politiknya kebetulan bertentangan dengan pandangan dan kepentingan 

pemerintah pusat, dan bahwa konflik itu dapat diselesaikan melalui jalan politik dan 

bukannya melalui jalan keamanan yang menggunakan kekerasan 

 

Politisasi SARA Dan Pilkada   

Pilkada di Indonesia merupakan satu model pemilihan kepala daerah yang 

sangat fenomenal. Dalam sejarah demokrasi di dunia, Indonesia adalah negara 

pertama yang menerapkan pemilihan kepala daerah secara serentak dan massif.
3
 

Menjadi fenomenal karena rakyat dapat memilih secara langsung calon kepala 

daerah yang dipandang sesuai dengan harapannya. Di era orde baru, penentu kepala 

daerah adalah DPR Daerah. Dalam praktiknya, masih banyak intervensi dari 

                                                           
3 https://www.liputan6.com/news/read/2215484/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-
serentak-2015 
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pemerintah pusat. Saat ini, Indonesia telah melakukan pemilihan kepala daerah 

langsung secara serentak.  

Menjelang pemilihan presiden dan pemilihan DPR RI/DPD/DPRD provinsi 

dan kabupaten, Indonesia telah melaksanakan tiga gelombang pemilihan kepala 

daerah. Gelombang pertama pilkada serentak dilaksanakan pada desember 2015
4
 

dengan melibatkan 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. 

Artinya, sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di 

Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama. Sedangkan 

pemilihan kepala daerah gelombang kedua diselenggarakan pada februari 2017
5
 

dengan melibatkan 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sementara itu, pemilihan 

kepala daerah gelombang ketiga berlangsung pada tahun Juni 2018
6
 dengan 

melibatkan 171 daerah yang terdiri dari ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 

kabupaten. 

Politisasi SARA yang sangat kental terjadi pada saat pilkada gelombang 

kedua, khususnya di pilkada DKI tahun 2017. Pada pilkada DKI 2017 itu, rakyat 

yang terlibat dalam arus konflik SARA tidak hanya warga di DKI, melainkan juga 

dari berbagai daerah di luar DKI. Banyaknya aktor nasional, pelibatan massa yang 

massif, sehingga sering kita dengar, pilkada DKI seperti rasa pilpres. Selain di DKI, 

pada pilkada 2018 potensi politisasi SARA juga terjadi di Sumatra Utara, 

Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.
7
 Muncul pertanyaan di sini, sebenarnya apa 

yang kita maknai sebagai politisasi SARA?  

 

Politisasi SARA yang kami maksudkan di sini adalah adanya upaya secara sengaja, 

sistematis, dan terencana melakukan kampanye politik dengan memanfaatkan 

                                                           
4 http://pilkada2015.kpu.go.id/  
5 https://pilkada2017.kpu.go.id/ 
6 https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018 
7 Laporan Riset Bawaslu RI, “Potensi penggunaan Politisasi SARA dalam Pilkada 2018, 
tahun 2017.   
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sentimen SARA. Sentimen SARA diproduksi sedemikian rupa, untuk membangun 

solidaritas, dan muara akhirnya adalah adanya dukungan elektoral. Jelas sekali 

bahwa yang dijadikan target adalah memenangkan pilkada. Laporan hasil riset 

bawaslu RI tahun 2017 setebal 82 halaman menyebutkan bahwa kampanye politik 

dengan memanfaatkan sentimen SARA itu diproduksi oleh tim khusus yang 

memiliki keahlian strategi, pakar politik, para konsultan profesional, yang dibayar 

khusus oleh kandidat calon kepala daerah. Produk kampanye itu kemudian 

disebarluaskan oleh elit politik yang memanfaatkan jejaring sosial, organisasi 

massa, hingga tim buzzer yang khusus dibayar untuk mensosialisasikan isu SARA 

kepada calon pemilih. Selain media konvensional seperti spanduk. Baliho, ruang 

publik keagaman seperti tempat ibadah juga dimanfaatkan untuk kampanye politik 

berbau SARA. Puncaknya, media sosial seperti face book, Instagram, twitter, 

whatsapp, dan lain-lain dimanfaatkan sebagai pengantar pesan paling efektif. 

Sehingga dalam waktu singkat pesan berantai berbau SARA sangat mudah tersebar. 

Dalam kontek pilkada DKI kita melihat bahwa kata-kata yang kerab keluar 

misalnya ―adanya propaganda berupa larangan memilih pemimpin beridentitas 

kafir, dan etnis tionghoa atau Cina. Terlepas dari kontek fakta hukum adanya 

tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok, namun kampanye berbasis 

SARA telah ada sebelum munculnya peristiwa di pulau seribu itu. Di situ, realitas 

politisasi SARA tampak menjadi sebuah kenyataan. Dampaknya sungguh luar 

biasa. Pembelahan masyarakat terjadi tanpa dapat kita hindari. Bahkan tempat 

ibadah juga menjadi ajang pertarungan wacana politik berbasis SARA. Seorang 

yang mendukung Ahok misalnya, bahkan berpotensi tidak dikuburkan secara Islam, 

meski faktanya dia adalah seorang muslim.
8
 Pembelahan masyarakat itu tidak 

mudah untuk dikembalikan. Di situ tumbuh benih-benih kebencian antara dua 

                                                           
8 https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditelantarkan-
warga-setelah-pilih-ahok 
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kelompok masyarakat, baik pro Anis atau pro Ahok. Perwajahan media sosial 

itupun hingga kini masih mudah kita lihat. Istilah-istilah kecebong, bani unta, dan 

sebagainya adalah umpatan-umpatan yang sering keluar dari diri warga negara kita. 

Kesimpulan yang hendak disampaikan adalah dampak dari politisasi SARA 

ternyata menyebabkan disharmoni sosial di tengah kehidupan sosial kita.  

Pertanyaan yang sebenarnya bisa kita hadirkan adalah mengapa rakyat bisa 

menerima kampanye politisasi SARA se demikian rupa? Bukankah sesungguhnya 

bangunan fondasi kebangsaan kita sudah sedemikian kuat dibangun oleh pendiri 

negara bangsa Indonesia. Bagi ahli politik atau konsultan politik, pemanfaatan isu 

SARA dalam kampanye pemenangan kandidat yang membayarnya, tentu lahir dari 

sebuah riset juga. Di sinilah kami hendak menyatakan bahwa untuk menjawab 

pertanyaan ini, setidaknya kita bisa mengetengahkan dua jawaban yaitu adanya 

factor subyektif dan faktor obyektif.   

Faktor subyektif yang menyebabkan masifnya politisasi SARA adalah 

karena adanya niat dan tindakan sengaja dari subjek tertentu seperti tokoh politik, 

tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, konsultan politik dan sebagainya yang 

secara sengaja memproduksi dan mendistribusi kampanye politik bermuatan 

SARA. Mereka ini sengaja memanfaatkan perbedaan identitas untuk dipertajam 

lagi perbedaan yang telah ada, lalu dibangun narasi-narasi tententu untuk mengajak 

pada satu solidaritas. Sudah barang tentu, sikap antipati terhadap identitas lain 

menjadi tak terhindarkan. Upaya membangun kebencian, menggosok-gosok 

perbedaan yang ada, menyatakan ketidaksukaan pada eksistensi identitas tertentu, 

dan sikap-sikap tidak simpatik lainnya dilontarkan untuk membangun suatu 

kelompok berbasis SARA.  

Dari apa yang dilakukan oleh kelompok orang dari ranah faktor subyekti itu, 

faktanya tidak sedikit masyarakat yang tergiring dan menerima propaganda yang 

telah dilakukan. Di sini pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah mengapa 
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terdapat orang-orang yang sebenarnya sudah biasa hidup harmonis, berdampingan 

dengan keragaman, namun tetap saja akhirnya menerima ajakan kampanye berbasis 

SARA tersebut? Jawaban yang hendak kami ajukan di sini adalah karena adanya 

faktor obyektif.   

Faktor obyektif yang kami maksudkan adalah adanya kontek yang melatari 

adanya situasi di mana identitas mayoritas yang dipersepsikan atau diimajinasikan 

sebagai terpinggirkan, dimiskinkan, tidak diuntungkan secara ekonomi dan politik 

oleh suatu sistem politik ekonomi yang berlangsung. Dalam kontek Indonesia, dan 

Jakarta pada khusunya, umat Islam dan mayoritas penduduk pribumi berada dalam 

situasi material yang tidak menguntungkan dari sisi ekonomi dan politik. 

Ketimpangan dan kemiskinan masih menghantui perwajahan umat Islam dan 

pribumi. Sementara, mereka yang diimajinasikan sebagai kafir, minoritas, tampak 

menguasai secara dominatif terhadap alat-alat produksi ekonomi. Penampakan 

sederhana saja misalnya kepemilikan atas tanah, modal finansial, hingga 

kepemilikan pertokoan, kendaraan, akses Pendidikan, tampak sekali semua itu 

dikuasai dan dimonopoli oleh kelompok minoritas. Entah bagaimana sistem itu 

berlangsung, bagi khalayak ramai atau publik, faktanya umat Islam dan pribumi 

berada dalam posisi tidak diuntungkan. Padahal, umat ini yang telah berkotribusi 

terhadap kemerdekaan Indonesia, dan sebagai warga negara asli di kepulauan 

nusantara. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh konsultan politik untuk 

membakar sentiment mereka dengan identitas SARA. 

Hal-hal inilah yang sesungguhnya berkontribusi pula terhadap menguatnya 

politisasi SARA. Tragisnya memang, jalan perubahan yang ditawarkan oleh elit 

politik dan konsultan politik berbasis SARA itu bukan jalan pembebasan yang 

berorientasi melakukan pembebasan dalam jangka Panjang, melainkan penawaran 

jalan pintas dengan menarik ke sentiment SARA. Di sini terjadi kesenjangan peta 

jalan solusi yang ditawarkan elit terhadap basis massanya.  
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Agenda Mewujudkan Pilkada Tanpa Politisasi SARA  

Untuk mengatasi persoalan yang sedemikian kompek tersebut, kami 

bersepakat bahwa idealnya ruang politik kita dihadirkan tanpa politisasi SARA. 

Bagi kami, politisasi SARA seperti yang ditampilkan di banyak negara, seperti 

Amerika Serikat pada saat terpilihnya presiden Trump,
9
 terpilihnya Anis Baswedan 

sebagai gubernur DKI, dan mungkin di banyak tempat lain, ternyata memiliki 

dampak sosial politik yang tidak sederhana. Pembelahan masyarakat bisa 

menimbulkan kerugian bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Bangsa 

Indonesia tentu tidak ingin mengulangi kembali peristiwa berdarah pada kekerasan 

bernuansa SARA pada tahun 1998 di Jakarta,
10

 peristiwa berdarah di Ambon 

Maluku, dan Poso pada tahun 1999.
11

  

Untuk mewujudkan pilkada tanpa politisasi SARA, maka agenda-agenda 

utama perlu dilakukan oleh banyak pihak secara berkelanjutan. Beberapa agenda 

strategis yang harus menjadi agenda Bersama adalah sebagai berikut : 

 

a. Menyelesaikan Faktor Obyektif 

Faktor obyektif yang telah kami uraikan di atas tadi harus menjadi perhatian 

utama negara. Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat dilihat dari indek rasio gini 

kita. Memang klaim pemerintah melalui angka-angka statistik selalu 

menyampaikan kabar positif. Misalnya menurunya indek rasio gini di era Jokowi. 

12
Namun, rasa ketimpangan itu disaksikan langsung oleh masyarakat dalam 

kehidupan nyata. Perlu rasanya kita melihat hasil riset Infid soal ketimpangan sosial 

                                                           
9
 Airlangga Pribadi, Membaca Pilgub Jakarta dari Pengalaman Pilpres Amerika, 

 https://tirto.id/membaca-pilgub-jakarta-dari-pengalaman-pilpres-amerika-coa1 
10

 https://www.tionghoa.info/korban-mei-1998-mengapa-harus-perempuan-tionghoa/ 
11

 https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/01/ob7tmj385-neraka-poso-konflik-

islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo 
12

 https://tirto.id/memeriksa-klaim-jokowi-tentang-inflasi-dan-rasio-gini-cuHe 
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tersebut. Menurut Infif, ―Delapan dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya 

kenaikan ketimpangan sosial yang merata di seluruh wilayah Indonesia selama 

2016-2017‖.
13

 Survei Ketimpangan Sosial oleh Infid dilaksanakan pada Agustus-

Oktober 2017 di 34 provinsi. Dari total 2,250 orang responden, 84% diantaranya 

mempersepsikan adanya ketimpangan.  Ada 10 ranah yang disebut sebagai sumber 

ketimpangan sosial di Indonesia oleh Infid, yaitu, penghasilan (71,1%), lalu 

pekerjaan (62,6%), rumah/tempat tinggal (61,2%), harta benda (59,4%), serta 

kesejahteraan keluarga (56,6%), pendidikan (54%), lingkungan tempat tinggal 

(52%), terlibat dalam politik (48%), hukum (45%), serta kesehatan (42,3%). 

Data-data itu sudah cukup sebagai bukti bahwa ketimpangan sosial di 

Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Jika ketimpangan sosial itu tidak 

diselesaikan secara merata, serius, dan berkelanjutan, maka peluang dimanfaatkan 

untuk kepentingan sesaat, teramsuk politisasi SARA sangat mungkin terjadi. Dalam 

kontek itu, maka negara segera melakukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi 

problem kemiskinan, ketimpangan, yang secara umum terjadi karena factor 

structural. Karena faktor struktural penyebab utamanya, maka solusi yang paling 

tepat juga kebijakan yang bersifat struktural pula. Kebijakan yang hanya 

menguntungkan kalangan elit dalam lingkaran oligarki harus segera diubah, dan 

digantikan dengan kebijakan yang berorientasi pada kaum papa.  

Mengapa kebijakan berorientasi kepada kalangan elit dan oligarkis harus 

segera diubah, karena memang data menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia ini 

hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya saja. Hal ini pernah disampaikan oleh 

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony 

Budiawan. Dalam sebuah kesempatan, ia  mengatakan, ―ketimpangan ekonomi di 

Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan Indonesia masih menganut 

sistem ekonomi liberal. Ekonomi Indonesia saat ini sangat liberal, yang terlihat 

                                                           
13

 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42989531 
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bahwa 4 orang terkaya Indonesia setara bahkan lebih dari 100 juta kekayaan 

penduduk miskin. Kepemilikan lahan perkebunan dan pertambangan dikuasai 

segilintir kelompok pengusaha dan dikuasai asing dan konglomerat CPOnya. Jalan 

raya semuanya berbayar. Jalan tol juga ditawarkan ke investor. "
14

 

Jika kita perkuat lagi pernyataan Anthony Budiawan dengan data dari 

Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFID) 

sungguh mencengangkan. Dalam laman resmi mereka digambarkan bahwa 

Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang 

paling buruk di dunia. Hal ini juga telah dilaporkan dalam survei lembaga keuangan 

Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017. Menurut survei tersebut, satu persen orang 

terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya 

lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen 

terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.
15

  

Jika kita kontektualisasikan di Amerika Serikat, meski di sana 

masyarakatnya sudah well educated, namun penduduk yang mengasosiasikan 

dirinya pribumi kulit putih, juga merasakan adanya kesulitan-kesulitan ekonomi.
16

 

Kondisi kesulitan ekonomi itulah yang dimanfaatkan oleh Trump untuk 

membangun solidaritas warga Amerika dengan slogan Make America great Again.  

Hanya saja, dampak dari politisasi SARA yang dilakukan oleh Trump, membuat 

kaum imigran, umat minoritas Islam, menjadi tertuduh dan mengalami kesulitan. 

Aroma rasisme sangat menguat di situ.  Padahal krisis ekonomi yang dialami 

Amerika Serikat taun 2008, adalah mata rantai dari sistem ekonomi liberal dan 

kapitalisme yang memiliki krisis bawaan dalam dirinya. Artinya, kesulitan ekonomi 

warga Amerika Serikat bukan karena adanya umat Islam di Washington, atau 

                                                           
14

 https://www.merdeka.com/uang/ketimpangan-ekonomi-harta-4-orang-terkaya-ri-setara-milik-100-

juta-penduduk-miskin.html 
15

 http://www.infid.org/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia/ 
16

 https://www.voaindonesia.com/a/sensus-amerika-mengungkap-pendapatan-dan-tingkat-

kemiskinan-tidak-berubah/2966288.html 
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imigran dari Meksiko, Afrika, atau Amerika Latin. Di sinilah dahsatnya politisisasi 

SARA yang terjadi dalam ranah politik. Dia bisa memakan korban, padahal 

penyebab obyektif ketimpangan di Amerika lebih karena factor system ekonomi 

yang tidak memihak pada kelas yang dirugikan.  

Untuk itu, sekali lagi kami tegaskan di sini, bahwa upaya upaya serius dan 

berkelanjutan dari negara untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial ekonomi 

menjadi satu pekerjaan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Jika pekerjaan mulia itu 

dilakukan, maka faktor obyektif yang melatari politisasi SARA dapat kita eliminasi.  

 

b. Pendidikan Pemilih untuk membangun  Literasi Politik 

Agenda berikutnya yang harus dilakukan adalah Pendidikan pemilih untuk 

membangun literasi politik yang baik. Agenda Pendidikan pemilih ini berbasis pada 

pemilih, atau rakyat secara umum. Kelompok masyarakat sipil dan negara harus 

secara sungguh-sungguh untuk melakukan agenda Pendidikan pemilih. Meski harus 

diakui, untuk melakukan Pendidikan pemilih ini juga bukan perkara mudah. 

Disadari bahwa keterbelakangan dan ketidaksetaraan Pendidikan di antara 

mayoritas pemilih Indonesia, dipandang sebagai faktor masih rendahnya literasi 

politik warga.  

Agenda Pendidikan pemilih selama ini, identik dilakukan oleh masyarakat 

sipil. Padahal negara, juga partai politik, memiliki tanggungjawab yang sama untuk 

memikul beban itu. Memang saat ini, masyarakat sipil selalu konsisten melakukan 

Pendidikan pemilih. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sendiri lahir 

dari kesadaran pentingnya Pendidikan pemilih dalam ruang politik Indonesia.
17

 

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan konsorsium lembaga 

yang memiliki concern dan kapasitas pada pendidikan pemilih dalam rangka 

penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. JPPR 
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 http://www.jppr.or.id/profil/# 
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digagas dan dibentuk tahun 1999 di Yogyakarta saat politik dan demokrasi di 

Indonesia sampai pada puncak perubahan yang dikenal dengan era Reformasi.  

Hingga saat ini, JPPR masih eksis dalam agenda Pendidikan pemilih. Dalam 

lapangan praktik, tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh JPPR dalam 

melaksanakan fungsinya tidak sederhana. Persoalan politik uang, masih rendahnya 

pengetahuan public soal pemilu, dan masalah klasik seperti apatisme politik, masih 

senantiasa menghantui perjalanan pemilih-pemilih di Indonesia. Justru itu, menurut 

kami, keterlibatan Lembaga penyelenggara negara seperti Bawaslu dan KPU dalam 

agenda Pendidikan pemilih menjadi sangat penting. Kemitraan strategis antara 

masyarakat sipil dan penyelenggara sangat diperlukan untuk menguatkan peta jalan 

perubahan politik.  

 

c.  Mengkonstruksi Kampanye Sehat 

Agenda terakhir yang perlu kita laksanakan secara sungguh-sungguh adalah 

mewujudkan kampanye sehat dalam setiap ruang politik kita. Peran partai politik, 

politisi, konsultan politik, dan berbagai tokoh masyarakat sangat dominan di sini. 

Gerakan moral dan intelektual untuk mengimbau dan senantiasa mendorong politik 

bersih, sehat, dan berintegritas menjasi sebuah kebutuhan Bersama.  

Agenda kampanye sehat dalam ranah politik itu menjadi sempurna ketika 

aturan perundang-undangan dalam kontek politik dan khususnya pemilu juga 

mengkondisikan situasi yang ideal itu. Mau tidak mau, sebagai negara hukum, kita 

perlu mendesain suatu peraturan yang berisi ajakan, aturan, larangan, dan sanksi 

bagi pelaku ujaran kebencian yang berdampak pada keretakan sosial di kehidupan 

bangsa Indonensia. 

Kampanye sehat yang perlu didorong adalah kampanye yang berorientasi 

para pencanangan gagasan, ide, program, visi, dan misi dari semua eksponen 

politisi yang hendak berkompetisi dalam momentum elektoral. Beragam gagasan 
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brilian itu didebatkan dalam ruang public, dan akhirnya akan dipilih oleh rakyat 

yang dipandang terbaik dan solutif terhadap berbagai persoalan yang muncul di 

tengah kehidupan rakyat.   

 

Simpulan  

Dalam tulisan yang sederhana ini,  kami menitikberatkan bahwa sejatinya 

identitas setiap manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah SARA, 

sesungguhnya sebuah anugrah Tuhan yang bersifat natural yang harus disyukuri 

keberadaannya oleh semua anak bangsa. Situasi yang berjalan harmoni, di tengah 

ragam perbedaan budaya dan identitas, berpotensi menjadi konflik ketika terjadi 

factor subyektif dari orang-orang yang secara sengaja melakukan tindakan 

kampenye politik yang memanfaatkan sentimen SARA. Namun, pelaku subyektif 

oknum-oknum tertentu menjadi bisa diterima oleh public karena didukung oleh 

factor obyektif. Untuk itu, semua kalangan perlu melakukan tiga agenda penting  

dalam upaya mewujudkan pilkada tanpa politisasi sara. Jika tiga agenda itu 

dilakukan dengan baik, saya optimis masa depan politik Indonesia akan menjadi 

lebih baik dan beradab. 
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antara lain: Badan Intelijen Negara: Pembelotan Partisan Partai Politik Peneliti Ahli 

(Ketua) 2017 Direktoral Politik dan Komunikasi Bappenas: Pembangunan Politik 

di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Peneliti Ahli 2015 Direktoral Politik dan 

Komunikasi Bappenas: Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

nasional (RPJMN) II 2010-2014 Peneliti Ahli 2012 Direktoral Politik dan 

Komunikasi Bappenas:. Pengabdian Masyarakat, antara lain: Badan Pengawas 

Pemilu RI Tenaga Ahli 2013-217 Direktoral Politik dan Komunikasi Bappenas 

Tenaga Ahli 2006-2015 Divisi Hukum Mabes Polri Tenaga Ahli 2012- 2014 

Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri Tenaga Ahli 2010- 2012 namun 

demikian aktifitas beliaupun aktif di beberapa organisasi diantaranya tercatat 

sebagai  Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia Pengurus 2015-Skrg 2. Komunitas 

Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI) Pengurus 2016-Skrg 3. Center for Election and 

Political Party (CEPP) Fisip UI Associate/Peneliti Ahli 2012-Skrg 4. Laboratorium 

Jurusan Imu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas Sekretaris 1997-2001 

Ketua 1996-1997 5. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas Ketua 
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Umum 1991-1992 6. Senat Mahasiswa Fisip Unhas Ketua Umum 1992-1993 7. 

Persatuan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia Pendiri 1992-996. 

 

 

 

Drs. Sidarta GM, SH., M.Si    bekerja   sebagai   analis  dan  

konsultan    politik   hukum    pada    Ail  Amir  &  Associates  

Lawfirm di Jakarta. Selain banyak  menghasilkan karya buku  

makalah dan artikel politik dan hukum yang telah diterbitkan  

berbagai  penerbi  di  tanah  air, Direktur Eksekutif Lembaga  

Kajian Politik ‗Consent Institute‘ ini juga menekuni aktivitas 

Riset  di  lapangan  politik  dan  hukum  bekerjasama dengan  

Lembaga  pemerintah  dan  swasta. Lahir di Palembang pada  

7  Mei  1966   dan   memulai   karir  sebagai  pekerja  pers di  

media massa cetak dan televisi pada tahun 1990-an di Jakarta terutama untuk desk 

politik, hukum dan ekonomi, serta tenaga pengajar di perguruan tinggi. Salah satu 

karya buku politik yang ditulisnya, ―Strategi Pemenangan dalam Pemilihan 

Langsung‖ (PT. Kalam Indonesia, 2008) banyak dijadikan referensi akademik 

dalam kajian kontestasi politik di tanah air. 

 

 

 

Muhtar Said.,SH.,MH Lahir di Semarang 05 Desember 

1988 Menikah dengan Asna Lutfa, S.Pd.,M.Pfis dan 

beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam IX E No 3 Jakarta 

Selatan beliau aktif mengajar sebagai Dosen Hukum Tata 

Negara/Hukum Adminitrasi Negara Universitas Nahdlatul 

Ulama Indonesia (UNUSIA) tentu hal ini dilatar belakangi 

oleh pendidikan beliau yang lulusan S-1 Ilmu Hukum 

Universitas Negeri Semarang, 2010 dan S-2 Magister Ilmu 

Hukum    Universitas    Diponegoro,   2013    beliau    pernah  

menjabat sebagai Kepala Program Setudi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul 

Ulama Indonesia (UNUSIA) tahun 2017 -2019, Tim Assistensi Bawaslu RI 2017 – 

sampai sekarang, Kordintar Pemantau Pemilu Mata Massa Jawa Tengah tahun 

2014, Staff Ahli di Komisi Informasi Prov. Jawa Tengah, 2012 -2014, Enumator 

Indonesia Legal Roundtable (ILR), 2013, Pemantau Independen Pilgub Jawa 

Tengah, 2013, Manajer Program Democracy Watch Organization, 2010- 2013, 

selain itu itu beliau aktif diorganisasi antara lain Satjipto Rahardjo Institute 2013-

2018, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Dewan Pimpinan Cabang 

Semarang Periode 2009-2011, Presiden Mahasiswa Pecinta Hukum Tata Negara 
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dan   Adminitrasi (MATAHATI Unnes) periode 2008/2009, Sekretaris Jendral 

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Periode 

2007/2008, juga telah banyak melahirkan karya tulis yang sudah terpublikasi 

diantaranya adalah Civic Education Berbasis Partisipasif Masyarakat : Studi   

Kasus Pemilihan Gubernur Jateng Tahun 2008 (tahun 2010), Menjaga ―Marwah‖ 

Partai Politik Melalui Transparansi  Keuangan, 2016, Merekontruksi Model Fit and 

Proper Test Komisioner KPU, 2015, Jimly, Yamin dan Suny : Dalam Komparasi 

Pemikiran. Dalam Buku 60 Tahun Jimly Asshiddiqie : Menurut Sahabat. Penerbit 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, tahun 2016, dan Jimly Asshiddiqie : Sosok 

Kiprah, dan Pemikiran, Penerbit Buku Obor, 2016 

 

 

 

Sunanto  dilahirkan   di  ujung    kabupaten  di   Madura  yaitu  

kabupaten Sumenep  24 september  1980,  yang sering  di sapa  

Cak Nanto   merupakan    lulusan  pesantren Salafiyah Sumber  

Mas   Rombiya   barat dan  Pondok Pesantren Muhammadiyah  

Hajjah    Nuriyah  Shabron  UMS,  semasa   SMU   di  tempuh  

di   SMU   I   Muhammadiyah     Sumenep,   S1        ditempuh  

Fakultas Agama Islam  Universitas Muhammadiyah Surakarta  

Jurusan  hukum  Islam  dan  sedang menempuh Magister Ilmu  

Hukum   di   universitas   Jayabaya   Jakarta.   Penulis  saat ini  

merupakan kordinator Nasional Jaringan Pendidikan Untuk Rakyat (Kornas JPPR 

2017-2019) dan sebagai pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai 

ketua Bidang HIkmah dan kebijakan Publik dan wakil sekretaris Majelis Pindidikan 

Kader PP Muhammadiyah. Penulis merupakan anggota Pokja Desk Pilkada 

Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Anggota Team Indeks Kerawan 

Pemilu Bawaslu Republik Indonesia. Karya yang di publikasikan antara lain Modul 

panduan pemantauan Pimilu Legislatif , Modul Panduan Pemantuan Pemilu 

Presiden dan wakil Presiden, Team Penulis modul Pemantauan  berbasis  

masyarakat, Mendorong pemilih pemula yang cerdas, Problem Daftar pemilih pada 

pemilukada DKI, Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilukada, 

Peyelenggara yang peka terhadap acces disabilitas, Perkembangan Demokrasi Di 

Indonesia, makalah pendidikan pemilih bagi rt Rw, Peran partisipasi masyarakat 

dalam pemilu indonesia, makalah pada International Workshop on Counting, 

Recapitulation, and Publication of Electoral Resuls for Election Management Body, 

Dinamika politik menjelang pemilu 2014, Upaya menyambungkan aspirasi 

masyarakat dengan calon anggota legislatif, Symbol Agama dalam tradisi, 

Kekuasaan Symbol Negara, dinamika Politik gerakan Persyarakitan 

Muhammadiyah. 
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