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KATA PENGANTAR 

Perjalanan panjang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 

memasuki babak utama atau dalam bahasa lain puncak dari perhelatan 

penyelenggaraan pemilu dimana ―pengantin‖ terpilih ditentukan oleh 

segenap tamu undangan yang hadir (baca:pemilih) untuk menentukan 

siapa pengantin terbaik apakah itu terkait dengan pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden ataupun pemilu legislative dimana setiap 

pemilih menentukan wakil-wakilnya yang akan menyampaikan aspirasi 

politiknya selama lima tahun mendatang, sudah tentu hal yang paling 

yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan 

manca negara yang ingin mengetahui siapa Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih di Bumi Katulistiwa ini. 

Tahapan penyelenggaraan Pemilu difase ini adalah proses 

pemungutan dan penghitungan suara atau di kenal dengan sebutan Hari 

(H) yang nantinya dilanjutkan dengan tahapan rekapitulasi secara 

berjenjang dimulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) lalu dihitung 

dan direkap di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan 

seterusnya hingga tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan akhirnya dingkat 

Nasional dan sesuai dengan jenjang akan nampak yang tadinya Calon-

calon akan menjadi calon yang akan mewakili masyarakatnya di setiap 

daerah pemilihan apakah pada level DPRD ataupun DPD yang mewakili 

setiap provinsi ataupun level nasional sebagai wakil rakyat di DPR RI 

bahkan bangsa Indonesia akan memiliki calon presidennya untuk periode 

2019-2024 mendatang. 

Namun demikian berbagai persoalan pasca pelaksanaan tahapan 

kampanye dilanjutkan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan 

suara bukanlah hal yang mudah dalam proses pengawasan pemilu justru 

dipuncak inilah setiap penyelengga diuji, tentu persoalan-persoalan yang 

akan muncul beragam terutama terkait dengan pemilih yang akan 

menggunakan hak suaranya, atau bahkan terhadap proses rekapitulasi 

suara yang akan berpotensi terjadi pelanggaran apakah dalam pemilu 

legislative maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Bawaslu DKI Jakarta melalui terbitan Jurnal Pengawasan Pemilu 

mencoba membedah berbagi persoalan terkait dengan semua potensi-

potensi dugaan pelanggaran ataupun potret penyelenggaran di tahapan 

pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019 ini sebagai bagian 

dari melengkapi kekurangan dan juga memberikan simbangsih pemikiran 
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dalam rangka melengkapi bahkan menyempurnakan system pemilu 

terutama pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. 

Para penulis dalam jurnal ini terdiri para akdemis dan pemerhati 

pemilu bahkan expert dibidangnya masing-masing bahkan konsentarasi 

keilmuan yang dimiliki oleh penulis, agar dalam tulisan ini dapat 

menggambarkan scara utuh semua persoalan dan solusi penyelenggaran 

pemilu di Indonesia.   

Semoga tulisan-tulisan dalam jurnal kali ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi terhadap peran serta pengawasan  yang 

berkualitas bagi Bawaslu 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.   

 

 

 

Jakarta, Juni 2019 

Redaksi  
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BAGIAN 

1 
 

 
PENGUATAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL DALAM 

MEWUJUDKAN PENGAWASAN PEMILU YANG 

BERINTEGRITAS 

Oleh : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si 

(Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Hasanuddin Makassar) 

 
A. LATAR BELAKANG  

Dari persfektif liberalisme, demokrasi merupakan bentuk 

dari paham kebebasan (liberalism) yang masuk ke dalam dunia 

politik.Hal itulah membuat demokrasi mencakup konsep kebebasan 

(freedom) dan konsep kesetaraan (equality).Pada kedua konsep 

tersebut, persyaratan-persyaratan kedaulatan rakyat meliputi aspek 

kebebasan berbicara-berpendapat, kebebasan berkumpul-berserikat 

dan kebebasan memerintah-yang diperintah. Berkaitan ketiga 

persyaratan tersebut, Negara demokrasi memiliki ciri atas 4 

(empat) hal: (1) kebebasan pers sebagai saluran bagi kebebasan 

dalam berbicara-berpendapat; (2) partisipasi politik yang bermakna 
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sebagai saluran bagi kebebasan dalam berkumpul-berserikat; (3) 

pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif 

sebagai saluran bagi kebebasan dalam memerintah-yang diperintah; 

(4) pemerintah yang tergantung pada suatu majelis (parlemen) 

sebagai kebutuhan minimum.
1
 

 Dalam banyak kasus di Negara-negara dunia ketiga/Negara-

negara berkembang, demokrasi baru bisa tumbuh dan berkembang 

setelah melalui suatu proses politik yang terencana dan 

berkelanjutan berupa demokratisasi. Meskipun Indonesia sejak 

awal menerima bentuk pemerintahan demokrasi yang ditandai oleh 

penegasan pada dasar Negara Republik sebagaimana termaktub 

dalam UUD 1945, namun demokrasi tersebut, tidak langsung 

dipraktekkan.Presiden dan Wakil Presiden Pertama misalnya, tidak 

dipilih melalui pemilihan umum.Begitu pula dengan anggota-

anggota badan legislatifnya. Pemilu baru bisa terlaksana setelah 

pemerintahan Soekarno mengalami proses demokratisasi yang 

ditandai oleh pergolakan politik lokal berupa pemberontakan yang 

berciri pusat vs daerah, jawa vs luar jawa, dan sipil vs militer. 

 Demokratisasi adalah proses perubahan menuju bentuk 

pemerintahan demokratis yang ditandai oleh pergerakan dari 

                                                           
1
Tentang pengertian, persyaratan dan ciri-ciri demokrasi lihat Maswadi Rauf, 

Teori Demokrasi dan Demokratisasi, dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru 

Besar Tetap Fisip UI, Jakarta: UI Salemba, 1997, hal. 5. Dan Larry Diamond, 

Developping Democrazy: Toward Concolidation. Baltimore and London: The 

John Hopkins University Press, 1999, hal. 8. 

6 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

sistem, struktur dan kultur otoriter ke sistem, struktur dan kultur 

demokratis dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas 

dan partisipatif. Sebagai suatu proses, demokratisasi harus 

melewati tahapan transisi dan tahapan konsolidasi yang 

berkesinambungan.Pada tahapan transisi akan terjadi pergantian 

rezim non-demokratik dan terbangunnya elemen-elemen tertib 

demokrasi. Selanjutnya, pada tahapan konsolidasi memperlihatkan 

praktek-praktek demokrasi telah menjadi bagian dari budaya 

politik.
2
 

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri utama sistem 

politik demokratis. Melalui pemilihan umum sirkulasi elit 

berlangsung secara periodik. Pemilu memberikan peluang 

terjadinya pergantian kepemimpinan dan/atau wakil rakyat 

berlangsung secara damai dan demokratis. 

Pada dasarnya, prinsip demokrasi yang utama adalah 

kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian dalam sistem 

demokrasi, rakyat menempati posisi yang sangat penting. Hal 

tersebut terkait dengan prinsip kebebasan (liberty) dan persamaan 

(equality). Semua rakyat dalam sistem demokrasi memiliki 

persamaan terkait dengan haknya sebagai warga negara dan hal 

                                                           
2
Tentang tahapan dalam Demokratisasi, lihat Georg Sorensen Demokrasi dan 

Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 275. 
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tersebut dijamin oleh konstitusi. Hak-hak tersebut juga termasuk 

hak untuk menentukan para pemimpin negara. Penghormatan untuk 

hal tersebut diwujudkan dalam suatu proses yang disebut 

pemilu.Arah penyelenggaraan pemilu harus dapat mengayomi dan 

mewadahi semua hak-hak politik warga Negara dan pemilih sesuai 

dengan prinsip kesetaraan, one person, one vote, one value 

(OPOVOV) dan prinsip-prinsip keadilan politik. 

 Terkait dengan demokrasi, pemilu merupakan suatu 

mekanisme penyerahan sebagian kedaulatan pemilih terhadap 

mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin negara. Hanya saja 

seringkali hak-hak tersebut terbentur satu sama lain dengan hak-

hak serta kepentingan yang lain. Oleh karena itu demokrasi 

diperlukan karena sistem ini bisa menegakkan stabilitas sosial, 

menciptakan ketentraman dan membawa rasa aman atas hak-hak 

yang dimiliki masyarakat. Demokrasi bukan saja membuat 

masyarakat mampu mempertahankan dirinya terhadap ancaman 

yang datang dari luar, tapi juga membina hubungan yang damai 

antar sesama warga.  

Masyarakat yang menempatkan kebebasan sipil (civil 

liberty) sebagai nilai bersama yang paling mendasar melihat 

demokrasi dengan cara yang berbeda. Masyarakat ini memerlukan 

demokrasi untuk melindungi dan menjamin kebebasan dan hak-hak 

warganya. Tirani dan semua bentuk kekuasaan politik yang bersifat 

absolut selalu dipandang sebagai ancaman. Demokrasi kerap 
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diidentikkan dengan upaya mengendalikan dan membatasi 

kekuasaan negara.
3
 

Dalam hal ini prinsip kewarganegaraan (citizenship) 

menjadi sangat penting. Menurut prinsip ini segala bentuk 

kekuasaan politik baru dianggap tidak sewenang-wenang dan absah 

jika mendapat persetujuan masyarakat. Keabsahan atau legitimasi 

tersebut bisa dicapai, misalnya, melalui pemilihan umum yang 

dilakukan secara berkala untuk menentukan tokoh dan pemimpin 

yang menduduki jabatan-jabatan publik dengan wewenang yang 

besar. Kewarganegaraan juga mengharuskan adanya partisipasi. 

Maksudnya proses pembuatan kebijakan-kebijakan bersama yang 

bersifat otoritatif harus dibuka bagi keterlibatan semua warga dan 

mempertimbangkan preferensi-preferensi yang berkembang di 

tengah masyarakat.
4
 

Dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada 

beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis, 

diantaranya: pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan 

otonom; demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan 

adanya keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun 

kelompok, secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang 

otonom, demokrasi akan berhenti sebagai jargon politik semata. 

                                                           
3
 Lihat dalam Muhammad AS Hikam Forum, Perkembangan Pemikiran dan 

Praktek Demokrasi. 2008 
4
 Ibid , Muhammad AS Hikam Forum,  2008. 
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Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah sistem politik yang 

demokratis ialah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom. 

Kedua, terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil. Dalam 

konteks demokrasi liberal, seluruh kekuatanpolitik (partai politik) 

atau kekuatansosial-kemasyarakatan (kelompok kepentingan dan 

kelompok penekan) diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan 

untuk saling berkompetisi secara adil sebagai sarana penyalur 

aspirasi masyarakat, baik dalam pemilihan umum atau  dalam 

kompetisi sosial-politik lainnya. Ketiga, adanya suksesi atau 

sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan 

bersih dan transparan, khususnya melalui proses pemilihan umum. 

Keempat, adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap 

kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) 

secara efektif; dan  Terwujudnya mekanisme checks and balances 

di antara lembaga-lembaga negara.Kelima, adanya tatakrama, nilai, 

norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, 

dan berbangsa.
5
   

Terdapat sejumlah standar umum secara Internasional, yang 

menjadi tolok ukur demokratis atau tidaknya suatu proses pemilu 

yang berlangsung. Standar internasional ini muncul menjadi syarat 

minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang 

demokratis. Indikator dari standar tersebut meliputi 15 (limabelas) 

aspek yaitu penyusunan kerangka  hukum, penetapan sistem 

                                                           
5
 Ibid Muhammad AS Hikam Forum, 2008 
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pemilu, penetapan daerah pemilihan, hak untuk memilih dan 

dipilih, lembaga penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan 

daftar pemilih, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat,  

kampanye pemilu yang demokratis, akses ke media massa dan 

kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran partai politik, 

pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan 

wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, dan penegakan 

hukum pemilu. Jika terdapat satu atau beberapa aspek yang kurang 

berjalan dengan baik, maka hal itu akan mempengaruhi aspek-

aspek yang lain, sehingga secara keseluruhan  akan berdampak 

pada  kualitas pemilu. 

Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan 

ketidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat 

berdampak pada kurangnya  kepercayaan masyarakat (public trust) 

terhadap pemilu. Disamping itu pemilu yang tidak berkualitas akan 

mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi. 

Pelaksanaan Pemilu dapat dinilai berlangsung secara 

demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek 

prosedural dan aspek substantif. Dari aspek prosedural antara lain 

regulasi pemilu (UU Pemilu), Penyelenggara Pemilu (Komisi 

Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum), Peserta 

Pemilu (Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan), serta Pemilih 

(Daftar Pemilih Tetap). Indikator aspek prosedural ini adalah hasil 
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yang sangat kuantitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan 

suara pemilih. 

Sementara itu, aspek substantif, Pemilu sejatinya menganut 

nilai dan prinsip  bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta 

menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari 

aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga 

Pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. 

Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan 

pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, untuk 

itu dibutuhkan 5 (lima) sebagai berikut: Pertama, Prinsip pemilu 

bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara 

merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak 

pilihnya. Kedua, Prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan semua 

pihak, sehingga pelaksaannya transparan, akuntabel, kredibel dan 

partisipatif. Ketiga, Prinsip adil berarti pemilih dan peserta pemilu 

mendapatkan perlakuan yang sama. Keempat, Prinsip jujur berarti 

semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan 

bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Kelima, 

Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk 

mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, 

jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang 
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membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum 

semua tahapan pemilu berakhir.
6
 

Untuk memperkuat ke 5 (lima) prinsip tersebut, azas 

penyelenggaraan pemilu yaitu azas langsung, umum dan rahasia 

juga harus dipastikan. Azas Langsung berarti pemilih tidak boleh 

diwakili oleh siapapun dan dengan dalih apapun dalam 

menggunakan hak pilihnya.Azas Umum berarti seluruh warga 

Negara yang memenuhi syarat, dapat memberikan suaranya tanpa 

dibedakan status sosialnya (suku, ras, agama, golongan, jenis 

kelamin, pekerjaan dan daerah asal).Azas Rahasia berarti tidak ada 

satupun pihak yang dapat mengetahui dan/atau berusaha 

mengetahui pilihan seseorang. 

Mengingat pemilu mengandung potensi konflik politik yang 

dapat menciptakan instabilitas sosial politik, maka Penyelenggara 

Pemilu yang mandiri, independen dan profesional adalah sesuatu 

yang tidak boleh ditawar-tawar.Penyelenggara pemilu yang 

mandiri sangat penting bagi pemilu demokratis, Penyelenggara 

pemilu yang mandiri mencakup pikiran, sikap, tindakan dan 

perilaku yang tidak dapat dipengaruhi secara negatif dan/atau 

tergantung oleh pihak manapun.Penyelenggara pemilu yang 

mandiri mensyaratkan penyelenggara yang profesional yang oleh 

Samuel. P. Huntington, seorang professional memiliki 3 (tiga) ciri 

                                                           
6
 Laporan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. 

Bawaslu, Jakarta. 
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yaitu (1) Memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang 

tertentu; (2) Memiliki keahlian dalam praktek profesinya; dan (3) 

Memiliki kesadaran akan eksistensinya sebagai suatu kelompok 

yang berbeda dari orang awam.
7
 

 Sebagai suatu proses yang sangat penting dan 

diselenggarakan oleh institusi formal maka pelaksanaan pemilu 

seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

akuntabilitas yang didalamnya tercakup aspek transparan dan 

partisipatif. Menurut Miriam Budiardjo akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah 

kepada mereka yang memberi mandat.
8
Dengan demikian 

akuntabilitas sebenarnya memiliki makna adanya 

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui 

distribusi kekuasaan. Hal tersebut penting untuk mengurangi 

penumpukkan kekuasaan pada suatu lembaga tertentu sekaligus 

untuk menciptakan situasi saling mengawasi (check and balances). 

Kondisi tersebut akan memberikan peluang sangat besar bagi 

penyelenggaraan pemilu yang ideal.  

                                                           
7
Tentang Profesionalisme yang maknanya bukan lawan dari istilah‘amatir‘, lihat 

Samuel P. Huntington: Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer-

Sipil. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003. 
8
 Budiardjo Miriam, Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung : Mizan, 

2000. 
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Mengingat bahwa pemilu adalah proses perwujudan dari 

kedaulatan rakyat terkait pemilihan pejabat pemerintahan maka 

penyelenggaraan pemilu harus betul-betul dilaksanakan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang. Guna memastikan hal tersebut 

maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan dengan 

mengedepankan prinsip akuntabilitas.  

Prinsip tersebut menuntut dua hal yakni kemampuan 

menjawab (answerability) dan konsekuensi (consequences). 

Answerability berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat 

pelaksana untuk memberikan jawaban secara periodik atas berbagai 

pertanyaan yang terkait dengan penggunaan wewenang mereka 

dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana mereka menggunakan 

wewenang tersebut dikaitkan dengan penggunaan sumber daya 

serta hasil yang dicapainya. Dengan demikian seluruh 

penyelenggara pemilu harus dapat mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan wewenanangnya.  

 Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah prinsip yang 

menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada 

pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Sedangkan 

dalam bidang politik, yang berhubungan dengan masyarakat secara 

umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian 

pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun 

monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan 
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yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. 

Sedangkan public accountability didefinisikan sebagai adanya 

pembatasan tugas yang jelas dan efisien. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara garis besar 

dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terkait dengan kewajiban 

dari institusi serta para aparat yang bekerja di dalamnya untuk 

membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan 

nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. `Akuntabilitas 

publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien 

karena terkait dengan wewenang dan penggunaan anggaran. 

Selanjutnya, hal penting yang terkait dalam akuntabilitas 

adalah aspek transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang guna 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh suatu institusi negara atau institusi formal 

lainnya. Informasi yang ada terkait dengan kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

Dengan demikian aspek transparansi dalam prinsip akuntabilitas 

akan sangat terkait dengan adanya  pengawasan atas seluruh proses 

yang terjadi. Dengan kata lain transparansi akan memberikan 

keterbukaan informasi kepada masyarakat.  

Melalui keterbukaan informasi diharapkan akan membuka 

ruang dinamika politik yang lebih sehat, toleran serta kebijakan 
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didasarkan pada preferensi publik. Prinsip transparansi terkait 

dengan 2 aspek yakni adanya komunikasi publik dari institusi 

penyelenggara serta terjaminnya hak masyarakat terhadap akses 

informasi. Kedua hal tersebut membutuhkan kesungguhan dari 

institusi peyelenggara untuk dapat melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya dengan baik. Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, 

akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses 

pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini 

masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan 

publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi 

masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi 

yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat 

saja secara tidak proporsional. Menyimak hal tersebut maka hal 

penting lain yang juga terdapat dalam prinsip akuntabilitas adalah 

pertisipasi masyarakat. 

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak 

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak 

langsung. Perlu disusun sistem manajemen yang dapat mendorong 

terwujudnya transparansi dan partisipasi publik, akuntabilitas, taat 

asas, serta prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu.  
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B. POKOK PERMASALAHAN 

Upaya penguatan demokrasi substansial perlu didekati 

secara lebih fokus dengan mengajukan pokok permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Pentingnya membangun kesadaran politik masyarakat 

dengan memberikan pemahaman yang benar tentang 

urgensi pengawasan pemilu berintegritas sebagai pilar 

lahirnya pemimpin nasional yang beretika dan beradab guna 

mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. 

2. Pentingnya pelibatan masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan dalam membangun kesadaran politik yang 

mandiri guna terwujudnya pengawasan pemilu partrisipatif 

yang akuntabel dalam kehidupan bermasyarakat. 

C. PENUTUP 

Pada bagian akhir, saya ingin menyampaikan pemikiran 

kritis sekaligus sebagai rekomendasi bagi upaya konstruktif 

mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas dan 

berintegritas. Pertama, Penyiapan kader partai politik yang 

kompeten. Partai politik sebagai salah satu instrument strategis dan 

pilar Negara demokrasi, sejatinya mampu menyiapkan kader-kader 

terbaik yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif 

dan/atau calon pemimpin eksekutif. Fungsi rekruitmen politik yang 

diemban oleh partai politik harus mampu membangun dengan ajeg 
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sebuah pola dan sistem kaderisasi yang standar, terukur, 

berkesinambungan, dan mapan.Sehingga partai politik tidak lagi 

mengorbitkan kader-kader instan yang biasanya sarat dengan 

politik transaksional demi kepentingan politik jangka pendek. Fakta 

pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019, sejumlah 

kader partai politik terpilih, tidak dapat dilantik karena terkait 

masalah hukum dan korupsi.Kedua,Adanya kerangka hukum 

pemilu yang jelas dan tegas untuk menjamin terwujudnya kepastian 

hukum.Kepastian hukum hendaknya memenuhi minimal 4 (empat) 

kategori yaitu (1) tidak ada kekosongan hukum; (2) tidak saling 

bertentangan; (3) tidak multi-tafsir; dan (4) dapat dilaksanakan. 

Fakta pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, terdapat perbedaan 

pandangan dan sikap antara stakeholders pemilu (Penyelenggara, 

penegak hukum, Peserta Pemilu, Pemilih, Pemantau dan Pengamat) 

terkait Kampanye dan Sosialisasi: Apakah kreatifitas-kreatifitas 

yang dilakukan peserta pemilu, pemilih dan relawan untuk 

mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu telah memenuhi 

kriteria Kampanye? Atau masih sebatas kegiatan Sosialisasi?.Juga 

terkait Politik Uang (money politic) dan Biaya Politik (Cost 

Politic): Apakah pembiayaan yang dikeluarkan oleh peserta pemilu 

dalam rangka aktivitas pemilu telah memenuhi kriteria politik 

uang? atau masih merupakan bagian dari biaya politik? Ketidak-

jelasan dan ketidak-tegasan kerangka hukum pemilu tersebut akan 
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berdampak kurang optimalnya penegakan hukum.Ketiga, 

Pentingnya membangun kesadaran dan pengetahuan politik pemilih 

untuk menjadi Pemilih Cerdas melalui pendidikan politik yang 

berkesinambungan.Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan 

sinergitas konstruktif antara Partai Politik, Pemerintah dan 

Perguruan Tinggi. Fakta pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD tahun 2019, ditemukan sikap permisif masyarakat terhadap 

praktek-praktek politik uang, sebagai contoh di sejumlah sudut-

sudut kampung sering dijumpai spanduk yang bertuliskan 

:Masyarakat Kampung Ini Siap Menerima Serangan Fajar;  Atau 

di sudut-sudut perkotaan, sangat populer istilah NPWP (Nomor 

Piro Wani Piro = Nomor Berapa Berani Berapa). Keempat, 

Pentingnya penyelenggara pemilu yang independen dan 

profesional. Peran penyelenggara pemilu yang diberi amanah oleh 

rakyat untuk memastikan pelaksanaan pemilu berkualitas dan 

berintegritas, baik proses maupun hasil. Fakta pada Pemilu 2019, 

sejumlah oknum penyelenggara pemilu harus diberhentikan oleh 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  
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2 

 

 

EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM 

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 

BERDASARKAN KODE ETIK PENYELENGGARA 

PEMILU PADA KPU DAN BAWASLU  

 

Sitti Rakhman 

 

Abstract: 

 General Election is a means of implementing the 

sovereignty of the people once in five years, organized by a 

General Elections Commission (KPU) and supervised by Election 

Supervisory Body (Bawaslu), in conducting General Election, KPU 

and Bawaslu must always adhere to ethical values (Code of 

Conduct The election organizer) in this case the adherence to the 

enforcement of the code of ethics is supervised and enforced by the 

General Elections Administering Council (DKPP) 

Violations of the code of conduct of electoral organizers 

have had an impact on the integrity and professionalism of the low 

election organizers, the greatest impact is the belief and legitimacy 

of the election results is low, and the quality of the processed 

leaders of the KPU and Bawaslu Manufacturers is low and has no 

integrity. 

Based on the evaluation results based on the DKPP report, 

there are still abuses of the code of ethics of the General Election 

Organizer, by which the KPU, Bawaslu, DKPP and all election 

stakeholders must continue to improve the quality of the organizer. 

General election to be more integrated, professional and 
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independent which upholds the ethical value of the election 

organizer general. 

 

Key Words: Code of Ethics of the Election Organizer, Ethics, KPU, 

Bawaslu, DKPP, Integrity, Professionalism 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Konsekuensi banyak perhatian integritas pemilu untuk 

legitimasi politik, masyarakat berfokus pada pemungutan 

suara, penipuan kotak suara, dan penyimpangan dalam partisipasi 

dan rezim transisi (Norris 2014), Akhirnya, komentar populer dan 

penelitian ilmiah sering fokus pada isu-isu yang muncul pada hari 

pemungutan suara, termasuk penipuan suara, surat suara, dan 

jumlah tidak akurat. Namun masalah yang menimbulkan 

kekhawatiran terbesar di antara para ahli adalah kurangnya tingkat 

peran dalam bidang politik, penghitungan suara. Tetapi, pada 

kenyataannya, masalah dapat muncul pada setiap langkah dalam 

proses, seperti dari keadilan undang-undang pemilihan, 

ketidaksesuaian batas kabupaten, perbedaan dalam akses ke dana 

kampanye dan liputan media, pengecualian kandidat atau partai 

dari pemungutan suara, dan begitu seterusnya.Tahap mana yang 

paling bermasalah? 

Meskipun banyak beasiswa dan komentar populer 

berfokus pada masalah potensial yang terjadi pada hari pemungutan 

suara dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, 

seperti pemungutan suara curang atau penghitungan suara, bukti 

yang disajikan menunjukkan bahwa keuangan kampanye sejauh ini 

merupakan tahap yang paling bermasalah. dalam siklus 

pemilu  uang dalam politik adalah perhatian umum di banyak 

negara berkembang. Peraturan uang dalam politik layak perhatian 

yang lebih besar oleh aktor-aktor domestik dan masyarakat 

internasional untuk mengurangi korupsi, penyalahgunaan sumber 

daya negara, dan pembelian suara untuk memperkuat 

kepercayaan  masyarakat  mengapa pemilu gagal serta opsi 

kebijakan untuk memperkuat kontes.  
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Memahami hal tersebut bahwa tidak hanya didunia 

internasional, sebagai mbahnya Demokrasi seperti pemilu di 

Amerika Serikat, hal-hal praktis lainnya seperti tingginya 

kebutuhan hidup yang secara umum dapat mengubah menjadi 

politik transaksional pargamatis yang masih sering ditemui di 

negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia, tingginya 

biaya dalam demokrasi blik. Meskipun dalam UU kepemiluan ada 

upaya untuk memerangi politik uang dengan regulasi yang sangat 

ketat dimana dikategorikan sebagai pelanggaran pidana dan 

pelanggaran administrasi yang dapat berakibat kiamat bagi para 

calon karena dapat di gugurkan sebagai calon bahkan sebagai calon 

terpilih jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut, namun hal 

ini sangat tergantung pada integritas masyarakat pemilih, hukum 

pasar permintaan dan penawaran seringkali menemukan titik temu 

dalam dunia politik praktis. 

Pelajaran penting bagi kita sekaligus menjadi evaluasi 

dalam konteks Indonesia kekinian dalam setiap pemilu, untuk 

memenangkan kontestasi pemilihan seringkali saling menghujat, 

fitnah, membuka aib, mengadu domba  dan bahkan perpecahan 

persatuan dan persaudaraaan hanya karena berbeda pilihan.  

Pemilihan umum adalah proses demokrasi yang 

dilaksanakan secara berkala, seyogyanya pemilu adalah proses 

yang berlangsung secara berkualitas, substansial, jujur dan adil 

sejak dimulai dari input, proses dan output dilaksanakan secara 

terukur  sistematis, prosedural dan substansial menyeluruh 

berdasarkan standart aturan dan tidak boleh syarat dengan 

permainanan. Pemilu yang syarat dengan permainan dan 

kecurangan dalam jangka panjang akan menghasilkan apatisme dan 

kejenuhan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya terlebih di 

Indonesia memilih atau mencoblos atau menggunakan hak pilih 

merupakan hak masyarakat dan bukan sebagai kewajiban  

Dalam Pemilu, ketika satu suara tidak lagi menentukan 

nasib bangsa, dengan permainan pemilu yang tidak memiliki 

integritas dan keadilan menjadikan pemilu itu percuma, jika 

pemilih tidak lagi dihargai hak-haknya dalam memilih maka 

apatisme politik dan tingkat golput semakin meningkat, apalagi 
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kenyataan di Indonesia saat ini maraknya transaksional negatif 

politik uang, dengan membeli suara, memperkuat keniscayan 

pemilu, untuk apa melaksanakan pilihan jika pilihan tersebut dapat 

diubah seenak hati oleh penyelenggara pemilu dengan melakukan 

transaksional negatif. Ada hal yang siginifikan adanya pemilu yang 

berintegritas menghasilkan pemilu yang juga berintergitas dan 

memiliki legitimasi yang kuat, beberapa kasus pemilu adalah 

kejahatan antara lain menghalangi hak konstitusional orang untuk 

menjadi calon, perubahan angka suara pemilih dapat diubah oleh 

penyelenggara pemilu. Dan hal lain dalam setiap tahapan 

penyelenggaran pemilihan yang sangat potensi untuk dijadikan 

komoditas politik apabila penyelenggara pemilu tidak menunjung 

tinggi nilai-nilai etis penyelenggara seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 

 Kejahatan pemilu dalam membangun kehidupan 

demokrasi, segala bentuk kecurangan dalam pemilu yang 

disebabkan permainan penyelenggara pemilu merupakan kejahatan 

yang serius terhadap pembangunan kehidupan demokrasi yang 

berkelanjutan. Kepercayaan publik terhadap pemilu sebagai hal 

yang vital untuk legitimasi rezim (Kerr & Lührmann, 2017). 

Lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu 

adalah pabrikan untuk menghasilkan pemimpin, pabrikan/ proses 

yang berintegritas dan profesional akan menghasilkan pemimpin 

yang berintegritas dan profesional  demikian pula sebaliknya jika 

tidak berintegritas dan profesional maka akan menghasilkan 

pemimpin yang tidak berintegitas cenderung korup dan berakibat 

jangka panjang adalah ketidakadilan dan tidak sejahteranya 

masyarakat  yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan negara ini 

seperti termaktub dalam UUD 1945, profesionalisme dan integritas 

sebagai pengejawantahan dari 12 asas penyelenggara pemilihan 

umum telah disusun sebagai kode etik penyelenggara pemilihan 

umum 

Penerapan Kode etik dalam setiap tahapan penyelenggaraan 

pemilihan umum merupakan satu kesatuan yang harusnya menjadi 

roh penyelenggara dan seyogyanya menjadi budaya etik yang 

melembaga dan terinternalisasi dalam jiwa karakter maupun 
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prilaku penyelenggara pemilu, sebab tanpa itu semua penegakan 

ketentuan perundang-undangan menjadi kenihilan, olehnya itu 

penulis ingin melakukan Evaluasi Penerapan Kebijakan Sistem 

Manajemen Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Kode Etik 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU dan Bawaslu. 

 

II. PEMBAHASAN 

1.       Etik 

Menurut Jimly Assiddiqie (2015) Etik berkaitan dengan 

standarstandar pertimbangan mengenai nilai benar dan salah yang 

harus dijadikan pegangan bagi seseorang untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Nilai-nilai etik itu dapat dibedakan antara 

nilai yang bersifat normatif (normative ethics) dan nilai bersifat 

deskriptif (descriptive ethics). ‗Normative ethics‘ menggambarkan 

standar-standar tentang perbuatan yang benar dan salah, sedangkan 

‗descriptive ethics‘ berkenaan dengan penyelidikan empiris 

mengenai keyakinan-keyakinan moral seseorang. „Descriptive 

ethic‟ berusaha menentukan seberapa besar porsi warga masyarakat 

yang percaya bahwa pembunuhan itu selalu salah, sedangkan 

‗normative ethics‟ berusaha menentukan apakah dapat dibenarkan 

untuk memegang kepercayaan yang demikian itu.  

Konsep etika berasal dari bahasa yunani, ethos dalam 

bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, akhlak yang baik, dan 

te etha dalam bentuk jamak artinya adat kebiasaan. Pengertian etika 

persis sama dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari 

kata latin mos yang dalam bentuk jamaknya mores berarti adat 

istiadat atau kebiasaan (K. Berten, 2004). 

Para manajer SDM harus memenuhi tigas standar dasar 

untuk praktik-praktik mereka sehinga dapat diangagap beretika, 

pertama praktik-praktik MSDM harus dapat mengakibatkan 

kebaikan terbesar bagi sejumlah besara manusia, kedua praktik-

praktik pekerjaan harus menghormati hak asasi manusia tentang 

kebebasan priadi, proses yang wajar, kerelaan dan kebebasan 

berpendapat, ketiga para manajer harus memperlakukan para  

karyawan serta para pelanggan secara pantas dan adil.  Agar dapat 

menggalakkan budaya perusahaan yang etis, karyawan SDM dan 
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karyawan kepatuhan bekerja sama pada akitivitas-aktivitas kantor 

seperti komunikasi-komunikasi secara berkala yang dilakukan 

secara kilat pada kantor kepatuhan (Noe R.A, et all, 2010) 

Kekuasaan imbalan, kekuasaan pemaksaan dan kekuasaaan 

legitimasi negatif cenderung menghasilkan kepatuhan (dan kadang 

kala perlawanan), disisi lain kekuasaan legitimasi positif, 

kekuasaan keahlian, dan kekuasaan referensi cenderung akan 

mempuk komitmen, komitmen lebih unggul dibandingkan dengan 

kepatuhan karena komitmen dipacu oleh motivasi internal atau 

intrinsik , karyawan yang semata-mata patuh memerlukan 

‗sentakan‘ kekuasaan dari atasannya cukup sering untuk menjaga 

agar mereka menuju ke arah yang produktif, sedangkan karyawan 

yang berkomitmen cenderung menjadi seorang yang memulai 

sendiri dan tidak memerlukan pengawaasn yang ketat, hal tersebut 

adalah salah satu faktor keberhasilan utama dalam organisasi saat 

ini yang berorrientasi pada tim dan struktur yang lebih datar 

(Kreitner dan Kinicki, 2010). 

 

2. Integritas 

Secara etimologis, integritas berasal dari perkataan latin, 

tango yang berarti utuh, namun perkataan integritas ini menurut 

Carter (1996) berfungsi sebagai kata keterangan dan kata benda 

sekaligus 

Sesorang dinilai baik, berprestasi atau cemerlang, selalu 

didasarkan  pada integritasnya. Integritas menurut Gostic  adalah 

―ketaatan yang kuat pada kode, khususnya nilai artisitik tertentu 

(bertanggung jawab, menepati janji, peduli terhadapa kebaikan 

yang lebih besar,bertindak bagai diawasi, konsisten, dapat 

membawa integritas) 

Cloud mendefiniskan integritas sebagai karakter, etika dan 

moral sedangkan menurut Maxwell mengatakan integritas adalah 

faktor kepemimpinan yang penting, intergitas bukanlah apa yang 

kita lakukan tetapi lebih banyak menunjukan siapa diri kita 

sesungguhnya 
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Jansen Sinamo dan Agus Santoso mengatakan ―integritas 

adalah inti moralitas, dan moral itu bersifat dikotomis. Jika bukan 

―itu‖ berarti ―ini‖. Jika bukan ―baik berarti ―buruk‖ dan seterusnya 

Integritas menurut Kreitner dan Knicki adalah ―janji, ikatan 

dan komitmen.  Keseharian manusia akan menemukan bahwa 

loyalitas mencakup kesetiaan, pemenuhan janji, menjaga 

kepercayaan publik, kewarganegaraan yang baik, kualitas kerja 

yang bagus, reliabilitas, komitmen dan memenuhi hukum, aturan 

dan kebijakan.  Prinsip ini mengingatkan kita bahwa sekalipun 

konspe integritas menyatakan pentingnya diperlukan keutuhan di 

semua area karakter, tetapi hal itu tidak berarti ada penyangkalan, 

bahwa setiap orang tidak berbakat di semua area.  Artinya semua 

orang memiliki kelebihan dan kekurangan.  Yang penting dengan 

kelebihan kita di suatu sektor mampu melahirkan keutuhan karakter 

kita sebagai seorang yang berintegritas 

Staf komisi pemilu partisan berkontribusi terhadap hasil; 

meskipun luasnya efeknya mungkin kecil, keberpihakan dapat 

memengaruhi hasil dan secara negatif memengaruhi persepsi 

netralitas administrasi pemilu (Boyko & Herron, 2015) 

Sedangkan menurut Hamdi Muluk, integritas adalah konsep 

yang luas dan integritas yang luas dan integritas beberapa 

konstruks antara lainjujur, bertanggung jawab, konsisten kata dan 

perbuatan, bermoral, patuh, arif dan bijaksana. 

Dari pengertian yang disampaikan beberapa ahli diatas 

penulis dapat menyimpulkan bahwa  integritas penyelenggara 

pemilihan umum adalah keteguhan moral dan kekuatan 

pengawasan diri dalam melaksanakan kode etik dan sumpah 

jabatan yang sesuai dengan tugas tanggungjawab dan wewenang 

yang diembannya. 

Secara keseluruhan, tidak mengherankan, bahwa integritas 

pemilu biasanya diperkuat dengan demokrasi dan 

pembangunan . Pengalaman panjang dalam kontes yang berturut-

turut, di negara-negara seperti Norwegia, Jerman, dan Belanda, 

menggabungkan praktik-praktik demokrasi, memperkuat budaya 

kewarganegaraan, dan membangun kapasitas badan pengelola 

pemilu.  
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3. Profesionalisme 

Secara filosofi, Longman (1987) berpendapat 

―profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau kualitas dari 

seseorang yang profesional‖ 

Menurut Arikunto Profesionalisme memiliki tiga pengertian 

yaitu ―pertama, didalama pekerjaan professional diperlukan teknik 

serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang 

dipelajari dari suatu lembaga (baik formal maupun tidak), 

kemudian diterapkan di masyarakat untuk pemecahan masalah. 

Kedua, seorang profesional dapat dibedakan dengan seorang teknisi 

dalam hal pemilikan filosofi yang kuat untuk 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya, serta mantap dalam 

menyikapi dan melaksanakan pekerjaanya. Ketiga, seorang yang 

bekerja berdasarkan profesinya memerlukan teknik dan prosedur 

yang ilmiah serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam menyikapi 

lapangan pekerjaan yang berdasrakan atas sikap seorang ahli 

Profesionalisme berhubungan langsung dengan profesi yang 

berasal dari perkataan latin, ―profesion‖ yang  menurut Ramayulis, 

―profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang 

memenuhi persyaratan khusus dan istimewa sehingga memperoleh 

kepercayaan pihak yang membutuhkan 

Armstrong (2014) menjelaskan profesional SDM, terutama 

di tingkat tertinggi, memberikan kontribusi strategis yang 

menjamin bahwa organisasi memiliki kualitas terampil dan 

terlibatnya orang yang dibutuhkan. Sparrow et al (2010: 88) 

mengamati bahwa: ‗SDM harus sepenuhnya responsif terhadap 

strategi dan model bisnis dari bisnis. HR bukan aturan untuk 

dirinya sendiri. Hal ini tidak berarti ―SDM  untuk SDM, tapi SDM 

(sebagai didefinisikan secara luas di seluruh pemangku 

kepentingan bersaing siapa SDM harus memenuhi) untuk 

bisnis.‘Sifat strategis HR telah dinyatakan dalam model mitra 

bisnis strategis,  
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Dari pengertian yang disampaikan beberapa ahli diatas 

penulis dapat menyimpulkan bahwa  profesionalisme 

penyelenggara pemilihan umum adalah melakukan 

tindakan/pekerjaan sesuai dengan kriteria jabatan dan 

melaksanakan tugas tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4. Budaya 

 Budaya menentukan perilaku di semua bidang kehidupan. 

Perilaku tidak terjadi dalam ruang hampa, namun 

dikontekstualisasikan dan terletak di dunia nyata kehidupan 

individu (Lave & Wenger, 1991 in Deogratias, 2010) 

 Budaya organisasi adalah apa yang karyawan rasakan dan 

bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan 

kepercayaan, nilai-nilai, dan harapan. Budaya sebagai suatu pola 

teladan dari penerimaan dasar ketika ditemukan, atau yang 

dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai upaya belajar untuk 

mengatasipermasalahan darai adaptasi eksternal dan integrasi 

internal yang telah bekerja cukup lancar untuk menjadi 

mempertimbangkan yang sah dan oleh karena itu, untuk 

mengajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar untuk 

merasa, berfikir, dan merasakan dalam hubungan dengan masalah 

(veithzal dan Deddy, 2003). 

 Menurut Schein dalam Veitzal dan Deddy, 2003, Budaya 

meliputi asumsi, adaptasi, persepsi, dan pelajaran, budaya 

mempunyai tiga lapisan, lapisan I meliputi benda-benda dan 

ciptaan yangkelihatan, tetapi sering sering tidak dapat 

menginterpretasikan suatu laporan tahunan, suatu laporan berkala, 

jarak pembagi antar para pekerja, dan peralatan adalah contoh 

benda-benda dan ciptaan, pada lapisan II adalah nilai-nilai, atau 

berbagai hal yang penting bagi orang.  Nilai-nilai sadar hasrat 

efektif atau keinginan dalam lapisan III adalah asumsi dasar yang 

menceritakan pada individu bagaimana cara memandu perilaku 

mereka, termasuk dalam lapisan ini menceritakan kepada individu 

bagaiman untuk merasakan berfikir tentang dan merasakan tentang 
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pekerjaan, capaian tujuan, hubungan manusia dan capaian para 

rekan kerja 

 Budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi 

yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik dan diarasakan 

bersama secara luas, makin banyak anggota yang menerima nilai-

nilai inti, menyetujui jajaran tingkat kepentingannya, dan merasa 

sangat terakit kepadanya, maka makin kuat budaya tersebut.  

Organisai yang muda atau yang turnover anggotanya konstan, 

memempunyai budaya yang lemah karena para anggota tidak akan 

mempunyai pengalaman yang diterima bersama sehingga dapat 

mencipatkan pengertian yang sama.  Jangan diartikan bahwa semua 

organisasi yang sudah matang dengan anggota yang stabil akan 

mempunyai budaya yang kuat.  Nilai intinya juga harsu dipegang 

keras.  Organisasi yang berhasil akan memperoleh suatu 

kecocockan eksternal yang baik, budayanya akan dibentuk sesuai 

dengan strategi dan lingkungannya serta kecocokan internal dengan 

teknologi. Budaya yang kuat akan meningkatkan perilaku yang 

konsisten. Budaya itu menyampaikan kepada pegawai tentang 

bagaimana perilaku mereka yang seharusnya dan merupakan sarana 

yang kuat untuk mengontrol dan bertindak sebagai sebuah 

susbstituis bagi formalisasi (Robbins, 1994) 

 

5. Data Pelanggaran Kode Etik 

 Data DKPP yang telah menyidangkan 521 aduan dan 

memecat 327 penyelenggara Pemilu, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada yang salah dengan proses rekrutmen penyelenggara 

Pemilu di daerah. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan 

DKPP selama 3 tahun ini sudah menerima 1.659 aduan dari 

masyarakat melibatkan 1.891 orang penyelenggara Pemilu yang 

diduga melanggar kode etik. Tidak semua aduan itu disidangkan, 

melainkan hanya sebanyak 521 aduan. Setelah melewati rangkaian 

pemeriksaan dan sidang, hanya sekitar 20% pelanggar yang diberi 

sanksi. Sementara itu, pelanggar lainnya diberi rehabilitasi. Ada 

327 penyelenggara Pemilu yang dipecat DKPP. (Muh. Salman 

Darwis, Menakar Independensi Penyelenggara Pemilu Dalam 
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Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, Jurnal Etika & Pemilu, 

ISSN, Volume 1 nomor 2, Agustus 2015 

Data DKPP yang disajikan pada Rapat Dengar Pendapat 

DKPP dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 19 Juni 2019 

sebagai berikut: 

a. Jumlah Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu Ke DKPP Tahun 2012 s.d 2019 

 

No Tahun Pengaduan 

Dismiss/ TMS 
Perkara 

Disidangkan 

Jum Persentase Jum Persentase 

1. 2012 99 69 69.7% 30 30.3% 

2. 2013 609 465 76.4% 144 23.6% 

3. 2014 879 546 62.1% 333 37.9% 

4. 2015 478 363 75.9% 115 24.1% 

5. 2016 323 182 56.3% 141 43.7% 

6. 2017 304 164 53.9% 140 46.1% 

7. 2018 521 219 42.0% 302 58.0% 

8. 2019 281 114 40.6% 167 59.4% 

 Jumlah 3,494 2,122 60.7% 1,372 39,3% 

Keterangan : Data sd. 14 Juni 2019 

 

Dari 3.494 pengaduan yang masuk ke DKPP sepanjang 

tahun 2012 s.d 2019 tersebut, tercatat 16.106 orang Penyelenggara 

Pemilu yang diadukan. Setelah dilakukan verifikasi administrasi 

dan materiel terhadap pengaduan yang masuk, maka yang layak 

dilakukan sidang pemeriksaan sebanyak 1.372 perkara pengaduan 

(Tercatat 5.091 Orang Penyelenggara Pemilu menjadi teradu untuk 

diperiksa dalam sidang pemeriksaan). Jumlah orang Teradu dan 

jumlah perkara yang disidang berbeda, karena dalam satu perkara 

jumlah teradunya seringkali lebih dari satu orang Penyelenggara 

Pemilu. 

Para teradu tersebut dilakukan pemeriksaan melalui Sidang 

Pemeriksaan. Hasil pemeriksaan terhadap para teradu dalam bentuk 

Putusan DKPP dalam bentuk : (1) Rehabilitasi apabila tidak 
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terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, (2) Ketetapan 

apabila ditengah perjalanan sidang pemeriksaan para Pengadu 

mencabut aduanya. (3) Sanksi berupa Teguran Tertulis atau 

Peringatan, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, atau 

Pemberhentian dari Jabatan Ketua apabila terbukti melanggar Kode 

Etik Penyelenggara Pemilu.  

b. Jumlah Teradu (Orang) Dalam Putusan DKPP Terkait Sanksi 

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2012 s.d 

2019 

 

No Jenis Sanksi Jumlah Persentase 

1. Rehabilitas 2,591 50.9% 

2. 

Ketetapan (Pengaduan di 

Cabut) 221 4.3% 

3. Teguran Tertulis (Peringatan) 1,609 31.6% 

4. Pemberhentian Sementara 63 1.2% 

5. Pemberhentian Tetap 568 11.2% 

6. 

Pemberhentian   Dari   Jabatan 

Ketua 39 0.8% 

 Jumlah 5,091 100% 

Keterangan : Data sd. 14 Juni 2019 

 

Khusus Tahun 2019, pengaduan yang masuk ke DKPP 

hingga Tanggal 14 Juni 2019 tercatat 281 Pengaduan. Dari Jumlah 

itu, yang terkait Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 

136 Pengaduan, dan yang terkait Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden sebanyak 7 Pengaduan, serta 138 terkait lainya. 

Rekapitulasi pengaduan Tahun 2019 per Provinsi, Luar Negeri dan 

Pusat dapat dilihat dalam tabel berikut : 

c. Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2019 Per Provinsi, Luar Negeri 

dan Pusat 

 

No Provinsi Pengaduan No 
Provinsi 

LN/Pusat 
Pengaduan 

1 Aceh 10 19 NTT 4 
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2 

Sumatera 

Utara 23 20 

Kalimantan 

Barat 1 

3 

Sumatera 

Barat 9 21 

Kalimantan 

Tengah 5 

4 Riau 3 22 

Kalimantan 

Selatan 4 

5 Jambi 6 23 

Kalimantan 

Timur 5 

6 

Sumatera 

Selatan 22 24 

Kalimantan 

Utara 1 

7 Bengkulu 1 25 

Sulawesi 

Utara 8 

8 Lampung 10 26 

Sulawesi 

Tengah 9 

9 

Kepulauan 

Babel 2 27 

Sulawesi 

Selatan 11 

10 

Kepulauan 

Riau 4 28 

Sulawesi 

Tenggara 5 

11 DKI Jakarta 6 29 Gorontalo 5 

12 Jawa Barat 14 30 Sulawesi Barat 3 

13 Jawa Tengah 8 31 Maluku 8 

14 Banten 5 32 Maluku Utara 5 

15 Jawa Timur 10 33 Papua 23 

16 

DI 

Yogyakarta 1 34 Papua Barat 9 

17 Bali 3 35 Luar Negeri 2 

18 NTB 8 36 Pusat 20 

Keterangan : Data sd. 14 Juni 2019 

 

Dari  281  Pengaduan  pada  Tahun  2019,  tercatat  1.265  orang 

Penyelenggara Pemilu yang diadukan. Rincian dapat dilihat dalam 

table berikut : 

d. Rekapitulasi Teradu (Orang Penyelenggara Pemilu) Tahun 2019 

PerJajaran Penyelenggara Pemilu 
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No Penyelenggara Pemilu Jumlah 

Persentase 

Per 

Jajaran 
Keseluruhan 

A Jajaran KPU 891 100% 70.4% 

1 KPU RI 119 13.4% 9.4% 

2 KPU Provinsi/KIP Aceh 92 10.3% 7.3% 

3 
KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 577 64.8% 45.6% 

4 PPK/PPD 73 8.2% 5.8% 

5 PPS 10 1.1% 0.8% 

6 KPPS 19 2.1% 1.5% 

7 PPLN/KPPSLN 1 0.1% 0.1% 

8 Sekretariat 0 0.0% 0.0% 

B Jajaran Bawaslu 374 100% 29.6% 

1 Bawaslu RI 19 5.1% 1.5% 

2 

Bawaslu 

Provinsi/Panwaslih 

Aceh 25 6.7% 2.0% 

3 
Bawaslu/Panwaslih 

Kab./Kota 299 79.9% 23.6% 

4 Panwascam 30 8.0% 2.4% 

5 
Pengawas 

Desa/Kelurahan 0 0.0% 0.0% 

6 Pengawas TPS 1 0.0% 0.0% 

7 Pengawas LN 0 0.3% 0.1% 

8 Sekretariat 0 0% 45.6% 

Jumlah Jajaran KPU dan 

Bawaslu   
100% 

Keterangan : Data sd. 14 Juni 2019 

 

Pada dasarnya stakeholder pemilihan umum yaitu 1) 

Pemerintah bersama DPR selaku pembuat Undang-Undang, 2) 

KPU dan Bawaslu selaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai 

Pelaksana Undang-Undang dan pembuat peraturan/juknis turunan 
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Undang-Undang, 3) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (DKPP) selaku penegak kode etik penyelenggara 

pemilihan umum, 4) Partai Politik selaku yang melahirkan calon 

pemimpin dan 5) Pemilih/masyarakat sebagai penentu dalam 

memilih pemimpin.                                                                       

Seluruh stakeholder berpengaruh dalam proses pemilihan 

umum, Pemerintah dan DPR membuat regulasi/Undang-Undang 

yang dapat menjamin penyelenggaraan pemilu yang berintegritas 

dan berkualitas, Partai Politik sebagai suply calon sebagai input 

calon pemimpin yang akan diproses oleh penyelenggara Pemilu 

sebagai pabrikan menjadi pemimpin yang dipilih/ditentukan oleh 

pemilih/masyarakat,  seluruh komponen stakeholder harus 

berupaya agar dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki 

integritas dan porfesional. 

Faktor kunci adalah penyelenggara pemilu karena pabrikan 

dan proses menciptakan pemimpin ditentukan oleh KPU dan 

Bawaslu, olehnya itu penyelenggara pemilu senantiasa dijaga oleh 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar KPU dan 

Bawaslu tegak lurus dalam melaksanakan aturan main 

penyelenggaraan pemilihan umum. 

 

6. Evaluasi Program 

Penulis menggunakan model evaluasi Context, Input, Process 

dan Product (CIPP)  dari Daniel. L Stufflebeam yaitu untuk menilai 

kebutuhan, permasalahan suatu kesempatan sesuai dengan situasi 

yang ada, pada Observasi ini terbagi dalam: 

 

6.1. Conteks Evaluation (Goals) Latar Kebutuhan Penerapan 

Kode etik 

 

a. Kebutuhan Manajemen Penyelenggara Pemilihan Umum 

Untuk Menerapkan Kode etik 

Penyelenggaraaan Pemilihan Umum dari sejarah reformasi, 

menghendaki Penyelenggara Pemilu yang memiliki kemandirian, 

dari berbagai catatan pelaksanaan pemilu sejak tahun 2004 terdapat 

berbagai pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu 
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demikian pula data pelanggaran dan penindakan yang dirilis oleh 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). 

Dampak besar terhadap berbagai pelanggaran dan 

ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu adalah 

tingkat legitimasi pemilu yang rendah, terjadinya huru-hara, 

anarkisme, ketimpangan sosial dan dampak paling luas adalah 

terjadinya disinetgrasi bangsa.  

Pemilihan Umum adalah pabrikan dalam mencetak pemimpin, 

olehnya itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi 

fokus perhatian dan perlu dikendalikan melalui manajerial yang 

bermartabat, untuk melakukan perubahan menajemen pengetahuan, 

maka para pemimpin merupakan faktor kunci untuk dapat 

melakukan perubahan tersebut, Indonesia merupakan negara 

berkembang yang harus terus menerus melakukan perubahan untuk 

mempertinggi daya saing dan diperlukan pemimpin yang mumpuni 

dan terlahir dari proses yang berintegitas dan profesional 

 Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah SDM yang 

mengelola/memproses calon pemimpin untuk menjadi pemimpin, 

untuk memperoleh pemimpin yang memiliki kualitas, integritas dan 

profesional maka diperlukan Penyelenggara Pemilu (KPU dan 

Bawaslu) yang juga memiliki kualitas, integritas dan profesional, 

untuk menegakan itu semua diperlukan kode etik yang harus 

terinternalisasi dalam tubuh setiap KPU dan Bawaslu dalam 

mengemban tugas dan tangungjawabnya. 

Tentu saja secara internal Penyelenggara merupakan faktor 

kunci tetapi secara eksternal, lingkungan luar juga merupakan 

faktor penentu dalam menciptakan suasana etik yang terjadi di 

lembaga KPU dan Bawaslu seperti Partai Politik/ Calon sebagai 

suplier utama dalam memasok calon pemimpin. 

Lembaga-lembaga pengawas alternatif dapat mengimbangi 

lembaga-lembaga administratif yang berkinerja buruk memiliki 

implikasi penting untuk bantuan pemilihan, menunjukkan bahwa 

dalam keadaan independensi electoral management bodies (EMB) 

yang terbatas, memperkuat lembaga-lembaga pengawas lainnya 

dapat membantu untuk meningkatkan integritas pemilihan. Oleh 

karena itu, ketika penekanan diberikan secara eksklusif pada 
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independensi badan pelaksana pemilu sementara mengabaikan 

peran media, lembaga peradilan dan masyarakat sipil dalam 

memberikan pemeriksaan terhadap perilaku pemilu, upaya bantuan 

mungkin dari keberhasilan yang terbatas. Pendekatan yang lebih 

terpadu yang mengintegrasikan seluruh spektrum aktor yang 

relevan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk 

meningkatkan integritas pemilu secara berkelanjutan. (Birch & Van 

Ham, 2017) Integritas pemilu semakin diakui sebagai komponen 

penting dari demokrasi, namun para sarjana masih memiliki 

pemahaman yang terbatas tentang keadaan di mana pemilu 

kemungkinan besar akan bebas, adil dan asli. (Birch & Van Ham, 

2017) 

Kepercayaan pada parlemen dipengaruhi oleh keadilan yang 

dirasakan dari sistem pemilihan.  Penyediaan suara aktual atau 

yang dirasakan dalam perwakilan parlemen benar-benar 

meningkatkan kepercayaan individu terhadap parlemen. Sistem 

yang dirancang dengan maksud untuk memberikan perwakilan 

yang adil dan yang memberikan ilusi perwakilan yang adil 

menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di parlemen 

(Dunn, 2012) 

Kehadiran media independen, masyarakat sipil, dan lembaga 

peradilan sangat penting bagi integritas pemilu melalui efek 

langsungnya pada peningkatan integritas pemilu, serta memberikan 

cek kompensasi pada perilaku pemilu jika independensi electoral 

management bodies/EMB rendah. pengawasan gagal, lembaga-

lembaga lain dapat memberikan pengganti dan membantu 

memastikan bahwa pemilu relatif bersih.(Birch & Van Ham, 2017) 

Lembaga-lembaga pengawas yang efektif memainkan peran 

penting dalam .meneliti proses pemilihan dan meminta 

pertanggungjawaban mereka yang berkepentingan dengan hasil 

pemilu. Wawasan utama adalah bahwa kekurangan dalam 

manajemen pemilihan formal dapat secara efektif dikompensasikan 

melalui satu atau lebih pemeriksaan kelembagaan lainnya: 

peradilan yang aktif dan independen, media yang aktif dan 

independen, dan / atau masyarakat sipil yang aktif dan independen. 
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terjadi ketika keempat pemeriksaan terhadap perilaku pemilu gagal 

dengan cara-cara utama.  (Birch & Van Ham, 2017). 

Meskipun tantangan eksternal atau kondisi lingkungan 

berpengaruh dalam mewujudkan nilai-nilai etik yang harusnya 

tercipta di lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, tentulah yang 

merupakan faktor utama adalah daya tahan/atau ketahanan mental 

para penyelenggara untuk tidak terpengaruh dalam melaksanakan 

Pemilihan Umum untuk senantiasa tunduk dan patuh pada nilai-

niali etik yang sudah menjadi kewajiban bagi para penyelenggara 

pemilu untuk menyandangnya pada saat kapan dan dimana saja 

selama mereka menjadi penyelenggara pemilihan umum 

  

 
 

 

b. Kebijakan Manajemen Penyelenggara Pemilihan Umum 

Untuk Menerapkan Kode Etik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, 

merupakan awal mula dibentuknya lembaga etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum yaitu dibentuknya lembaga  Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga penegak 

kode etik penyelenggara Pemilihan Umum yaitu KPU dan 

Bawaslu, kemudian diperkuat dengan UU 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum dimana kewenangan DKPP untuk membentuk 

Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di 34  Provinsi sebagai perpanjangan 

tangan DKPP dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran 

kode etik penyelengggara pemilu 

Sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, tetapi 

secara spesifik tidak menghadirkan lembaga penegak kode etik 

penyelenggara pemilihan Umum, secara faktual adanya berbagai 

PEMIMPIN 

PILPRES 

PILEG 

PILKADA 

INTEGRITAS PROFESIONAL 
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kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, 

mendorong DPR dan Pemerintah untuk menghadirkan lembaga 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai 

upaya untuk mendapatkan hasil pemilihan Umum yang memiliki 

legitimiasi yang kuat melalui proses pemilu yang berkualitas, 

berintergitas dan profesional 

Hadirnya DKPP merupakan angin segar dan harapan baru 

demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berkejujuran bagi 

seluruh stakeholder pemilu, keadilan yang diharapkan seluruh 

komponen bangsa 

6.2. Input Evaluation (Plans) Perencanaan Penerapan Kode 

Etik 

 

a. Tanggung Jawab dan Wewenang 

Di setiap tingkatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas dan 

tanggungjawab yang sudah diamanatkan dalam UU 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum dimana KPU adalah lembaga yang 

bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, 

sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi 

pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, serta DKPP adalah 

lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelakasanaan 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Kehadiran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu 

diperkuat dalam UU 7 tahun 2017, meskipun kewenangan tidak 

secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 seperti KPU namun 

keberadaaanya semakin diperkuat sebagai kekuatan checks and 

balances sebagai pengawasan dan keseimbangan dalam pemilu, 

ada kewenangan yang sangat besar di Bawaslu yaitu 

mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden manakala 

terbukti melakukan pelanggaran secara tersistematis terstrukutr dan 

masif yang baru ada dalam pemilu tahun 2019, kewenangan yang 

lainnya adalah penegakan pelanggaran administrasi, penindakan 

pelanggaran pidana pemilu dalam sentra gakkumdu, penindakan 

pelanggaran lainnya seperti netralitas ASN/TNI dan POLRI, 

kewenangan yang sangat besar harus diikuti dengan integritas yang 
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kuat dari penyelanggara pemilu, profesionalitas dan pemahaman 

akan nilai-nilai etik dan prilaku yang harus dijunjung tinggi oleh 

para pengawas pemilu. 

Pembangunan mempengaruhi demokrasi elektoral dengan 

mengurangi kecurangan pemilu, kekerasan pemilu, dan pembelian 

suara. (Knutsen et al., 2019) percepatan pembangunan ini menjadi 

kekuatan yang dimiliki pemerintah untuk membangun intgeritas 

dalam pemilu. 

 

b. Sumber Daya dan SDM 

Di setiap tingkatan baik KPU dan Bawaslu, ketua dan anggota 

KPU dan Ketua dan anggota Bawaslu dilengkapi dengan 

Sekretariat yang merupakan unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan support serta 

sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA), juga ada kantor 

tersendiri di setiap daerah, Kantor KPU RI dan Bawaslu RI berada 

di Ibukota negara Republik Indonesia, kantor di Provinsi berada di 

ibukota porvinsi masing2 daerah, kantor Kabupate/kota berada di 

ibukota Kabupaten/kota masing2 daerah, kantor Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK)/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 

(Panwaslucam) berada di kantor kecamatan, kantor Panitia 

Pemungutan Suara (PPS)/Panitia Pengawas Pemilu 

Kelurahan/Desa (Panwaslu Kel/Desa) berada di kantor 

desa/kelurahan, sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS)/Pengawas TPS berkantor di kelurahan/desa 

perpanjangan PPS/Panwaslu Kel/Desa  di setiap TPS, untuk 

kepentingan Pemilu Presiden/pemilu Legislatif  di luar negeri 

dibentuk Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN)/Panitia 

Pengawas Pemilu Lapangan Luar Negeri (Panwaslu LN) dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

(KPPSLN)/ yang berkantor di kedutaan besar Republik Indonesia 

di masing-masing negara 

Sekretariat yang unsurnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil, 

menjadi pegawai organik KPU/Bawaslu disetiap tingkatan, secara 

bertahap akan menjadi pegawai tetap KPU/Bawaslu, meskipun saat 

ini kondisinya masih belum 100% berasal dari pegawai organik 
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karena masih moratorium pegawai sehingga sebagian besar masih 

merupakan pegawai negeri sipil yang berasal dari titipan 

Pemerintah Daerah. Mengakui peran birokrasi dan pegawai 

pemerintah akan menjadi faktor yang sangat penting dalam 

memastikan independensi electoral management bodies EMB di 

negara-negara berkembang. Selain itu, ini akan menjadi kekuatan 

pendorong untuk mengembangkan demokrasi di negara-negara 

berkembang.(Go, 2017). Ini berurusan dengan empat strategi 

respons yang mungkin tersedia untuk birokrat dan kontraktor (yang 

secara kolektif disebut sebagai agen) dalam menghadapi birokrasi 

berbasis kinerja: pasif, politis, sesat, dan terarah. Selain itu, kritik 

bahwa nilai-nilai yang dihargai dalam demokrasi dapat hilang 

dalam manajemen berbasis kinerja, dan kekuatan dan 

kelemahannya disajikan. Juga bermanfaat untuk mencatat tiga 

kritik tambahan yang relevan dengan kritik berbasis nilai terhadap 

birokrasi berbasis kinerja (Moynihan, 2010) Hal ini merupakan 

tantangan tersendiri bagi integritas penyelenggara pemilu yang 

pelaksanaan angggarannya disupport oleh birokrasi.  

Anggota KPU/Anggota Bawaslu disetiap tingkatan untuk 

lembaga tetap adalah komisioner yang dipilih dan ditetapkan 

melalui metode rekruitmen dan seleksi yang dilaksanakan secara 

berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk lembaga yang sifatnya 

adhoc adalah lembaga yang dibentuk bersama dengan 

sekretariatnya menyesuaikan dengan kebutuhan pemilihan umum 

yang ketentuan waktu pembentukannya ditentukan dalam Undang-

Undang, hal ini juga merupakan kendala tersendiri dalam upaya 

membangun dan menginternalisasi kode etik penyelenggara 

pemilihan Umum, dengan waktu kerja yang terbatas serta 

honorarium yang tidak seimbang  dengan tanggung jawab yang 

diemban, kisaran honorarium 500 ribu per bulan, merupakan 

tantangan tersendiri 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) adalah Petugas 

yang dibentuk oleh PPS untuk membantu PPS dalam 

memutakhirkan data pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) 

yang bekerja satu bulan penuh dan berkantor di kelurahan/desa 
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Dari segi sumber daya dan SDM, ada cela bagi pembangunan 

budaya etik penyelanggara, untuk terjadinya sharing knowlegde, 

pada lembaga adhoc dengan waktu yang terbatas merupakan 

tantangan tersendiri, disatu sisi badan adhoc diserahi tanggung 

jawab yang tidak saja berat tetapi penuh dengan tekanan dan beban 

kerja yang tidak ringan, tetapi disisi lain harus membangun budaya 

etik sebagai penyelenggara pemilihan umum dan budaya etik ini  

bisa tercapai dengan baik terjadi jika ada socialization, 

externalisation, combination dan Internalization nilai-nilai etik 

yang dibangun secara kelembagaan di KPU dan Bawaslu 

Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu adalah secara berkala 

setiap lima tahun harus berganti atau dilakukan  rekruitmen dan 

seleksi kembali, sedangkan sekretariat yang berasal dari unsur PNS 

adalah bersifat tetap, olehnya itu sangat efektif untuk 

melembagakan budaya etik tersebut juga dilakukan ditubuh 

sekretariat untuk menjaga dan merawat kesinambungan budaya etik 

tersebut. 

 

c. Rekruitmen dan Seleksi 

Rekrutimen dan Seleksi, untuk anggota KPU dan anggota 

Bawaslu disetiap tingkatan ditentukan dalam UU 7 tahun 2017,  

ditunjuk tim seleksi yang bertugas untuk melaksanakan seleksi, 

rekruitmen dan seleksi inilah merupakan pintu masuk bagi para 

komisioner dalam setiap tingkatan. 

Disadari bahwa selama ini, proses rekruitmen dan seleksi 

anggota KPU dan Bawaslu, masih berjalan secara formalitas dan 

belum substansial, dan bahkan terindikasi, tim sel yang ditunjuk 

sangat rentan menyalahgunakan tugas dan wewenang karena tidak 

ada sarana yang memadai dan aturan yang mengatur bahwa timsel 

yang ditunjuk jika terbukti melakukan praktek pelanggaran kode 

etik, dapat dikenai sanksi, di banyak daerah laporan pelanggaran 

timsel sangat banyak, demikian pula dalam proses rekrutmen ini 

banyak ketidakpuasan dan juga berakhir dengan diadukannya 

penyelenggara (KPU dan Bawaslu Nasional) ke DKPP sebagai 

penentu akhir dalam proses rekrutmen tingkat Provinsi dan 

Kabupaten Kota 
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Timsel yang memiliki integritas dan profesional akan dapat 

menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang berkualitas, jika 

proses seleksi dan rekruitmennya sarat dengan praketk negatif 

antara lain politik uang dan praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme, 

maka jangan berharap dapat menghasilkan anggota KPU dan 

Anggota Bawaslu yang mampu menegakan kode etik dalam 

praktek penyelenggaraaan Pemilihan Umum yang berintegritas. 

Perbaikan rekrutmen dan seleksi pada pemilu 2019 melalui tes 

Computer Assisted Test (CAT) yaitu tes yang dilakukan secara 

online dengan menggunakan komputer, melalui sistem ini peserta 

seleksi diukur kemampuan dan kompetensi dasar akan Materi 

Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem 

politik, dan peraturan perundangundangan mengenai bidang politik, 

secara online dalam waktu cepat akan terukur kompetensinya 

secara berurutan, hal ini cukup memadai untuk menyeleksi tingkat 

kompetensi awal peserta, namun untuk tes selanjutnya psikotes, 

wawancara dan juga tes uji kelayakan dan kepatutan, mengukurnya 

masih sangat abstrak dan dapat juga syarat kepentingan. Terlebih 

komisioner  KPU dan BAWASLU secara nasional juga ditentukan 

melalui keputusan politik di Komisi II DPR RI. Hal ini tentu 

penegakan etik bagi tim seleksi dan juga penentu akhir KPU dan 

BAWASLU secara nasional juga harus berkomitmen untuk 

berintegritas menegakkan kode etik dalam proses rekrutmen dan 

seleksi. 

6.3. Process Evaluation (Actions) Impelementasi Penerapan   

Kode Etik 

 

a. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

 

Dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

merupakan tahapan yang ibarat bangunan, pondasi utamanya 

adalah penegakan kode etik, sebab tanpa itu semua, seluruh 

tahapan akan menjadi formalitas dan sekedar menggugurkan 

kewajiban dan prosedural belaka 

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 pada Pasal 167 

UU 7 tahun 2017 meliputi: a) perencanaan program dan anggaran 
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serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; 

b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c) 

pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemili; d) penetapan Peserta 

Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 

f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g) masa 

Kampanye Pemilu; h) Masa Tenang; i) pemungutan dan 

penghitungan suara; j) penetapan hasil Pemilu; dan k) pengucapan 

sumpah/ianji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

Tahapan diatas adalah contoh tahapan pelaksanaan untuk 

pilpres maupun pileg sedangkan untuk pemilihan kepala daerah 

memiliki keunikan dan kehasan tersendiri, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangn yang mengaturnya, dari sisi tahapan 

penyelenggaraan pemilihan umum diatas secara garis besarnyanya 

adalah proses yang sangat runtut dan sistematis yang keseluruhan 

tahapan dan prosesnya memiliki range waktu tersendiri yang 

dibatasi dari awal dan akhirnya, dimana setiap tahapan diatur 

secara tersendiri dalam peraturan KPU demikian pula  peraturan 

Bawaslu yang mengatur tentang teknik penyelesain sengketa proses 

dan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. 

Proses pengawasan setiap tahapan adalah pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang sudah dituangkan dalam 

hukum positif. 

Setiap tahapan harus ditopang dengan pelaksanaan kode etik 

penyelenggara pemilihan umum agar dapat terlaksana secara 

substansial tidak hanya melaksanakan kewajiban formalitas yang 

prosedural dan administrastif. 

Tahapan krusial dalam pemilu adalah pemungutan dan 

penghitungan suara, pemilih menentukan pilihann dalam TPS 

melalui pencoblosan Surat Suara, kemudian di hitung oleh 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi 

Salinan C1, kemudian akan dilakukan rekapitulasi secara bertahap 

di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Formulir DAA1 yang 

berbasis hasil perolehan suara perkelurahan, kemudian direkap 

dalam formulir DA1 berbasis hasil perolehan suara perkecamatan, 
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kemudian direkap dalam formulir DB1 hasil perolehan suara per 

kabupaten/kota, direkap dalam formulir DC1 hasil perolehan suara 

per Provinsi.   

Dua kasus yang disidangkan dalam bentuk adjudikasi 

secara cepat di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019 dalam 

penindakan pelanggaran administrasi pemilu terkait proses 

rekapitulasi suara di PPK, kasus ini dilaporkan oleh calon legislatif 

DPRD Provinsi DKI Jakarta yang merasa dirugikan karena 

perbedaan perolehan suara dari TPS berdasarakan Salinan C1 

dengan rekapitulasi dalam Formulir DAA1 dan DA1, dan dalam 

dua persidangan ini terungkap bahwa PPK dalam melakukan 

rekapitulasi tidak jeli dalam melakukan rekapitulasi, demikian pula 

terungkap permainan politik uang yang melibatkan anggota PPS 

untuk mengubah hasil rekapitulasi.  Dalam proses penegakan kode 

etik penyelenggara pemilu dengan bertindak profesional 

melaksanakan tata cara prosedur ini menjadi penting, akibat 

kelalaian administrasi menyebabkan suara pemilih yang diberikan 

pemilih di TPS bisa bergeser dari satu calon ke calon lainnya. 

Selain menyebabkan kerugian bagi calon juga meningkatkan 

ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Walaupun 

dengan alasan terlalu banyak rekaptiulasi yang dilakukan oleh PPK 

dengan keterbatasan waktu tahapan,  tidak menjadi pembenaran 

bagi PPK dan PPS untuk melakukan rekapitulasi secara teledor dan 

tidak taat asas penyelenggaaraaan pemilu yang telah tersususun 

dalam kode etik penyelenggara pemilu. Kinerja administrasi adalah 

positif dan secara signifikan berkaitan dengan persepsi pemilu yang 

adil (Bowler, Brunell, Donovan, & Gronke, 2015). Malpraktik 

pemilu mempengaruhi persepsi warga di arah yang sama, tidak 

peduli apakah mereka berada di pihak yang menang atau kalah. 

(Fortin-Rittberger et al., 2017). 

Dalam Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak antara 

pileg dan pilpres, maka di DKI Jakarta harus melakukan 

rekapitulasi di 29.063 TPS dikalikan pilpres, DPRI RI, DPD RI dan 

DPRD Provinsi DKI Jakarta, hal ini memang sangat rumit apalagi 

di luar DKI Jakarta ditambahkan dengan DPRD Kabupaten/Kota, 

unsur ketelitain dalam rekapitulasi ditambahkan dengan keterbatasn 
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waktu pelaksanaan, keterpenuhan stamina dan susbidi gizi yang 

cukup bagi para penyelenggara juga penting untuk bisa bekerja 

maksimal. Tak kalah pentingnya adalah jika proses dilakukan 

ditambahkan dengan beban untuk melakukan rekapitulasi secara 

tidak jujur dengan keharusan melakukan perubahan suara yang 

secara ril didapatkan setiap calon di TPS akan menjadi pekerjaan 

tambahan bagi penyelenggara pemilu, yang menguras energi dan 

waktu penyelenggara. 

Dalam setiap tahapan, tantangan yang paling berat dan 

menentukan adalah hadirnya politik uang yang tidak hanya 

menyasar pada tingkatan pemilih tetapi juga menyasar para 

penyelenggara dengan kewenangannya, misalnya beberapa kasus 

dalam proses rekapitulasi ini, bisa terjadi politik uang yang juga 

termobilisasi secara structural terorganisir dan jika terjadi secara 

hirarkis menjadi kejahatan yang paling besar dampaknya.  Rata-

rata, negara-negara dalam kelompok menengah ini tidak 

menjalankan pemilu yang cacat fatal atau pun tidak sepenuhnya 

terintegrasi. Yang penting, dengan pengecualian Singapura, 

malpraktik pemilu yang diatur secara terpusat tidak melumpuhkan 

daya saing. (Grömping, 2018). 

Di Indonesia praktek politik uang, dirasakan dalam setiap 

tahapan tetapi masih sedikit yang dapat dibuktikan, bahwa politk 

uang menjadi musuh bersama dalam demokrasi dan pemilu dengan 

penguatan dalam regulasi, namun belum secara masif dapat 

ditegakkan penanganan pelanggarannya, sangat berkaitan dengan 

integritas seluruh stakeholder,penyelenggara pemilu, peserta 

pemilu dan pemilih itu sendiri. Politik uang seperti hukum ekonomi 

supply and demand hukum permintaan dan penawaran, bahkan di 

beberapa daerah secara terang-terangan pemilih meminta transaksi 

untuk memberikan pilihannya. Pembelian suara lebih efektif di 

daerah setempat di mana partai-partai harus paling mampu 

memantau pemilih, namun demikian, pembelian suara paling 

efektif di mana pemilih tidak memiliki akses ke informasi tentang 

politik (Kramon, 2016).  

Penyimpangan memang memprovokasi pembelotan 

pemilih, tetapi volatilitas pemilu tidak diikuti oleh tingkat korupsi 
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yang lebih rendah (Crisp, Olivella, Potter, & Mishler, 2014) pada 

kenyataannya hal ini menjadi tantangan bersama dalam penerapan 

kode etik, yang hanya menyasar penyelenggara pemilu sedangkan 

pengaturan tentang integritas peserta pemilu dan pemilih belum 

diatur secara detail, meskipun ada pengaruh membelotnya pilihan 

pemilih terhadap petahana tetapi belum berkorelasi dengan tingkat 

korupsi, akhirnya menjadi pekerjaan rumah bagi pembangunan 

negara yang berintegritas bebas korupsi dan penyelenggara, 

pemilih dan pemimpin yang berintegritas. 

Para pejabat yang berusaha memulihkan kepercayaan 

publik harus memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan 

meningkatkan administrasi pemilu (Karp, Nai, & Norris, 

2018).Tingkat kecurangan pemilu yang tinggi memang terkait 

dengan kurang puasnya dengan demokrasi. memenangkan hanya 

masalah dalam pemilihan yang dilakukan secara adil. Saat 

pemilihan mulai menunjukkan tanda-tanda manipulasi dan 

malpraktek, menang dan kalah tidak lagi memiliki efek yang 

berbeda pada tingkat kepuasan pemilih dengan demokrasi. (Fortin-

Rittberger, Harfst, & Dingler, 2017).  

 

b. Kesiapan menghadapi penyalahgunaan kode etik 

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan 

peraturan kode etik yang menjadi roh pengikat dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum ini secara umum mengatur apa 

saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para penyelenggara 

Pemilihan Umum, yang juga mengatur pedoman prilaku secara 

teknis yang diatur secara lebih rinci bagi penyelenggara pemilu 

yang dijadikan buku saku dan dikantongi dan diinternalisasikan 

dalam prilaku para penyelenggara pemilu.  

DKPP dalam hal  ini menjamin proses penegakan hukum 

ketika pelanggaran terjadi, tetapi belum ada  instrumen bagi para 

penyelenggara untuk terus menerus berupaya untuk berproses 

dalam melakukan internalisasi nilai-nilai kode etik dalam proses 

tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dapat 

menihilkan pelanggaran. 
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Bagi para calon yang dipermainkan haknya untuk menjadi 

calon, tidak ada instrumen yang dapat mengembalikan hak para 

calon meskipun anggota/Ketua KPU telah dipecat (studi kasus 

pencalonan di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua) pada pilkada 

tahun 2017, calon Apedius Mote dan Freny Anow yang ditetapkan 

sebagai calon, kemudian digugurkan, ditetapkan kembali sebagai 

calon dan digugurkan kembali, prilaku ini adalah inkonsistensi 

terhadap garis lurus tahapan yang telah ditentukan, betapapun 

dalam sidang kode etik Ketua KPU telah dinyatakan diberhentikan 

dan 4 (empat) anggota KPU Kabupaten Dogiyai diberikan 

peringatan keras, tetapi tidak dapat mengembalikan kerugian 

materil moril dan dukungan dari calon yang telah dinyatakan gugur 

oleh KPU dan bahkan telah aktif melakukan kampanye karena 

sebelumnya telah ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat, 

tindakan ini selain tidak profesional dan tidak berintegritas, juga 

berdampak sangat luas di masyarakat, berpotensi menimbulkan 

anarkisme dan disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Kompleksitas manipulasi pemilihan tinggi, kekuatan oposisi 

didemobilisasikan. Di mana kompleksitas manipulasi pemilu 

rendah, kekuatan oposisi berpotensi memobilisasi massa untuk 

memprotes reformasi. Kemudian, jenis reformasi pemilu - 

teknokratis atau partisan - berpusat pada apakah kekuatan oposisi 

terkonsentrasi dalam satu pemain veto atau tersebar di antara 

banyak aktor. (Ong, 2018). 

Banyak pemilihan gagal. Malpraktek yang paling umum 

digunakan oleh para penguasa termasuk memenjarakan para 

pembangkang, melecehkan musuh, memaksa pemilih, perhitungan 

kecurangan suara, dan akhirnya, jika kalah, dengan terang-terangan 

mengabaikan pilihan rakyat. Ketidakberesan administratif juga 

biasa terjadi, seperti daftar pemilih yang tidak akurat, kesalahan 

penghitungan suara, dan cacat keamanan. Kontes yang cacat telah 

memicu protes publik dan kritik internasional.  

Elemen-elemen kunci dari konteks politik juga dapat 

mempengaruhi keragu-raguan pemilu.  keragu-raguan pemungutan 

suara dipengaruhi oleh dua jenis faktor kontekstual yang 
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berbeda. Pertama, ada beberapa konteks politik yang mengurangi 

biaya kognitif pemilih ketika memutuskan suara mereka, yaitu 

tingkat daya saing pemilu dan jumlah partai yang bersaing dalam 

pemilihan. Kedua, ada konteks politik lain yang meningkatkan 

biaya sosial atau ekspresif pemilih, yaitu tingkat popularitas 

pemerintah, karena biaya mengekspresikan preferensi untuk partai 

dalam pemerintahan meningkat ketika citra publiknya 

dirusak.(Orriols & Martínez, 2014). 

Para pendukung partai yang berkuasa mendiskreditkan 

integritas pemilu hanya setelah mengetahui kekalahan kandidat 

mereka (Cantú & García-Ponce, 2015). Pada kenyataannya proses 

penyelenggara pemilu yang berintegritas memiliki potensi 

didiskreditkan apalagi jika tidak dilaksanakan secara berintegritas. 

 

c. Sistem Pelaporan dan Analisis Pelanggaran Kode Etik 

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU No. 7 tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP memiliki tugas menerima 

pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik 

oleh Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi 

serta pemeriksaaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan 

adanaya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu, 

menetapkan putusan, dan menyampaikan putusan kepada pihak-

pihak terkait untuk ditindaklanjuti 

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut DKPP diberikan 

kewenangan sebagaiman dinyatakan dalam pasal 159 ayat (2) UU 

Nomor 7 tahun 2017 yaitu memanggi penyelenggara Pemilu yang 

diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan 

penjelasan dan pembelaan, memanggil pelaporan, saksi dan/atau 

pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterngan, termasuk 

untuk dimintai dokumen atau bukti lain dan memberikan sanksi 

kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik  

 

d. Pemeliharaan Kode Etik 

 Hofstede Organizational Culture KEYS in 

KPU and Bawaslu 
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S
o
ci
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Ingroup favourtism  by 

cultures hig on 

collectivism, 

potentially creating 

barriers for 

interorganizational 

knowledge transfer 

freer and less 

threatening 

environment for 

brainstorming in 

culture scoring low 

and power distance 

Sosialisasi dilakukan untuk 

setiap tahapan, fokus kepada 

pekerjaan dan tahapan yang 

dilaksanakan. 

Mensosialisasikan potensi 

penyalahgunaan etik dalam 

setiap tahapan. 

E
x
te

rn
al

iz
at

io

n
 

Few  differences 

expected from the 

perspective of 

individualisme-

collektivism and power 

distance 

Kerja tim diutamakan, untuk 

melakukan tahapan 

penyelenggaraan fokus pada job 

deskripsi, dan tujuan tercapainya 

setiap tahapan 

C
o
m

b
in

at
io

n
 

Western cultures have 

a stronger focus in 

combination than 

eastern cultures 

Pekerjaan dilaksanakan dengan 

basic kemampuan individu dan 

personal karakter yang dimiliki, 

tidak ada pembangunan karakter 

dan upaya sharing knowledge 

dalam waktu yang relatif 

terbatas 

In
te

rn
al

iz
at

io
n

 Heavily depending on 

a concrete context and 

situation, therefore less 

likely to be heavily 

influenced by national 

culture only 

Kode etik harusnya 

terinternalisasi menjadi budaya 

dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum sehingga 

menihilkan terjadinya 

pelanggaran 

Modified Versions of the SECI model in KPU & Bawaslu, 

Hofstede, (1980,1994) in Deogratias H (2010) 
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Kode etik yang menjadi landasan prilaku di KPU dan Bawaslu 

harusnya terjabarkan secara teknis, sehingga tidak multitafsir dalam 

penerapannya, dan fokus penyelenggara bukan hanya dalam 

masalah keberhasilan tahapan dan program yang dilaksanakan 

tetapi sejauhmana secara substansi tidak terjadi pelanggaran kode 

etik sehingga hasil pemilu dan keabsahannya menjadi otentik dan 

tidak mengundang berbagai permasalahan dan gugatan hukum. 

Proses sosialisasi, ekternalisasi, kolaborasi dan internalisasi 

nilai-nilai etik di tubuh KPU dan Bawaslu, secara simultan akan 

membentuk budaya etik bagi penyelenggara pemilihan umum, 

sehingga siapapun yang masuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu 

akan terbawa budaya etik tersebut, membangun budaya etik ini 

tidaklah mudah karena data menunjukkan betapa banyak 

penyelenggara pemilihan umum yang di laporkan dan terkena  

sanksi oleh DKPP.  Harus dilakukan upaya yang lebih fokus untuk 

menitikberatkan pada aspek setiap  tahapan penyelenggaraan 

dengan berbasis etik 

 

Perspectives Meaning of 

knowledge 

Implications for Knowledge 

management 

Systemic Knowledge is 

represented by the 

acquired experience 

in the process 

Focus is on the flow of 

Knowledge and in the 

process of creating, 

storing, sharing and 

distributing knowledge 

Capability Knowledge has the 

potential to 

motivate action 

Focus is on the strategic 

building of core 

competencies and know-

how within the 

organization 

Professional 

Practice 

Knowledge is in the 

performance of the 

activity 

Focus is to promote an 

environmentt of individual/ 

organizational learning 

The Content: the Conceptual knowledge, Deogratias H (2010) 
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Harus ada upaya maksimal, untuk melakukan proses membuat, 

menyimpan dan mendistibusikan nilai-nilai etik, untuk  menjadikan 

etik sebagai motivasi dalam setiap aktivitas, sehingga membentuk 

kompetensi utama yang dapat meningkatkan kinerja individu dan 

pembelajaran lembaga KPU dan Bawaslu di masyarakat. 

Perlu dilakukan diskusi-diskusi yang lebih mendalam dalam 

bentuk FGD, coffe morning, ceramah/diskusi yang mengahdirkan 

tokoh-tokoh agama dan sharing prilaku etik di tubuh KPU dan 

Bawaslu, ada perhatian dan fokus yang mendalam akan pentingnya 

penerapan etik di tubuh KPU dan Bawaslu. 

Ada masalah mendalam tentang kekerasan dan konflik, korupsi 

dan klientelisme, atau kecurangan dalam pemilihan dan penipuan 

di negara lain. tiga tantangan utama untuk integritas pemilu di 

Asia. Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya harus 

( i ) mengekang keuntungan petahana yang diabadikan dalam 

undang-undang pemilihan yang mengatur pendaftaran kandidat dan 

batas-batas distrik pemungutan suara; (ii) memperkenalkan 

peraturan keuangan politik untuk mengurangi pengaruh uang dalam 

pemilihan umum; dan (iii) meningkatkan transparansi proses 

pemilihan dengan mendorong pengawasan dan advokasi pemilu 

domestik non-partisan.  kinerja baik hingga sangat baik  sangat 

bergantung pada birokrasi mereka yang efektif dan penerimaan 

prosedur pemilu yang tersebar dan diinternalisasi secara luas 

(Grömping, 2018).  

 

e. Pendokumentasian 

Tacit knowledge menjadi eksplicit Knowledge, adalah proses 

pendokumentasian, prilaku dan nilai-niali  positif setiap  personal 

yang ada di KPU dan Bawaslu, hendaknya dapat diaktualisasikan 

menjadi proses yang terukur dan terdokumentasi dengan baik. 

Bagi mereka yang telah mendapatkan predikat teguran dan 

sanksi dari DKPP juga dapat terdokumentasi dengan baik dan 

menjadi perhatian dalam proses seleksi selanjutnya, demikian pula 

jika ada prilaku kesekretariatan yang menyimpang dan terindikasi 

mendapat pelanggaran kode etik, senantiasa menjadi catatan 

penting dalam proses manajeme SDM di KPU dan Bawaslu. 
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Menyusun tata kelola pemilu sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan kemandirian dan profesionalisme di pusat, 

memberikan kredibilitas pada proses pemilihan, dan administrasi 

tingkat lokal partisan, yang memungkinkan penipuan di tingkat 

mikro (Sjoberg, 2016) 

 

f. Verifikasi dan Evaluasi 

Upaya verifikasi dan evalauasi penerapan kode etik dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum, tidak pernah dilakukan, satu-

satunya indikator secara internal di tubuh KPU hanyalah masalah 

keberhasilan Tahapan penyelengggaraaan, untuk keberhasilan 

peningkatan penerapan kode etik tidak menjadi fokus perhatian 

penyelenggara pemilihan umum. 

Harus ada tools yang dapat mengidentifikasi, dalam keseharian 

para penyelenggara, tools inilah yang nantinya menjadi arahan dan 

sekaligus menjadi pengawasan internal pada diri setiap 

penyelenggara 

Harus dilakukan evaluasi kinerja penyelnggara yang berbasis 

etik yang selama ini, tidak pernah dilakukan, satu-satunya indikator 

hanyalah proses yang ada di DKPP, evaluasi secara berkala dan 

hiriarkis tidak pernah dilakukan di tubuh KPU dan Bawaslu, hal ini 

merupakan faktor kelemahan, karena melalui verifikasi dan 

evaluasi inilah komisioner dapat mengetahui dan melakukan 

pengembangn diri secara berkala. 

 

6.4. Product Evaluation (Outcomes), Hasil dan Dampak 

Penerapan Kode Etik 

 

a. Sertifikasi Kode Etik 

Belum ada sertifikasi kode etik di penyelenggara pemilihan 

umum, kode etik yan disusun oleh DKPP, secara peraturan telah 

disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tentunya 

sudah menjadi hukum positif bagi penyelenggara pemilu.  

Bagi para penyelenggara yang terbukti dalam penyelenggara 

pemilu mampu membangun, dan mendistirbusikan nilai-nilai etik 

dalam lembaganya, seharusnya mendapat penghargaaan etik yang 
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patut diapresiasi, seperti halnya lembaga MURI yang memberikan 

sertifikasi bagi mereka yang berprestasi. 

Prestasi ini tentunya terjadi manakala dalam setiap unit 

hirarkis dibawahnya yang mampu bekerjas sama secara kolektif 

dan dapat mengemban amanah melalui pelaksanaan kode etik 

secara berkualitas dan berintegritas. 

 

b. Dampak Produk: meningkatnya integritas dan 

Profesionalisme, kepuasan stakeholder, legitimasi Hasil 

Pemilu yang kuat, GCG, Disiplin SDM, produktivitas daya 

saing dan citra penyelenggara, meningkatkan KPI 

 

Pemberlakuan kode etik dalam tubuh KPU dan Bawaslu akan 

memberikan dampak yang posisitif, secara etik karyawan/anggota  

KPU dan Bawaslu akan dipandang sebagai aset penting dalam 

membangun budaya etik dan merupakan aset penting dan menjadi 

agen perubahan dalam kehidupan berabangsa dan bernegara 

Perusahaan yang stabil dengan pemberlakukan 

karyawan/pegawai/SDM yang dipandang sebagai aset, akan 

dilakukan perawatan secara berkala yang akan meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam mencapai keuntungan 

global, sehingga akan meningkatkan loyalitas karyawan, karena 

dengan loyalitas yang tinggi kepada perusahaan/organisasi, maka 

karyawan akan memberikan yang terbaik pula terhadap perusahaan, 

demikian pula dengan adanya kenyamanan kerja juga akan sinergi 

dengan kemampuan yang optimal dari karyawan untuk 

memberikan total input yang maksimal bagi keuntungan 

perusahaan/organisasi. 

Kekurangan dalam manajemen pemilu sebagian besar dapat 

dikompensasikan melalui pemeriksaan institusional dan sosial 

lainnya: media yang aktif dan independen dan / atau masyarakat 

sipil yang aktif dan independen dan peradilan independen. Pemilu 

yang cacat kemungkinan besar terjadi ketika ketiga pemeriksaan 

kelembagaan gagal dengan cara-cara utama. Di bidang pemilihan, 

pemilih meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan electoral 

management bodies/EMB meminta pertanggungjawaban para 
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pemilih untuk tindakan yang mereka lakukan sebagai bagian dari 

proses pemilihan. Namun terlalu sering, mekanisme formal ini 

rentan terhadap manipulasi politik, itulah sebabnya agen 

akuntabilitas lainnya yang dianalisis di sini sangat penting dalam 

mempromosikan integritas pemilu. (Birch & Van Ham, 2017). 

Loyalitas karyawan/pegawai/SDM akan memberikan 

kontribusi pula terhadap kekuatan budaya organisasi/perusahaan 

yang menjadikan perusahaan semakin kuat dan efektif karena 

peraturan atau sistem HRM dalam perusahan tersebut akan 

terintenalisasi menjadi nilai-nilai yang kuat dalam pola prilaku 

karyawan sehingga karyawan/pegawai/SDM tidak memiliki dilema 

etis dalam menejadi motor penggerak perusahaan sehingga 

perusahaan/organisasi mamapu mencapai keunggulan bersaing 

Ketika penerapan kode etik mampu disosialisasikan, di 

eketernalisasikan, di kolaborasikan dan diintenalisasikan maka ini 

menjadi point penting dan psositif bagi pengembangan organisasi, 

yaitu akan meningkatkan kinerja organisasi, pemilu yang 

berintergitas dan profesional, membangun image lembaga sebagai 

lembaga yang berhasil menerapkan konsep good corporate 

governance (GCG), meningkatnya Disiplin SDM, meningkatkan 

produktivitas daya saing dan citra penyelenggara yang semakin 

positif, meningkatkan indikator kinerja (KPI), dampak yang terasa 

secara jangka panjang adalah semakin meningkatnya animo 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu karena 

tingkat kredibilitas penyelanggara yang semakin tinggi. 

Model lembaga pemilihan menunjukkan bahwa efisiensi 

pemerintah meningkat ketika para pemilih menghukum kinerja 

yang buruk, dan persaingan partai seimbang. Ketidakpastian dalam 

mekanisme pemilihan melemahkan insentif untuk berproduksi 

secara efisien.  Bias partisan menurunkan efisiensi biaya, terutama 

di kota-kota dengan volatilitas pemilu yang besar. (Helland & 

Sørensen, 2015). Efek diterapkannya kode etik meningkatkan  

efisiensi dan produktifitas bagi penyelenggara pemilu 

Tolok ukur kinerja dapat mendorong pembelajaran di antara 

para pejabat pemilihan local/elections by local election officials 

(LEOs) dan memperkuat kontrol pusat terhadap 
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mereka.(Cuganesan, Guthrie, & Vranic, 2014). Hal ini juga perlu 

diukur apakah telah memenuhi target kinerja sesuai dengan 

keterpenuhan kode etik dalam setiap prilaku penyelenggara pemilu 

dalam setiap tahapan. 

Dampak lainnya dalam penerapan kode etik disetiap 

penyelenggaraan dan pengawasan pemilu adalah meningkatkanya 

kepuasan terhadap kinerja kelembagaan dan berdampak pada 

kinerja pemerintah dan stabilitas demokrasi dan pembangunan 

disuatu negara, Jika kepuasan didasarkan secara rasional dan 

bergantung pada evaluasi warga terhadap kinerja pemerintah, biaya 

malpraktik pemilihan tinggi karena berdampak negatif pada 

evaluasi kinerja pemerintah, dan pada akhirnya dapat 

mempengaruhi stabilitas rezim di negara-negara demokrasi yang 

sedang berkembang. (Fortin-Rittberger et al., 2017). 

Di Indonesia, dipuji karena keberhasilannya dalam 

konsolidasi sejak muncul dari pemerintahan otoriter pada tahun 

1998, pemilihan umum dirusak oleh malpraktek. Dalam pemilihan 

presiden 2014, misalnya, negara itu terbukti kuat melawan 

manipulasi opini publik oleh kandidat yang kalah (Aspinall & 

Mietzner, 2014). Namun demikian, masalah mendalam dari uang 

dalam politik tetap ada, karena broker suara dengan loyalitas yang 

berubah tetap berperan penting bagi semua partai politik Indonesia 

(Aspinall, 2014).  

 

 

V. KESIMPULAN 

 

1. Masih banyak terjadi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu yang berakibat pemilu yang kurang berintegritas dan 

Profesional. 

2. Belum dilakukannya pembangunan budaya etik secara 

menyeluruh di tubuh KPU dan Bawaslu. 

3. Agar KPU dan BAWSLU dapat bekerja menegakan kode etik 

penyelenggara pemilu dan bekerja secara profesional, 

melakukan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan 

internalisasi nilai-nilai etik dalam setiap penyelenggara 
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pemilihan umum sehingga menjadi budaya etik dan siapapun 

yang nantinya menjadi penyelenggara akan menyesuaikan 

dengan budaya yang telah tercipta di tubuh KPU dan 

BAWASLU agar tidak menghambat hak konstiusional orang 

untuk dipilih dan memilih, demikian pula harus ada pendekatan 

sistem sebagai satu kesatuan dari penyelenggaraan pemilu 

proses yang selaras dari input proses dan output. 
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BAGIAN 

3 

 

 

IMPLEMENTASI PENGAWASAN MELEKAT 

PADA PEMILU 2019 

Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan  

Rekapitulasi Suara 

 

BURHANUDDIN 

Koordinator Divisi Pengawasan 

 

Abstraksi 

 

Rangkaian pemilu 2019 ibarat mata rantai dan siklus yang tak 

terputus yang ujungnya adalah pemungutan dan penghitungan 

serta rekapitulasi suara, tahapan inilah yang menjadi ujung dari 

semua tahapan penyelenggaraan pemilu, semua energi dicurahkan 

untuk mengawasi apakah penyelenggaraannya sesuai dengan 

ketentuan perundangan-undangan atau tidak, dan semua pihak 

diminta ikut serta terlibat secara aktif, masyarakat yang memiliki 

hak untuk memilih tidak cukup hanya menyalurkan aspirasinya 

dengan hanya mencoblos pilihannya tetapi diminta juga untuk ikut 

mengawasi secara sukarela, apakah prosesnya berjalan dengan 

baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, sampai dengan 

penghitungan atau bahkan rekapitulasi suara berjenjang yang 

dilakukan oleh penyelenggara dan jajarannya. Pemetaan titik-titik 

rawan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi 

suara serta melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya 

dugaan pelanggaran menjadi sebuah keharusan sebelum 

melakukan pengawasan untuk memastikan prosesnya berjalan 
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sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hasil pengawasan 

pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di wilayah DKI 

Jakarta ditemukan beberapa kesalahan prosedur di TPS, seperti 

adanya orang yang menggunakan hak pilihnya tidak terdaftar 

dalam DPT dan tidak menggunakan A5, bahkan ada Ketua KPPS 

yang menyuruh pemilih menandatangani kertas surat suara, 

sehingga kesalahan prosedur inilah yang menjadi dasar 

rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 11 TPS, tersebar di 

Jakarta Timur 8 TPS, di Jakarta Pusat 2 TPS dan di Jakarta Utara 

1 TPS. Selain itu, ditemukan juga beberapa kesalahan dalam 

penghitungan suara di TPS sehingga direkomendasikan untuk 

dilakukan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi suara 

ditingkat kecamatan. Artinya, Pengawasan melekat menjadi sebuah 

jawaban atas segala hasil pengawasan yang telah dilakukan, 

sehingga kerja-kerja pengawasan pemilu dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. 

 

Kata kunci: pemilu, pemungutan, penghitungan suara dan 

rekapitulasi suara 

 

 

Pendahuluan  

 

Indikator keberhasilan pemilu dapat dilihat dari berbagi 

faktor diantaranya adalah tingkat pertisipasi masyarakat yang 

tinggi, penyelenggaraan yang akuntabel, berintegritas serta peserta 

pemilu yang taat kepada semua ketentuan peraturan perundang-

undangan, dengan demikian semua tahapan penyelenggaraan 

pemilu dapat berjalan dengan baik dan sukses, kalaupun ada 

persoalan bukan dari persoalan yang subtansi, dengan demikian 

kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dan bermartabat, yang 

ujungnya adalah melahirkan kepemimpinan yang amanah dan 

bertanggung jawab, karena lahir dari sebuah proses yang panjang 

dan berintegritas. Bukan hal yang mudah dalam merealisasikan itu 

semua, butuh dukungan semua pihak, apakah masyarakat itu 

sendiri sebagai pemilih, partai politik sebagai peserta pemilu 
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ataupun calon perseorangan untuk pemilihan DPD bahkan calon 

Presiden dan Wakil Presiden sekalipun wajib berkomitmen dengan 

semua tahapan dan ketentuan perundangan-undangan, bahkan yang 

tak kalah penting adalah penyelenggara yang berkomitmen 

menyelenggarakan pemilu secara adil dan netral bahkan harus 

terlihat netral. 

Tahapan-demi tahapan penyelenggaraan pemilu sudah 

dilalui tidak sempurna memang, tetapi bisa dipertanggungjawabkan 

secara hukum dan konstitusi, karena kepastian hukum 

penyelenggaraan adalah hal mutlak yang wajib dilaksanakan, sebab 

penantian panjang dari semua tahapan adalah hari dimana 

masyarakat akan menggunakan hak pilihnya, yaitu hari 

pemungutan dan penghitungan suara dilanjutkan dengan 

rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari TPS hingga PPK, 

Kabupaten/Kota sampai dengan penghitungan dan rekapitulasi 

suara tingkat Provinsi dan berakhir di tingkat nasional yang akan 

menetapkan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan bahan 

menetapkan perolehn suara Presiden dan Wakil Presiden, dengan 

demikian kita bisa tahu siapakah Presiden terpilih pilihan rakyat 

Indonesia, itupun setelah melalui tahapan perselisihan hasil pemilu 

baik pilpres maupun pileg di Mahkamah Konstitusi. 

Perjalanan panjang proses ini tentu tidaklah mudah, terlebih 

bagi penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu dengan 

jajarannya yang berupaya menjadikan ajang kontestasi ini berjalan 

sesuai dengan ketentuan, pengawasan melekat yang dilakukan 

tidaklah mudah dalam pelaksanaannya, baik dalam hal sumber 

daya manusia serta hal teknis lainnya, sehingga perlu dukungan 

semua pihak untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, 

karenanya motto Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama 

Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu adalah sebuah keniscayaan. 

Dalam tulisan ini dijelaskan semua tahapan proses 

pengawasan melekat dari mulai kesiapan pelaksanaan tahapan 

pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta dinamika 

dan persoalan yang terjadi sehingga diharapkan dapat 

menggambarkan kondisi nyata dilapangan dan usulan bahkan 
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rekomendasi-rekomendasi pengawas pemilu yang menjadi 

perbaikan penyelenggaraan pemilu kedepan. 

 

1. Kegiatan Pengawasan 

 

A. Kerawanan Pemungutan, Penghitungan dan 

Rekapitulasi Suara 

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) 

mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan. Dalam 

konteks pencegahan dalam pengawasan Pemilu, maka 

diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi 

pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Pemilu yang demokratis ditandai dengan penyelenggaraan 

Pemilu yang bebas dan adil. Untuk itu Indonesia menetapkan 

enam parameter atau standar Pemilu yang demokratis yaitu 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ; sesuai termuat 

dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 

Standar Pemilu Indonesia paralel dengan standar atau 

tolak ukur keberhasilan Pemilu demokratis yang bebas dan adil  

dari The International Covenant on Civil and Political Right 

(Pasal 25 tahun 1966). Ada 8 prinsip yang disodorkannya yaitu: 

(i) pemilihan umum berkala; (ii) hak pilih universal; (iii) hak 

pilih yang sama; (iv) hak menduduki jabatan publik; (v) hak 

untuk memilih; (vi) pemungutan suara rahasia; (vii) pemilihan 

yang jujur; dan (vii) memungkinkan ekspresi bebas dari 

kehendak rakyat.  

Sedangkan Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA 2010) merumuskan 15 standar internasional 

Pemilu yang demokratis; (i) penyusunan kerangka hukum, (ii) 

sistem Pemilu, (iii) penentuan distrik pemilihan dan definisi 

batasan unit Pemilu, (iv) hak memilih dan dipilih, (v) 

penyelenggara Pemilu, (vi) pendaftaran pemilih dan pemilih 

terdaftar, (vii) akses kertas suara partai politik dan kandidat, 

(viii) kampanye Pemilu yang demokratis, (ix) akses media dan 

kebebasan berekspresi, (x) pembiayaan dan pengeluaran 
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kampanye, (xi) pemungutan suara, (xii) penghitungan dan 

tabulasi suara, (xiii) peran wakil partai dan kandidat, (xiv) 

pemantau Pemilu, dan (xv) kepatuhan dan penegakan hukum. 

Pada poin (iv) dan (vi), Pemilu yang bebas dan adil 

mengharuskan pemberian kesempatan warga negara untuk 

berpatisipasi dalam pemerintahan berupa hak pilih dan untuk 

menjamin hak pilih dalam pemilu salah satunya harus terdaftar 

dalam daftar pemilih tetap. Hak pilih (memilih dan dipilih) 

adalah hak dasar setiap warga negara yang merupakan hak asasi 

manusia berupa hak sipil dan hak politik . 

Oleh karena itu, tahapan pemungutan, penghitungan 

suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan pada Pemilu 2019, 

telah dipetakan beberapa kerawanan yang diprediksi akan 

terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya 

kekurangan jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS, 

banyaknya pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya 

namun tidak memiliki form A5 atau tidak memiliki KTP 

Jakarta, banyaknya orang yang ingin memilih tapi tidak 

terdaftar dalam DPT. Hal ini diprediksi terjadi, karena pada saat 

penyusunan daftar pemilih maupun pada saat rekapitulasi daftar 

pemilih, ditemukan banyak masalah sehingga dilakukan 

perbaikan berkali-kali. Sementara itu pada saat pelaksanaan 

penghitungan suara di TPS, ada beberapa kerawanan yang bisa 

saja terjadi, yaitu  kesalahan dalam penghitungan suara dan 

manipulasi suara yang dilakukan oleh petugas KPPS, hal ini 

dapat dipicu karena banyak banyak surat suara yang dihitung 

dan petugas KPPSnya tidak berpengalaman. Selanjutnya dalam 

proses rekapitulasi suara, beberapa hal yang bisa terjadi yaitu 

kesalahan input data perolehan suara, pengurangan dan 

penambahan suara yang dilakukan oleh petugas PPS atau PPK, 

ini bisa terjadi karena kelelahan maupun bisa juga karena unsur 

kesengajaan. 

 

B. Perencanaan Pengawasan 

Perencanaan adalah suatu proses yang merupakan 

rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana, yang 
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memiliki sifat dapat disesuaikan dengan tujuan, disesuaikan 

dengan keterbatasan yang ada, dikembangkan sesuai teknik 

dan kebutuhan tertentu. 

Proses perencanaan pada awalnya merupakan proses 

yang konvensional, yang disebut juga Classical Planning 

Process atau Geddesian Planning Process. Proses yang 

konvensional merupakan proses yang terbuka (tanpa 

feedback). Dalam perencanaan, input merupakan data-data atau 

informasi, output merupakan produk perencanaan atau 

rencana, sedangkan proses atau analisis merupakan keterkaitan 

data atau informasi untuk menghasilkan produk rencana.  

Perencanaan pengawasan ini sangat penting dilakukan 

untuk menentukan titik fokus pengawasan pada pelaksanaan 

pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara 

Pemilu 2019. Setelah melakukan pemetaan kerawanan 

pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara 

pemilu 2019, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan 

adalah membuat perencanaan pengawasan agar kerawanan 

pemilu yang sudah dipetakan dapat dilakukan pengawasan atau 

dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.  

Beberapa perencanaan pengawasan yang akan 

dilakukan yaitu membentuk tim supervisi pelaksanaan 

pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Tim 

supervisi pengawasan diberikan pembekalan dan pemahaman 

terkait jenis-jenis potensi kerawanan yang mungkin  terjadi di 

tiap TPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, 

selain itu mereka juga dibekali dengan alat kerja pengawasan 

untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi pada saat 

pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. 

Setelah perencanaan pengawasan sudah dibuat, maka fokus 

pengawasan juga harus ditentukan, agar memudahkan dalam 

melakukan pengawasan dilapangan.  
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C. Pencegahan 

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan, mencegah 

atau tindakan menahan agar sessuatu tidak terjadi atau dapat 

dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 

pelanggaran. Upaya pencegahan pelanggaran pemilu 

merupakan upaya awal dalam menanggulangi kerawanan 

pemilu. 

Selama pelaksanaan pemilu 2019, khususnya 

pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya melakukan 

pencegahan dengan cara supervisi pengawasan, khususnya di 

TPS yang sudah dipetakan sebagai TPS rawan di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta. Supervisi pengawasan yang dilakukan 

mengindentifikasi beberapa kejadian yang dianggap akan 

mengganggu proses pemungutan suara dan berpotensi terjadi 

kesalahan prosedur, seperti adanya pemilih yang ingin 

menggunakan hak pilihnya namun tidak memiliki form A5,  

salah satunya terjadi di TPS 68 di Apartemen Kalibata City 

Jakarta Selatan, dimana beberapa pemilih yang memliki KTP 

luar Jakarta, memaksakan diri menggunakan hak pilihnya, 

namun berhasil dicegah oleh jajaran pengawas pemilu. Hal 

serupa juga terjadi di beberapa TPS di wilayah Jakarta Utara, 

khususnya di TPS 25 Apartemen Gading Nias Kelapa Gading, 

terkait adanya pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya 

namun tidak memiliki form A5 dan ber e-KTP luar Jakarta. 

Pencegahan sudah dilakukan dibeberapa TPS, namun kejadian 

serupa terjadi dibeberapa tempat dan tidak bisa dilakukan 

pencegahan, sehingga ditindaklanjuti sebagai dugaan 

pelanggaran administrasi atau prosedur. 

Pencegahan juga dilakukan pada proses penghitungan 

suara di TPS, terkait dengan kejadian yang dianggap 

menyalahi prosedur seperti di salah satu TPS di wilayah 

Jakarta Utara, dimana Ketua KPPS yang merupakan seorang 

perempuan membacakan perolehan suara dengan cara duduk 

menghadap ke samping membelakangi saksi dan masyarakat 

yang menyaksikan penghitungan suara serta membuka kertas 
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suara hanya setengah dan menyebutkan perolehan suara 

dengan nada yang kurang jelas, peristiwa ini terjadi tanpa ada 

protes dari saksi-saksi yang ada di TPS bahkan pengawas TPS 

tidak memperingatkan, sementara jajaran Bawaslu Provinsi 

DKI Jakarta yang melakukan monitoring mendapatkan 

kejadian tersebut dan mengingatkan kepada petugas KPPS 

untuk melakukan penghitungan suara sesuai prosedur, agar 

masyarakat bisa mendengar dan melihat penghitungan suara di 

TPS tersebut dengan baik.  

 Pencegahan lain yang sudah dilakukan, yaitu terkait 

adanya KPPS yang melakukan penghitungan suara dengan 

menghitung dua perolehan suara apabila ada pemilih yang 

mencoblos partai politik dan calon legislatif dalam satu surat 

suara, namun dibeberapa TPS dilakukan hal yang sama, 

sehingga terjadi ketidaksinkronan data pada saat rekapitulasi di 

tingkat kecamatan, yang mengharuskan adanya penghitungan 

suara ulang. 

Sementara pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran pengawas pemilu 

se-DKI Jakarta, juga difokuskan terhadap rekapitulasi suara, 

baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Provinsi DKI 

Jakarta. Pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan supervisi untuk 

memastikan proses rekapitulasi suara tersebut berjalan sesuai 

dengan prosedur. Dalam proses rekapitulasi suara, ditemukan 

adanya PPK yang melakukan rekapitulasi suara dimulai dari 

perolehan suara DPR RI, padahal sesuai ketentuan seharusnya 

dimulai dari perolehan suara PPWP. Berdasarkan arahan 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, kejadian tersebut 

ditindaklanjuti oleh Bawaslu Jakarta Utara dengan 

mengingatkan kepada salah satu PPK di Jakarta Utara, agar 

proses rekapitulasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

diatur dalam Peraturan KPU, yaitu dimulai dari rekapitulasi 

suara Presiden dan Wakil Presiden. 
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D. Aktivitas Pengawasan. 

 

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 

 

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, jajaran Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta melakukan Pengawasan Pemungutan 

Suara yang tersebar di 29.063 TPS di wilayah DKI Jakarta 

dengan menurunkan personil sebanyak 29.063 Pengawas TPS, 

267 Pengawas Kelurahan, 132 Pengawas Kecamatan, 28 

Pengawas Tingkat Kabupaten/Kota dan 7 orang Pengawas 

Tingkat Provinsi. Dalam melakukan pengawasan pemungutan 

suara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membagi tim untuk 

melakukan monitoring di beberapa TPS di wilayah DKI 

Jakarta yang dianggap rawan sesuai dengan pemetaan yang 

sudah dilakukan di antaranya TPS 28, 29 di Gading Nias 

Kelapa Gading Jakarta Utara, TPS 68 Kalibata City Jakarta 

Selatan, TPS Rutan dan Lapas yang berada di wilayah Jakarta 

Timur dan Jakarta Pusat serta beberapa TPS yang berada di 

Jakarta Barat khususnya di Kapuk Cengkareng dan TPS yang 

berada di sekitar apartemen. 

Berbagai permasalahan terjadi di TPS pada saat 

pelaksanaan pemungutan suara, seperti adanya kekurangan 

surat suara diberbagai TPS, antara lain di TPS 192 Kelurahan 

Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit, TPS 26 dan 118 

Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar, TPS 74 Kelurahan 

Ciracas Kecamatan Ciracas, TPS 29 Kelurahan Pulogebang 

Kecamatan Cakung, TPS 198 Kelurahan Cipinang Besar Utara 

Kecamatan Jatinegara, TPS 176 Kelurahan Pademangan 

Kecamatan Penggilingan, TPS 145, 146 dan 147 Kelurahan 

Pondok Labu Kecamatan Cilandak, TPS 17 Kelurahan Meruya 

Utara Kecamatan Kembangan, TPS 104 Kelurahan 

Pegangsaan Kecamatan Kelapa Gading,  TPS 11 Kelurahan 

Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, TPS 192 

Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing dan TPS 10 

Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja. 
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Permasalahan lain yang terjadi, yakni adanya pemilih 

yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP 

luar DKI Jakarta, hal ini terjadi di TPS 93 Kelurahan Jati 

Kecamatan Pulo Gadung, TPS 02 Kelurahan Cipinang 

Kecamatan Pulo Gadung, TPS 64 dan 116 Kelurahan 

Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung, TPS 14 Kelurahan 

Cilangkap Kecamatan Cipayung, TPS 34 Kelurahan Bambu 

Apus Kecamatan Cipayung, TPS 101 Kelurahan Gedong 

Kecamatan Pasar Rebo, TPS 02 Kelurahan Pasar Baru 

Kecamatan Sawah Besar dan TPS 172 Kelurahan Pademangan 

Barat Kecamatan Pademangan. 

Sementara itu di TPS 65 Kelurahan Jati Kecamatan 

Pulo Gadung tidak ada petugas KPPS yang menjaga tinta, 

sedangkan di TPS 170 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan 

Duren Sawit terjadi keterlambatan pembukaan TPS dan lebih 

fatal lagi ditemukannya pemilih yang diminta untuk tanda 

tangan di kertas suara oleh Ketua KPPS yang terjadi di TPS 

163 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung, serta juga 

adanya pemilih yang memiliki e-KTP luar Jakarta yang 

memaksakan diri memilih di TPS 68 Kelurahan Rawajati 

Kecamatan Pancoran serta adanya pengguna A5 yang diminta 

menunggu sampai pukul 12.00 oleh KPPS yang terjadi di TPS 

11 dan 15 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi 

dan terdapat Pemilih yang mendapat 2 Surat Suara Paslon dan 

mencoblos keduanya, yang terjadi di TPS 27 Kelurahan Rawa 

Buaya Kecamatan Cengkareng.   

Kejadian yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan 

suara, langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta dengan memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota se-

DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan 

maupun Panwaslu Kelurahan agar melakukan investigasi 

terhadap TPS-TPS yang diduga terjadi dugaan pelanggaran, 

jika hasil investigasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran 

maka diperintahkan untuk merekomendasikan Pemilihan Suara 

Ulang (PSU) apabila memenuhi syarat dalam peraturan 

perundang undangan.  
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Sementara itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta 

jajarannya, melakukan pengawasan secara melekat terhadap 

proses penghitungan suara yang dilakukan di semua TPS di 

wilayah DKI Jakarta. Terdapat beberapa kejadian  pada saat 

penghitungan suara, salah satunya di TPS 169 Kelurahan 

Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, 

terdapat kekurangan formulir C1 Plano DPR RI yang 

seharusnya berjumlah 16 partai politik, tetapi yang tersedia 

hanya untuk 14 partai politik. Kemudian salah satu TPS di 

Jakarta Utara pada saat penghitungan suara, ketua KPPS 

melakukan penghitungan suara dengan cara duduk 

membelakangi saksi serta masyarakat yang menyaksikan 

penghitungan suara dan juga membuka kertas suara hanya 

setengah serta menyebutkan perolehan suara partai dengan 

suara yang kurang jelas. 

Kejadian yang paling menonjol terjadi di Jakarta Utara, 

yakni pada saat akan dilakukan penghitungan suara, hampir 

semua TPS di salah satu Kelurahan di Jakarta Utara 

kekurangan Kertas C1 Plano, sehingga penghitungan suara 

sempat tertunda sampai tengah malam dan  diganti dengan 

kertas karton biasa. Sementara dibeberapa TPS terdapat 

kesalahan metode penghitungan suara yang menyebabkan 

terjadinya penghitungan suara ulang untuk mensinkronkan data 

yang tidak sinkron. 

  

Rekapitulasi Suara 

 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya 

melakukan kegiatan pengawasan rekapitulasi perolehan suara 

di mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Untuk 

pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dilakukan 

mulai tanggal 19 April sampai 4 Mei 2019, namun karena 

banyaknya penghitungan suara ulang dan ketidaksinkronan 

data pemilih, sehingga terjadi perpanjangan waktu rekapitulasi 

suara dari tanggal 19 April sampai 16 Mei 2019. Sementara itu 
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untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 5–16 

Mei 2019, rekapitulasi suara ini mengalami perpanjangan 

waktu dikarenakan banyaknya penghitungan suara ulang akibat 

ketidaksinkronan data pemilih di tingkat kecamatan. 

Pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Provinsi 

dilaksanakan pada tanggal 9–17 Mei 2019 di Hotel Bidakara, 

Tebet, Jakarta Selatan. Kabupaten Kepulauan Seribu mendapat 

giliran pertama untuk dilakukan rekapitulasi suara, pada saat 

dilakukan rekapitulasi suara ditemukan adanya calon anggota 

legisatif dari partai Perindo yang sudah dicoret oleh KPU DKI 

Jakarta, namun masih mendapatkan suara, sehingga Bawaslu 

DKI Provinsi Jakarta merekomendasikan agar suara calon 

anggota legislatif tersebut dialihkan ke perolehan suara partai. 

Wilayah kedua yang dilakukan rekapitulasi suara 

adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam proses 

rekapitulasi suara tidak mengalami kendala dan tidak ada 

keberatan dari saksi-saksi Peserta Pemilu, sehingga KPU 

Provinsi DKI Jakarta menetapkan perolehan suara PPWP, 

DPR, DPD dan DPRD untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat. 

Selanjutnya, wilayah ketiga yang dilakukan rekapitulasi 

suara adalah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam proses 

rekapitulasi suara dilakukan koreksi perbaikan terhadap jumlah 

pemilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, 

jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan jumlah pengguna 

hak pilih di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pancoran dan 

Cilandak, koreksi ini dilakukan atas persetujuan para peserta 

yang hadir karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara. 

Dalam proses rekapitulasi tersebut juga terdapat keberatan dari 

saksi Partai Hanura, PKS dan Perindo terkait hasil perolehan 

suara daerah pemilihan 7 dan 8 Jakarta Selatan, keberatan 

tersebut terkait adanya perselisihan suara hasil rekapitulasi 

suara yang tertera dalam salinan C1, DAA1, DA1 dan DB, 

sehingga saksi Partai Hanura, PKS dan Perindo meminta untuk 

dilakukan kroscek data. Atas keberatan tersebut KPU DKI 

Jakarta melakukan skorsing untuk mempertemukan para pihak 

agar dapat melakukan kroscek data yang dimaksud. Namun, 
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setelah pertemuan tersebut KPU DKI Jakarta kembali 

membuka rapat rekapitulasi suara, akan tetapi pihak saksi 

Partai Hanura, PKS dan Perindo tidak dapat menunjukan C1, 

DAA1, DA1 untuk dilakukan kroscek dan perbandingan data 

antara KPU DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta dan Saksi 

Partai Hanura, PKS, Perindo, sehingga keberatan saksi Partai 

Hanura, PKS dan Perindo terkait korscek data tidak bisa 

ditindaklanjuti yang mengakibatkan saksi Partai Hanura, 

Perindo, PKS melakukan walk-out khusus untuk rekapitulasi 

suara Kota Administrasi Jakarta Selatan.  

Rekapitulasi suara tingkat kota Jakarta Barat mendapat 

giliran yang ke-empat, pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 

pukul 20.30 WIB. Saat proses rekapitulasi suara,  KPU 

Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan penyesuaian atau 

koreksi terhadap jumlah DPT, DPTb dan DPK di berita acara 

karena adanya perbedaan DPT, DPTb, dan DPK yang telah 

ditetapkan sebelumnya, hal ini dilakukan berdasarkan 

persetujuan peserta pemilu karena tidak merubah hasil 

perolehan suara peserta pemilu. 

Selanjutnya, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan 

penundaan rapat rekapitulasi selama 1 (satu) hari, karena 

proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Koja dan 

tingkat Kota Jakarta Utara belum selesai. Rekapitulasi suara 

tingkat Jakarta Utara baru bisa dilanjutkan pada tanggal 12 

Mei 2019 pukul 21.00 WIB, dalam proses rekapitulasi suara 

terdapat keberatan dari saksi Partai Politik, salah satunya 

adalah Partai Demokrat yang mempersoalkan adanya anggota 

partai yang tidak mendapatkan mandat sebagai saksi namun 

diperbolehkan untuk menerima salinan DB1 oleh KPU Kota 

Administrasi Jakarta Utara. Keberatan juga disampaikan oleh 

saksi Partai Gerindra terkait adanya laporan perselisihan suara 

yang dilaporkan ke Bawaslu Jakarta Utara, namun menurut 

saksi Partai Gerindra laporan tersebut belum ditindaklanjuti 

sampai rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Jakarta Utara 

selesai, sehingga meminta untuk dilakukan penundaan 

penetepan untuk perolehan suara Jakarta Utara. Terkait hal 
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tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta meminta tanggapan 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan keberatan yang 

disampaikan oleh saksi Partai Demokrat, Bawaslu Provinsi 

DKI Jakarta menyampaikan bahwa persoalan tersebut sudah 

dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara dan proses 

penanganannya sedang berjalan, begitu juga atas keberatan 

yang disampaikan saksi Partai Gerindra, Bawaslu Provinsi 

DKI Jakarta menyampaikan bahwa persoalan tersebut sudah 

dilaporkan ke Bawaslu Jakarta Utara dan proses 

penanganannya sementara berlangsung. Atas jawaban yang 

disampaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, maka KPU 

Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa proses rekapitulasi 

suara untuk perolehan suara PPWP, DPR, DPD, dan DPRD 

untuk wilayah Jakarta Utara dapat ditetapkan, sambil 

menunggu putusan penanganan pelanggaran yang dilakukan 

oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara. 

Wilayah Jakarta Timur adalah yang terakhir dilakukan 

rekapitulasi suara, setelah dilakukan penundaan selama 4 hari 

karena menunggu rekapitulasi di 3 (tiga) kecamatan, yakni 

Kecamatan Duren Sawit, Pulo Gadung, Cakung) dan 

rekapitulasi suara baru dapat dilanjutkan pada tanggal 17 Mei 

2019 pukul 08.30 WIB. Pada saat rekapitulasi suara untuk 

wilayah Jakarta Timur, terdapat keberatan yang disampaikan 

oleh saksi pasangan calon presiden nomor urut 01 bahwa pada 

saat rekapitulasi suara tingkat kota Jakarta Timur, saksi 

pasangan calon  presiden nomor urut 01 menuliskan keberatan, 

dalam keberatan tersebut saksi pasangan calon presiden nomor 

urut 01 mengaku kehilangan 200 suara di Kelurahan 

Rawamangun. Selain itu, saksi pasangan calon nomor urut 01 

juga keberatan terkait softcopy DAA1 Kecamatan Duren Sawit 

yang tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 

01 hingga pleno berakhir. Sementara itu, KPU Provinsi DKI 

Jakarta mempersilahkan KPU Kota Jakarta Timur untuk 

menjawab keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan 

calon nomor urut 01, KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan 

bahwa terkait dengan keberatan saksi pasangan calon 0, diakui 
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adanya perbedaan data antara saksi dan KPU Kota Jakarta 

Timur, dimana terkait dengan perbedaan data di Kelurahan 

Rawamangun sebenarnya sudah diselasaikan dalam pleno 

tingkat Kecamatan dan disaksikan oleh Saksi Paslon 01, 

Paslon 02, KPU Jakarta Timur dan Bawaslu Jakarta Timur. 

Sementara keberatan untuk Kelurahan yang lain tidak 

dikabulkan permohonannya karena tidak ada data pembanding. 

 Saat rekapitulasi suara untuk wilayah Jakarta Timur, 

juga terdapat keberatan dari saksi calon anggota DPD RI  

Fahira Idris terkait dengan permintaan salinan asli DB 1 yang 

belum diberikan. Menanggapi hal tersebut, KPU Provinsi DKI 

Jakarta memerintahkan kepada KPU Kota Jakarta Timur untuk 

mempersiapkan dokumen yang diminta oleh saksi Fahira Idris 

terkait salinan asli DB 1. Selain itu, Saksi Partai Golkar 

menyampaikan keberatan dan meminta waktu untuk 

pengecekan ulang Form DB1 dan DC1 untuk DPRD Dapil 3 

Jakarta Timur, karena permintaan tersebut tidak bisa diterima 

oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, maka saksi Partai Golkar 

tidak mau menandatangani pada Form DC 1. Hal tersebut juga 

dilakukan oleh saksi PPP, Berkarya, Hanura, PKS, menyatakan 

menolak menandatangani formulir DC 1 karenakan instruksi 

dari pimpinan partai masing-masing.  

 

 

2. Hasil-Hasil Pengawasan 

 

A. Temuan 

  

Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ditemukan dan 

diidentifikasi berbagai peristiwa dugaan pelanggaran pemilu 

terkait kesalahan prosedur pelaksanaan pemungutan dan 

penghitungan suara, yang mengarah pada dugaan tindak pidana 

pemilu maupun potensi pemungutan suara ulang. Atas temuan 

tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengintruksikan 

77  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

kepada Bawaslu Kabupaten / Kota se-Provinsi DKI Jakarta 

untuk memerintahkan Panwaslu Kecamatan melakukan 

penelusuran dan investigasi terhadap temuan tersebut dan 

apabila terbukti ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka 

diproses sesuai peraturan perundang-undangan atau jika ada 

pelanggaran administrasi atau prosedur, maka diminta untuk 

dilakukan rekomendasi pemungutan suara ulang.  

 

Tabel 1 

Hasil pengawasan pelaksanaan 

pemungutan dan penghitungan suara 

 

NO KAB/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS PERISTIWA KEJADIAN 

1 

Jakarta 

Timur 

Kec. Pulo 

Gadung 

Kel. Jati 

TPS 65 

Tidak ada petugas 

yang menjaga bagian 

Tinta dan yang 

mejaga petugas 

keamanan (Jl. Taman 

Nilam) 

2 TPS 66 

Kekurangan logistik 

(alas coblos) ket : 

tidak ada alas untuk 

mencoblos 

3 TPS 93 

Ada Pemilih yang 

menggunakan C6 

orang lain, pengguna 

tidak terdaftar dalam 

DPT dan DPTB dan 

tidak punya e KTP 

4 
Kel. 

Cipinang 
TPS 2 

Pemilih memiliki e 

KTP luar DKI tanpa 

A5 dan dimasukkan 

ke dalam DPK 

sebanyak 9 orang dan 

diperbolehkan 

mencoblos. 

5 

Kel. 

Rawamangu

n 

TPS 64 

Pemilih memiliki e 

KTP luar DKI tanpa 

A5 dan dimasukkan 

ke dalam DPK 

sebanyak 6 oramg dan 

diperbolehkan 

mencoblos 
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6 TPS 116 

Ada 10 pemilih luar 

DKI yang memilih 

dengan menggunakan 

hak pilihnya tanpa A5 

7 

Kec. Duren 

Sawit 

Kel Pondok 

Bambu 
TPS 170 

Petugas KPPS baru 

memulai 

penghitungan surat 

suara dikantor kpps 

pukul 07.40 WIB 

(bertempat di SDN 07 

Pondok Bambu 

jakarta) 

8 

Kel. Pondok 

Bambu, 

lapas 

pondok 

bambu 

TPS 192 

Surat Suara DPR RI 

kurang 1 

9 
Kel. Malaka 

Sari 
TPS 18 

Pemilih tidak 

memiliki E KTP DKI 

Jakarta tanpa A5 

sebanyak 33 orang 

diperbolehkan untuk 

mencoblos. 

10 
Kec. 

Makassar 

Kel. 

makassar 

TPS 118 
Kurang Surat Suara 

presiden Sebanyak 94 

11 TPS 26 
Surat Suara Presiden 

tidak ada 

12 

Kec. 

Cipayung 

Kel. Lubang 

buaya 

TPS 171 
Ada pembagian uang 

oleh KPPS 

13 ?? 

temuan dugaan 

serangan fajar oleh 

KPPS 

14 

Kel. Bambu 

Apus 

TPS 77 

PTPS hanya 

mendapatkan C1 

untuk DPR 

15 TPS 15 

PTPS hanya 

mendapatkan C1 

untuk DPR 

16 TPS 34 

Pemilih dengan e 

KTP luar DKI bisa 

memilih tanpa A5 

17 
Kel. 

Cilangkap 
TPS 14 

Pemilih dengan e 

KTP luar DKI bisa 

memilih tanpa A5 

18 Kec. Ciracas 
Kel. 

Cibubur 
TPS 181 

ada laporan ktp sesuai 

domisili tapi hanya 

dapat satu surat suara 
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19 Kel Ciracas TPS 074 

Kekurangan surat 

suara Pilpres 60 

Lembar 

20 Panti Sosial  

Pemilih Gangguan 

jiwa di arahkan 

memilih paslon 

tertentu 

21 

Kec. Cakung 
Kel. Pulo 

Gebang 

TPS 163 

Pemilih di suruh 

Tanda tangan di 

Kertas surat suara 

22 TPS 029 
Surat suara DPD 

kurang 100 buah 

23 

Kec. 

Jatinegara 

Kel. Kel 

Cipinang 

Besar Utara 

TPS 198 
Surat Suara DPD 

Tidak ada Sama sekali 

24 TPS 169 

C1 plano  DPR RI 

Seharusnya ada 16 

partai, Tetapi hanya 

ada 14 partai yang 

tersedia 

25 
Kec 

Matraman 

Kel Kebon 

Manggis 
TPS 023 

2 org Pemilih 

terdaftar di DPT TPS 

033 , tetapi Pemilih 

tersebut mencoblos di 

TPS 023, KPPS  

mencatat di form C2 

sedangkan Pengawas 

mencatat di Form A 

26 
Kec. 

Penggilingan 

Kel. 

Padaengan 
TPS 176 

Surat suara DPD 

kurang 101 buah 

27  
Kec. Pasar 

Rebo 
Kel. Gedong TPS 101 

Ada 5 orang luar DKI 

Jakarta menggunakan 

hak pilihnya dengan 

KTP luar DKI 

Jakarta, tanpa A5 

28 

Jakarta 

Selatan 

Kec. Cilandak 
Kel. Pondok 

Labu 

TPS 145 
Surat Suara DPD 

Kurang 100 Lembar 

29 TPS 146 
Surat Suara DPD 

Kurang 100 Lembar 

30 TPS 147 
Surat Suara DPD 

Kurang 100 Lembar 

31 
Kec. Pancoran 

Kec. Pancoran 

Kel 

Rawajati, 

Apartement 

Kalibata 

City 

11 TPS 

(61-71) 

Warga pengguna e 

KTP luar DKI yang 

tidak punya A5  

namun tetap ingin 

menggunakan hak 

pilihnya di TPS 

tersebut dan menuntut 
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hak pilihnya 

32 
Kel. 

Rawajati 
TPS 69 

tidak mendapatkan 

model PPWP, form 

DPTb dan stempel 

suara 

33 

Kel 

Rawajati, 

Apartemen 

Kalibata 

City 

TPS 68 

ada dua orang yg 

mengaku bisa 

menggunakan hak 

suara hanya 

bermodalkan e-KTP 

daerah (Kota 

Makassar). Lalu 

setelah ditelusuri di 

daftar absen memang 

benar ada pemilih atas 

nama Rosmiaty dgn 

alamat Kota 

Makassar, Sulsel, dan 

setelah orang yg 

mengaku 

menggunakan hak 

pilih hanya bermodal 

e-KTP daerah itu 

dikonfirmasi dgn para 

KPPS, diakui oleh 

petugas 27KPPS 6 

bernama Yusuf 

Fadillah bhw memang 

dirinya membantu Ibu 

Isti (putri dr Ibu 

Rosmiaty) yg 

merupakan pemilih 

dgn e-KTP daerah itu 

memasukkan surat 

suara yg sudah 

dicoblos ke dalam 

kotak suara. 

34 

Kec. Setiabudi 
Kel Karet 

Kuningan 

TPS 15 

hanya ada 230 surat 

suara dari 263 surat 

suara (225+38 

tambahan) 

36  

Pengguna A5 diminta 

menunggu sampai 

pukul 12.00 

37 TPS 11 Surat Suara kurang 

38  

Pengguna A5 diminta 

menunggu sampai 

pukul 12.00 
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39 

Kec. Keb. 

Baru 

Kel. 

Petogogan 

TPS 01 

terdapat 4 (empat) 

surat suara yang rusak 

3 untuk suara DPRD, 

dan 1 untuk suara 

DPR 

40  

adanya pemilih 

atas nama Lisa 

Apriyani keliru 

melakukan 

pencoblosan 

maka pemilih ybs 

meminta 

pengganti surat 

suara ke KPPS 

41 TPS 03 

terdapat surat suara 

yang rusak 1 suarat 

suara DPR, dan 1 

surat suara DPRD 

42 TPS 04 

terdapat 1 (satu surat 

suara yang rusak 

untuk surat suara DPD 

dan DPR 

43 TPS 06 

terdapat surat suara 

yang rusak 1 suarat 

suara DPRD 

44 

Jakarta 

Pusat 

Kec. Cempaka 

Putih 

Kel. 

Rawasari, 

Rutan 

Salemba 

Kel. 

Rawasari, 

Apartement 

Green 

Pramuka 

TPS 77 
ditemukan 3 kotak 

tidak tersegel. 

45 TPS 076 

Pemilih yg 

seharusnya mencoblos 

di TPS 76 tapi 

mencoblos di TPS  

077 

46  

Pemilih yg 

seharusnya 

mendaptkan 2 Surat 

Suara tapi hanya 

diberikan 1 Surat 

suara yaitu PPWP 

47 
TPS 64 

dan 65 

Pemilih DPTB sudah 

bawa A5 tp tdk boleh 

memilih sebelum jam 

12 dgn alasan  tdk 

masuk dlm A4, 

alasannya hanya ada 

13 orang yang 

terdaftar dalam A4 
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48 
TPS 64 

dan 65 

ada pemilih yang 

ingin mencoblos di 

TPS 64, 65 dengan 

hanya menggunakan e 

KTP yang alamatnya 

berada di luar TPS 

tersebut (Luar DKI) 

49 
kec. tanah 

abang 

kel. kebon 

melati 
TPS 89 

terkendala terkait 

siwaslu sejak 

semalam, tidak bisa 

upload foto pdhal 

aplikasi sdah di 

update versi terbaru 

50 
Kec. 

Kemayoran 

Kel. Sumur 

Batu 
TPS 69 

Terdapat 7 pemilih 

yang namanya tidak 

terdaftar di DPT 

ataupun DPTb yang 

menggunakan 

fotocopy e-KTP luar 

DKI Jakarta tanpa A5 

dan diizinkan KPPS 

menggunakan hak 

pilihnya 

51  
Kec. Sawah 

Besar 

Kel. Pasar 

Baru 
TPS 2 

Terdapat 4 orang 

pemilih e KTP luar 

DKI Jakarta 

menggunakan hak 

pilihnya tanpa A5. 

52 

Jakarta 

Barat 

Kec. 

Cengkareng 
Rawa Buaya 

TPS 

140-144 

Pasangan Suami Istri 

Menjadi Anggota 

KPPS di TPS yang 

Sama, paling tidak 

ada 2 TPS 

53  

Ada KPPS/Pamsung 

yang di ganti tanpa 

mengikuti Aturan 

54 

Kecamatan 

Tambora 

Kelurahan 

Tambora 

TPS 027 

Pukul 08.30 WIB 

proses pemungutan 

suara belum dimulai. 

KPPS masih 

menjelaskan tata cara 

mencoblos kepada 

warga yang hadir 

55  

Ada Pemilih yang 

mendapat 2 Surat 

Suara Paslon dan 

mencoblos keduanya 

yang ternyata 
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menempel 

56  

Saksi yang hadir ada 

2 orang, dan ada 1 

saksi yang membawa 

2 Surat Mandat untuk 

57  

Pilpres dan Partai. 

Kemudian diberitahu 

oleh KPPS bahwa 1 

Saksi untuk 1 Surat 

Mandat 

58 
Kec. 

Kembangan 

Kel Meruya 

Utara 
TPS 017 

Tidak ada Surat Suara 

Pilpres sehingga 

diambil dari beberapa 

TPS terdekat 

59 

Jakarta 

Utara 

Kec. Kelapa 

Gading 

Kel. Gading 

Nias 

TPS 25 

Prosedur tidak 

dijalankan 

sebagaimana mestinya 

yang kemudian terjadi 

penumpukan pemilih 

di TPS dikarenakan 

C6 dikumpulkan oleh 

KPPS yang 

kemudian nama 

pemilih di panggil 

satu persatu 

berdasarkan C6 yang 

dikumpulkan tersebut 

60  

Saksi yang hadir dari 

Partai PKS, 

GERINDRA, dan 

DEMOKRAT, tapi 

saksi ke luar untuk 

milih terlebih dahulu 

61 TPS 23 

 
Ada warga yang tidak 

punya Ktp dan Surat 

keterangan tapi ingin 

memilih 

62  

 
Secara Keseluruhan di 

Gading Nias Banyak 

pemilih yang belum 

mendapat C6 

63 

Kel. 

Pegangsaan, 

Cluster 

Arkadia 

 
TPS 104 

Kekurangan 

surat suara 

DPD 

sebanyak 51 

sehingga 
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Pemilih tsb 

tidak dapat 

menggunaka

n hak pilih 

untuk Surat 

Suara DPD 

64 

kel Kelapa 

Gading 

Timur 

 
TPS 11 

kekurangan 

surat suara 

DPD 

sebanyak 99 

sehingga 

Pemilih tsb 

tidak dapat 

menggunaka

n hak pilih 

untuk Surat 

Suara DPD 

65 

 
 

 

TPS 41 

 
Terdapat 1 pemilih yg 

terdaftar di TPS 42 

tetapi mencoblos di 

TPS 41 

66  
Kec. 

Pademangan 

Kel. 

Pademanga

n Barat 

TPS 172 

 
Terdapat 37 pemilih 

menggunakan eKTP 

luar DKI tanpa A5 

(pengawas TPS sudah 

menyatakan keberatan 

tapi Ketua KPPS tetap 

membolehkan). 

67  

Kec. Cilincing 

Kel 

Sukapura 

 
TPS 107 

 
kotak Suara tiba di 

TPS jam 8 pagi 

68  

 
Kel. 

Kalibaru 

 
TPS 192 

 
Surat suara DPD 

kurang 9 buah, surat 

suara lebih 17 

69  

 
Kel. Tugu 

Utara 

 
10 TPS 

Ada10 TPS yg 

Kurang surat suara 

Presiden, DPR, 

DPD. Tidak ada 

paku dan bantal. 

Tanda pengenal 

KPPS tidak ada 

70 Kep. Kec. Pulau 
 

TPS 9 Tenda TPS roboh 
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Seribu Kepulauan 

Seribu 

Utara 

Panggang sekitar Pukul 03.00 

WIB tanggal 17 April 

2019, disebabkan 

angin dan hujan dan 

posisi TPS yang ada 

di pinggir pantai 

71  
 

TPS 6 

 
Gembok kotak suara 

pemilu DPD dalam 

keadaan terbuka 

(gembok tidak 

terkunci) 

72  

Kec. 

Kepulauan 

Seribu Selatan 

Pulau Pari 

 
 

 

TPS 8 

Petugas PTPS 

sempat di suruh 

keluar dari TPS  

oleh KPPS dengan 

alasan TPS harus 

steril, kejadian 

berlangsung 

sekitar Pukul 07.30 

WIB sebelum 

pemungutan suara 

dilaksanakan 

73   

Pemilih DPTb yang 

membawa A5 

dibelakangkan atau di 

tunda penggunaan hak 

suaranya 

(Pencoblosan) 

74   

Pemilih DPTb yang 

membawa A5 

dibelakangkan atau di 

tunda penggunaan hak 

suaranya 

(Pencoblosan) 

75  
 

TPS 1 

salah memasukkan 

surat suara yang sudah 

tercoblos ke dalam 

kotak yang 

seharusnya, dan KPPS 

nya langsung 

membuka kotak suara 

dan mengambil surat 

suara yang salah 
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masuk tersebut tanpa 

koordinasi dengan 

PTPS 

76  

Kec. 

Kepulauan 

Seribu 

Utara 

Pulau 

Panggang 
 

TPS 4 

terdapat pemilih yang 

seharusnya memilih 

di TPS 3 tapi 

menyoblos/memilih 

di TPS 4, dan setelah 

surat suara di coblos 

baru diketahui bahwa 

pemilih tersebut 

harusnya 

menggunakan hak 

pilihnya di TPS 3 

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 

 

B. Rekomendasi 

 

Pemungutan dan Penghitungan Suara. 

 

Berdasarkan hasil penelusuran dan kajian yang 

dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan atas beberapa kesalahan 

prosedur yang terjadi dibeberapa TPS di wilayah DKI Jakarta, 

maka dinyatakan 11 TPS memenuhi syarat untuk dilakukan 

Pemungutan Suara Ulang, sehingga Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota 

se-Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Panwaslu 

Kecamatan untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang 

terhadap TPS yang dimaksud.   

 

Tabel 2 

TPS yang direkomendasi Bawasu Provinsi DKI Jakarta. 

 

NO Kota Kecamatan Kelurahan TPS 
Peristiwa 
Kejadian 

Kategori 

Rekomen

dasi 

Akhir 

1 Jakarta 

Timur 

Kec. Pulo 

Gadung 

Kel. 

Cipinang 

TPS 

002 

Pemilih 

memiliki e 

KTP luar 

DKI tanpa 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 
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A5 dan 

dimasukan 

ke dalam 

DPK 

sebanyak 9 

orang dan 

diperbolehk

an 

mencoblos 

Pilpres 

2 Jakarta 

Timur 

Kec. Pulo 

Gadung 

Kel. 

Rawaman

gun 

TPS 

064 

Pemilih 

memiliki e 

KTP luar 

DKI tanpa 

A5 dan 

dimasukan 

ke dalam 

DPK 

sebanyak 6 

orang dan 

diperbolehk

an 

mencoblos 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 

untuk 

semua 

jenis 

pemilu 

3 Jakarta 

Timur 

Kec. Pulo 

Gadung 

Kel. 

Rawaman

gun 

TPS 

116 

ada 10 

pemilih di 

luar DKI 

memilih 

menggunak

an hak 

pilihnya 

tanpa A5 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 

Pilpres 

4 Jakarta 

Timur 

Kec. 

Cipayung 

Kel. 

Cilangkap 

TPS 

014 

Pemilih 

dengan e 

KTP luar 

DKI bisa 

memilih, 

tanpa A5 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 

Pilpres 

5 Jakarta 

Timur 

Kec. 

Cipayung 

Kel. 

Bambu 

Apus 

TPS 

034 

Pemilih 

dengan e 

KTP luar 

DKI bisa 

memilih, 

tanpa A5 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 

untuk 

semua 

jenis 

pemilu 

6 Jakarta 

Timur 

Kec. 

Cakung 

Kel. Pulo 

Gebang 

TPS 

163 

Pemilih di 

suruh Tanda 

tangan di 

Kertas surat 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 
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suara 

sebanyak 

120 surat 

suara 

untuk 

semua 

jenis 

pemilu 

7 Jakarta 

Timur 

Kec. Pasar 

Rebo 

Kel. 

Gedong 

TPS 

101 

ada 5 orang 

luar Jakarta 

menggunak

an hak pilih 

dengan e 

KTP Luar 

Jakarta 

tanpa A5 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 

Pilpres 

8 Jakarta 

Timur 

Kec. 

Duren 

Sawit 

Kel. 

Malakasar

i 

TPS 

018 

Pemilih 

tidak 

memiliki e-

KTP DKI 

Jakarta dan 

tanpa A5 

sebanyak 33 

orang dapat 

mencoblos 

PSU sudah di 

TL dan 

hasilnya 

PSU 

Pilpres 

9 Jakarta 

Pusat 

Kec. 

Kemayora

n 

Kel. 

Sumur 

Batu 

TPS 

069 

Terdapat 7 

pemilih 

yang 

namanya 

tidak 

terdaftar di 

DPT 

ataupun 

DPTb yang 

menggunak

an fotocopy 

e-KTP luar 

DKI Jakarta 

tanpa A5 

dan 

diizinkan 

KPPS 

menggunak

an hak 

pilihnya 

PSU PSU 

Pilpres 

10 Jakarta 

Pusat 

Kec. 

Sawah 

Besar  

Kel. Pasar 

Baru 

TPS 

002 

terdapat 4 

orang 

pemilih e 

KTP luar 

DKI 

menggunak

an hak pilih 

PSU PSU 

Pilpres 
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di TPS 02 

tanpa A5 

11 Jakarta 

Utara 

Kec. 

Pademang

an 

Kel. 

Pademang

an Barat 

TPS 

172 

Terdapat 

pemilih 37 

menggunak

an e KTP 

luar DKI 

tanpa A5, 

Pengawas 

TPS sudah 

menyatakan 

keberatan 

tapi Ketua 

KPPS 

membolehk

an 

PSU PSU 

Khusus 

Pilpres 

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 

 

C. Tindaklanjut Rekomendasi 

 

Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS di 

wilayah DKI Jakarta, terbagi di tiga Kota yakni Kota Jakarta 

Timur, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara. Khusus di 

Kota Jakarta Timur terdapat 8 TPS yang direkomendasikan 

Pemungutan Suara Ulang oleh Panwaslu Kecamatan Pulo 

Gadung, Cipayung, Cakung, Pasar Rebo, Duren Sawit. 

Sementara untuk wilayah Jakarta Pusat, terdapat 2 TPS yang 

direkomendasikan PSU oleh Panwaslu Kecamatan Kemayoran 

dan Panwaslu Kecamatan Sawah Besar dan untuk wilayah 

Jakarta Utara hanya terdapat 1 TPS yang direkoemndasikan 

PSU oleh Panwaslu Kecamatan Pademangan. 

Berdasarkan hasil koordinasi Bawaslu Kota Jakarta 

Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dengan KPU Kota 

Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara serta hasil 

koordinasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan KPU DKI 

Jakarta, maka KPU Kota Jakarta Pusat mengeluarkan berita 

acara dengan Nomor 131 /PL.02.6-BA/3171/KPU.Kot/IV/2019 

dan Surat Keputusan  Nomor 86/PL.02.6-Kpt/3171/KPU-

Kot/IV/2019 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 

TPS di wilayah Jakarta Pusat. Sementara itu KPU Kota Jakarta 
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Timur mengeluarkan berita acara dengan Nomor 55/PL.02.6-

BA/3175/KPU-Kot/IV/2019 dan Surat Keputusan dengan 

Nomor 4B/PL.02.6-Kpt/3175/KPU-Kot/IV/2019 untuk 

melakukan Pemungutan Suara Ulang di 8 TPS di wilayah 

Jakarta Timur dan KPU Kota Jakarta Utara mengeluarkan berita 

acara dengan Nomor 75/PP.01.7-BA/3172/Kota/IV/2019 dan 

Surat Keputusan dengan Nomor 195/PL.01.7-

Kpt/3172/Kota/IV/2019 untuk melakukan Pemungutan Suara 

Ulang  di 1 TPS di Pademangan di Jakarta Utara. 

 

 

D. Dinamika dan Permasalahan. 

 

Proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara 

Pemilu 2019 di wilayah DKI Jakarta penuh dengan dinamika dan 

permasalahan. Hal itu dibuktikan dengan adanya rekomendasi 

Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan oleh Panwaslu 

Kecamatan di 8 TPS di Jakarta Timur, 2 TPS di Jakarta Pusat dan 1 

TPS di Jakarta Utara, karena adanya kesalahan prosedur pada saat 

pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu, berbagai 

permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan suara, termasuk 

adanya kekurangan surat suara, adanya pemilih yang menggunakan 

hak pilihnya tapi tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki E-

KTP Jakarta serta adanya kekurangan formulir C1 Plano sehingga 

menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi suara. 

Permasalahan ini sudah sering didiskusikan dan di wanti-wanti oleh 

jajaran penyelenggara pemilu baik oleh KPU maupun Bawaslu, 

karena salah satu kerumitan dalam penyelanggaraan pemilu 

serentak tahun 2019 adalah terkait logistik pemilu. 

Dinamika dalam pelaksanaan rekapitulasi suara tidak kalah 

rumitnya, bahkan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan, kota 

maupun provinsi harus ditunda berkali-kali karena berbagai 

permasalahan yang terjadi, salah satunya adanya kesalahan 

penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, sehingga harus 

dilakukan penghitungan ulang di tingkat Kecamatan, hal ini terjadi 

karena petugas KPPS banyak yang belum berpengalaman menjadi 
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petugas KPPS dan banyaknya formulir yang harus diisi serta 

banyaknya jumlah suara partai politik, calon anggota DPD dan 

Calon Presiden serta Wakil Presiden yang harus dihitung dalam 

waktu yang hampir bersamaan (satu hari). 

Alhasil, wilayah DKI Jakarta yang notabene memiliki 

rentan kendali wilayah yang bisa dijangkau dengan mudah dan 

dianggap memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul dari 

wilayah lain, menyelesaikan rekapitulasi suaranya hampir 

bersamaan dengan papua dan maluku yang menyelesaikan 

rekapitulasi suara paling akhir secara nasional. 

 

E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan. 

 

Evaluasi sangatlah penting dilakukan apabila pelaksanaan 

kegiatan sudah selesai dilakukan, begitu pun evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengawasan pemilu 2019 di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta. Salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan 

evaluasi terkait dengan kesalahan prosedur yang terjadi pada 

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga 

menyebabkan pemungutan suara ulang. Apakah ini murni karena 

ketidaktahuan petugas KPPS atau memang ada unsur kesengajaan, 

saya kira ini perlu menjadi bahan diskusi dan kajian mendalam, 

agar dalam pelaksanaan pemilu berikutnya hal tersebut tidak terjadi 

lagi. 

Selain itu, saya kira yang juga tidak kalah pentingnya 

terkait dengan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik, 

sehingga kejadian kekuarangan surat suara, ketidakadaan formulir 

dan ketermlabatan distribusi logistik tidak terjadi lagi pada 

pelaksanaan pemilu berikutnya. Hal ini seperti kita ketahui bersama 

bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 

2019 di Provinsi DKI Jakarta, ditemukan banyaknya kekurangan 

surat suara di TPS bahkan ditemukan adanya TPS yang tidak 

mendapatkan formuli C1 Plano, walaupun hal tersebut bisa diatasi 

karena adanya kebijakan KPU yang memperbolehkan surat suara 

bisa dipindahkan ke TPS lain apabila ada kekurangan, tapi ini 
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menjadi catatan tersendiri terkait dengan perencanaan, pengadaan 

dan pendistribusian logistik yang baik. 

Begitu pula terkait dengan rekapitulasi suara yang berlarut-

larut, sehingga menyebabkan penundaan rekapitulasi suara berkali-

kali  ditingkat Kota mau tingkat Provonsi. Apakah karena petugas 

PPS dan PPK nya yang belum berpengalaman atau karena pemilu 

serentak yang mengharuskan petugas PPS dan PPK harus bekerja 

lebih ekstra dan pengawas pemilu juga harus melakukan 

pengawasan ekstra. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dalam 

pelaksanaan pemilu berikutnya, apakah masih perlu serentak atau 

pemilunya harus dipisah, agar penyelenggara pemilu dapat lebih 

mudah dalam melaksanakan tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Husen, Ruslan. 2019. Dinamika Pengawasan Pemilu. Ellunar 

Publisher. Bandung. 

 

Buku Saku PTPS. 2019. Pengawasan Tempat Pemungutan Suara 

2019. Bawaslu RI. Jakarta. 

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 2018. IKP 2019 : Indeks 

Kerawanan Pemilu. Bawaslu RI. Jakarta 

 

Sukmajati, Mada dan Perdana, Aditya. 2018. Pembiayaan 

Pemilu di Indonesia. Bawaslu RI. Jakarta. 

 

Suswantoro, Gunawan dan Sutrisno D, Bernard. 2017. Catatan 

Pengawasan Pemilu: Pemilu Untuk Demokrasi Indonesia. 

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Jakarta. 

 

Panjaitan M, Horas dan Agusta, Ivanovich. 2017. Model 

Pembiayaan Pilkada Yang Efesien dan Efektif ; Penelitan 

Pilkada Serentak di 15 Daerah. Yayasan Pustak obor Indonesia. 

Jakarta 

 

Suswantoro, Gunawan. 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif. 

Penerbit Erlangga.Jakarta. 

 

Fachrudin, Achmad. 2013. Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014. 

Garmedia Utama Publishindo. Jakarta 

 

94  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

BAGIAN 

4 

 

 

Keadilan Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu  2019, 

Sebuah Refleksi. 

 

Oleh : Kaka suminta 

Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia 

 

Abstak : 

 

Salah satu legacy Orde Baru dalam Pemilu adalah adanya 

pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara periodik, setiap 5 tahun 

sekali, serta rakyat sebagai pemilih yang memiliki perilaku untuk 

berpemilu secara periodik tadi. Perbedaan mendasar antara 

pemilu Orde Baru dengan pemilu demokratis pasca reformasi 

1998, adalah soal keadilan pemilu, yang absen selama pemilu yang 

dilaksanakan Orde Baru. Kedilan pemilu tersebut kini coba 

dihadirkan dengan perangkat kelembagaan dan peraturan 

perundang-undangannya. Dalam hal ini secara evolusional 

Bawaslu hadir sebagai lembaga dan aktor untuk menghadirkan 

keadilan pemilu tadi, mengiringi setiap tahapan pemilu yang 

merupakan bagian dari administrasi pemilu. Dari pemilu ke pemilu 

kita bisa menarik kesimpulan bahwa model Bawaslu untuk 

menjamin keadilan pemilu adalah sebuah inovasi demokrasi untuk 

negara demokrasi muda seperti Indonesia, yang berbeda dengan 

negara dengan sistem demokrasi yang sudah dewasa, separti di 

negara-negara barat, dimana keadilan pemilu sebangun dengan 
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keadilan dalam penegakan hukum secara luas, yang tidak tersedia 

secara memadai dalam negara berkembang seperti Indonesia.  

 

Pendahuluan  

Riuh rendahnya pemilu serantak 2019, nampak dari 

keterlibatan rakyat pemilih sepanjang tahapan pemilu serantak 

pertama di Indonesia tersebut. Bukan hanya sampai di Mahkamah 

Konstitusi, bahkan sampai saat ini kita masih bisa merasakan 

panasnya suasana pemilu tadi. Jika dilihat dari tingkat kehadiran 

pemilih di tempat pemungutan suara, maka angka yang melewati 

81 % ini merupakan angka tertinggi sejak pemilu 1999 lalu, sebuah 

capaian yang sangat tinggi untuk pemilu demokratis dengan stelsel 

pemilih yang tak diwajibkan dating ke TPS, hanya sebagai 

kesukarelaan untuk memberikan suaranya. 

Jika kita perhatikan apa yang membuat riuh rendahnya 

pemilu tersebut, terlepas dari adanya hal baru dalam hal 

pelaksanaan keserentakan pemilu legislative dan pemilihan 

presiden dan wakil presiden, adalah soal keadilan pemilu. Karena 

mulai dari soal penetapan daftar pemilih, maka isu yang muncul 

adalah soal ketidak akuratan daftar pemilih, yang potensial akan 

menghilangkan hak pilih sebagian warga negara, atau adanya 

potensi penyalahgunaan hak pilih. Maka jika kita Tarik kesimpulan 

terhadap isu ini, maka soal utamanya adalah soal keadilan pemilu. 

Karena diandaikan dalam pemilu demokratis, atas nama keadilan 

pemilu, maka tak boleh ada warga negara yang kehiangan hak 
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pilihnya, dan harus ada jaminan tidak adanya penyalahgunaan hak 

pilih tadi. 

Demikian juga dalam tahapan prmilu selanjutnya, seperti 

soal pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, apa 

yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk 

memastikan bahwa partai politik yang berhak menjadi peserta 

pemilu 2019 adalah parpol yang memang memenuhi syarat 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 7 tahun 

2017, tentang Pemilu. Selanjutnya KPU membuat peraturan KPU 

tentang registrasi dan parpol peserta pemilu 2019, sekaligus 

melakukan proses pendaftaran dan verifikasi Parpol. Pada 

awalnya,12 parpol tingkat nasional dan 4 parpol local Aceh 

ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Namun kemudian ada 

dua parpol yang disahkan menjadi peserta pemilu hasil 

penyelesaian sengketa di Bawaslu dan peradilan Tata Usaha 

Negara (TUN). Walaupun nampak berbeda dengan proses 

penyelesaian masalah daftar pemilih, pada dasarnya penyelesaian 

sengketa registrasi parpol peserta pemilu, melalui Bawaslu dan 

PTUN adalah bagian dari pemulihan hak untuk Parpol dalam 

kerangka keadilan pemilu. 

Isu lainnya soal kampanye dan dana kampanye, soal 

logistic, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi 

secara berjenjang dalam semua tingkatan penyelenggaraan pemilu, 

sampai rekapitulasi di tingkat nasional, semuanya tak bisa 
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dilepaskan dari upaya begaimana menghadirkan keadilan pemilu 

dalam setiap tahapannya, sampai pada kepastian keadilan hasil 

pemilu tersebut. Jadi pada intinya adalah, keadilan pemilu 

merupakan hal esensial dan inhenren dalam pelaksanaan semua 

tahapan proses dan hasil pemilu. Inilah yang ingin disampaikan 

penulis dalam ruang baca ini, yang diharapkan akan dapat 

membuka ruang diskusi public, sebagaimana yang sudah ada dan 

sedang berlangsung saat ini. 

Keadilan pemilu, sebagaimana dipahami dalam standar 

pemilu demokratis merupakan batu penjuru pelaksanan demokrasi 

melalui pemilu demokratis. Di satu sisi keadilan pemilu menjadi 

jaminan untuk legitimasi proses dan hasil pemilu untuk 

menghasilkan pemertitahan  yang memiliki legitimasi dari rakyat 

yang kuat, di sisi lain merupakan upaya untuk menjamin hak-hak 

dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

negara. Keadilan pemilu juga menjadi hal yang fundamental untuk 

melakukan penguatan demokratisi secara berkelanjutan, sekaligus 

sebagai katalis untuk proses penyelesaian konflik politik secara 

damai. 

Dari pemaparan tersebut di atas, kita telah meletakan 

kerangka dasar pemikiran tentang pentingnya keadilan pemilu 

dalam membangun demokrasi bangsa, sebuah upaya yang harus 

terus dilakukan, Karena pada dasarnya tak ada negara yang 

mendapatkan demokrasi secara given, semua perlu diupayakan oleh 
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seluruh komponen bangsa, untuk memastikan bahwa 

penyelenggaraan negara secara keseluruhan dilakukan secara 

demokratis dan sesuai dengan standar universal penyelenggaraan 

negara demokratis, semua melalui proses dan merupakan 

perjuangan setiap bangsa untuk mewujudkannya. Pertanyaanya 

adalah bagaimana dengan keadilan pemilu dalam pemilu serentak 

2019 lalu, dan apa catatan rekomendasi yang bisa kita petik dari 

pelaksanaan pemilu 2019 tadi, khususnya dalam hal keadilan 

pemilu. 

Dalam cacatatan kita, apa saja yang merupakan hal 

menonjol dalam pelaksanaan pemilu 2019, sebagai sebuah 

pembelajaran  yang bisa kita petik, diantaranya adalah : Soal 

regulasi pemilu, daftar pemilih yang bermasalah, ketidak netralan 

penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu, pelanggaran 

kampanye dan dana kampanye, pelanggaran dan kecurangan dalam 

proses pungut hitung serta rekapitulasi, politik uang, kecurangan 

penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara, serta peradilan 

pemilu yang dinilai belum memberi rasa keadilan. Di luar soal itul, 

penggunaan IT dalam pemilu, soal media dan social media menjadi 

masalah dalam keadilan pemilu tadi. 

Mengingat begitu luas dan besarnya skala permasalahan 

yang kita catat dari pelaksanaan pemilu 2019, yang terentang 

sepanjang proses pemilu, mulai dari soal regulasi sampai soal 

peradilan proses dan hasil pemilu. Dengan demikian maka soal 
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keadilan pemilu berhimpitan dengan seluruh prose pemilu. Artinya 

jika kita bagi penyelenggaraan pemilu dari sisi proses tahapan 

pemilu dan keadilan pemilu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 

proses tahapan pemilu tak lain merupakan manajemen adminisrasi 

pemilu, sementara keadilan pemilu adalah proses untuk 

memastikan bahwa tahapan proses tadi memberikan jaminan 

keadilan pada semua pemangku kepentingan dalam pemilu.  

 

Pelaksanaan Keadilan Pemilu di Indonesia. 

Perkembangan pemilu demokratis di Indonesia dimulai 

kembali sejak pemilu 1999, pasca reformasi dengan runtuhnya 

Orde Baru, yang memerintah Indonesia selama lebih dari tiga 

dasawarsa. Pelaksanaan enam kali pemilu Orde Baru tidak bisa 

disebut sebagai pemilu yang demokratis. Selama masa Orde baru 

pemilu tak lebih merupakan pseudo democracy, dimana 

pelaksanaan pemilu hanya menjadi bagian dari stempal legitimasi 

kekuasaan tanpa adanya jaminan hak politik dan hak sipil warga 

negara secara utuh melalui pemilu dan pelaksanaan penyelenggaran 

negara secara keseluruhan, hal ini perlu disampaikan mengingat 

adanya sekelompok orang yang membandingkan pelaksanaan 

pemilu pasca reformasi dengan pemilu Orba secara tidak 

proporsional. 
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Keadilan pemilu yang diperlihatkan Orde Baru tak lain 

merupakan pemenuhan atas pelaksanaan pemilu yang seolah-olah 

saja demokratis, kalaupuan ada warisan yang bisa menjadi 

pembelejaran dari masa Orba tersebut adalah adanya kesadaran 

publik tentang pelaksanaan pemilu secara periodik, selama enam 

kali dalam tiga dasa warsa, dan adanya lembaga penyelenggara 

pemilu lengkap dengan Panwaslaknya pada saat itu, sehingga 

ketika terjadi perubahan demokratisasi, maka ingatan kolektif 

tentang pemilu yang dilaksanakan secara periodik tersebut menjadi 

modal yang cukup kuat dalam pelaksanaan pemilu saat ini 

mislanya. Namun permasalahan yang timbul juga menjadi tidak 

sedikit, misalnya sikap permisif bahkan juga menjadi pelaku dari 

pelanggaran dan kecurangan pemilu Orga menjadi hal lumrah di 

masyarakat, yang justeru hal ini yang merupakan hal sangat 

esensial dalam pelaksanaan pemilu demokratis di sebuah negara. 

Kini kita memiliki kesimpulan wacana yang cukup jelas, 

bahwa yang membedakan pemilu Orde baru yang tidak dapat 

memenuhi unsur-unsur demokrasi dengan pemilu yang demokratis 

adalah dalam hal keadilan pemilu dibandingkan dalam hal prosedur 

pelaksanaan administrasi pemilu, sehingga keberadaan Bawaslu 

sebagai lembaga yang mandiri mendampingi KPU, untuk 

melaksanakan dan menjamin keadilan pemilu menjadi hal yang 

bisa dipahami dalam kerangka sejarah pemilu dan demokrasi di 

Indonesia. Dengan demikian beban politik di pundak Bawaslu 
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menjadi sangat besar dalam hal mewujudkan dan menjamin 

keadilan pemilu. Pertanyaan kita tentunya saat ini adalah, sejauh 

mana bawasku telah memenuhi harapan untuk meweujudkan dan 

menjamin kedailan pemilu tadi, dana apa yang harus dilakukan 

Bawaslu atau kewenangan dan perangkat pendukung seperti apa 

yang diperlukan Bawaslu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tadi. 

 

Keadilan pemilu Sepanjang Tahapan Pemilu 

Sebagai sebuah sistem yang mengiringi sistem lain, bahkan 

menjadi bagian tak terpisahkan untuk menjadi penjamin kualitas 

demokrasi administrasi pemilu, yakni sistem keadilan pemilu, yang 

diantaranya berada dalam kewenangan dan mandat Bawaslu 

tentunya mengiringi setiap bagian atau tahapan dalam pelaksanaan 

pemilu. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada dasaranya 

sebuah periode pemilu terdiri dari tiga fase, yakni fase sebelum 

pelaksanaan tahapan pemilu, fase tahapan pemilu dan fase pasca 

pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga dari satu pemilu ke pemilu 

berikutnya merupakan sebuah lingkaran yang berawal dari tahapan 

pemilu dan kembali ke tahapan pemilu selanjutnya. Dua fase 

diantara tahapan pelaksanan pemilu adalah fase yang menentukan 

dan penting untuk tetap dikaji dan menjadi proses pembelajaran 

dan persiapan untuk pemilu selanjutnya, dengan demikian apa yang 

dianggap baik dalam pelaksanaan pemilu pada pemilu sebelumnya 

tetap dipertahankan dan dibuat semakin baik, sementara hal yang 
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dianggap sebagai masalah atau kegagalan, dala sebuah pemilu 

perlu dicarai penyebab dan upaya perbaikannya dalam pemilu 

berikutnya. 

Meski dua tahapan sebelum dan sesudah pemilu adalah hal 

yang cukup penting, namun untuk pembahasan keadilan pemilu 

kita fokus pada tahapan pelaksanan pemilu, yang dimulai sejak 

tahapan persiapan dan penyusunan daftar pemilih. Sebagai sebuah 

tinjauan sebelum kita fokus pada tahapan pelaksnaan pemilu, kita 

perlu melihat apa saja yang perlu diperhatikan atau dilakukan pada 

masa fase sebelum dan dan sesudah tahapan pemilu sebagau 

sebuah pemandangan singkat. Sebelum pelaksanaan pemilu hal 

yang perlu diperhatikan adalah menyangkut perencanaan, pelatihan 

penyelenggara pemilu, penyiapan informasi dan soal persiapan 

registrasi, di dalamnya ada soal penyiapan kalender dan regulasi 

pelaksanaan pemilu, pendidikan politik dan pendidikan pemilih, 

rekrutmen penyelenggara dan staf. Sementara fase pasca 

pelaksanaan pemilu memiliki komponen strategi, reformasi pemilu 

dan evaluasi. 

Lalu apa saja yang menjadi komponen dalam tahapan 

pelaksanan pemilu dan pada posisi serta mandat seperti apa, 

Bawaslu dan komponen untuk keadilan pemilu lainnya perlu 

memberikan perhatian. Pemilu dimulai dengan tahapan registrasi 

pemilih, registrasi peserta pemilu, verifikasi kandidat pemilu, masa 

kampanye, pungut hitung, rekapitulasi dan penyelesaian akhir 
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sengketa pemilu, termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilu. Di 

anatara tahapan itu ada rekrutmen penyelenggara pemilu dan soal 

penyediaan dan distribusi logistik pemilu. Dari pengalaman 

pelaksanaan  pemilu ke pemilu, termasuk dalam pemilu serentak 

2019, kita mendapati banyak catatan dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu, yang terutama terkait dengan keadilan 

pemilu, sehingga upaya untuk menjawab catatan tadi adalah 

dengan memastikan bahwa sistem keadilan dan penyelesaian 

masalah pemilu perlu dilakukan dan terus dievaluasi untuk 

perbaikan pelaksanaan pemilu ke depan. 

 

Masa Rekrutmen Penyelengara dan Persiapan Tahapan. 

Untuk menjamin keadilan pemilu maka perlu dipastikan 

bahwa penyelenggara pemilu memenuhi syarat syarat sebagai 

penyelenggara yang berintegritas untuk menjadi pelaksana pemilu, 

diantaranya harus memiliki kriteria dan memegang prinsip-prinsip, 

independen, imparsial, transparansi, professional, orientasi 

pelayanan, efisien dan berdasarkan hukum. Untuk menjamin dan 

mendapatkan penyelenggara pemilu yang memenuhi kriteria 

tersebut, maka proses rekrutmen dan pembinaan penyelenggra 

pemilu perlu diawasi, selama proses nya. Bahkan pengawasan ini 

berlanjut terus sepanjang pelaksanan tahapan pemilu.  
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Berkaca dari pelaksanan pemilu 2019, soal rekrutmen 

penyelenggara pemilu ini banyak mendapat sorotan publik, bahkan 

salah satu putusan DKPP, yang memberikan sangsi peringatan 

keras dan pencopotan dari jabatan sebagai ketua Divisis Sumber 

Daya Manusia (SDM) kepada salah satu komisioner KPU, sebagai 

buntut dari rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten 

Kolaka, Sulawesi tenggara, adalah salah satu catatan yang 

membuat kita perlu untuk memparhatikan soal keadilan pemilu 

dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Apa yang diputuskan 

DKPP merupakan puncak gunung es dari masalah rekrutmen 

penyelenggara pemilu yang perlu diawasi dengan seksama, karena 

cacat dalam hal ini bisa menimbulkan cacat bawaan pada lembaga 

penyelenggara pemilu. Jika dirunit pada regulasi memang ada 

beberapa permasalahan, mislanya anggota KPU dan Bawaslu 

direkrut memalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, 

sementara kita tahu bahwa DPR adalah entitas politik yang sarat 

dengan kepentingan politik. 

 Begitu juga dengan rekrutmen pada tingkatan di bawah 

KPU dan bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sampai 

pada rekrutmen penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan, 

kelurahan/desa sampai tingkat KPPS. Hampir pada semua 

tingkatan soal rekrutmen penyelenggara ini memiliki banyak 

permasalahan, seperti adanya dugaan ketidak adilan dalam tes 

seleksi penyelenggara, bahkan misalnya dalam rekrutmen anggota 
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KPU di Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya ada perubahan 

hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi atas dasar putusan 

KPU, padahal tim seleksi tersebut merupakan bentukan KPU 

sendiri, sehingga terkesan KPU tidak mempercayai hasil kerja tim 

yang dibentuknya sendiri. 

Salah satu hal yang menonjol dalam pelaksanaan pemilu 

2019 adalah soal banyaknya korban meninggal dan sakit pada 

penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, walaupaun perbandingan 

angka pasti jumlah korban meninggal dari pemilu ke pemilu tidak 

tersedia, karena tidak adanya pencatatan dalam pemilu-pemilu 

sebelumnya, hanya ada angka perkiraan sekitar 150 orang 

penyelenggara pemilu yang meninggal dalam pemilu 2014, tetapi 

anga korban meninfgal penyelenggara pemilu 2019 yang lebih dari 

500 orang merupakan catatan tersendiri yang menarik perhatian, 

oleh karenanya soal rekrutmen penyelenggara adhoc di tingkat TPS 

ini dinilai banyak pihak mengalami kelebihan beban kerja, karena 

pelaksanan pilkada serantak dengan liam jenis surat suara, serta 

pengaturan lainnya, juga soal ketidak siapa kapasitas dan 

kemampuan petugas KPPS mengakibatkan dugaan potensi 

kelelahan tadi. 

Idealnya untuk memastikan persiapan pelaksanaan tahapan 

pemilu, proses rekrutmen dan pembinaan penyelenggara pemilu ini 

bisa diawasi untuk memastikan terciptanya keadilan pemilu sejak 

awal pembentukan penyelenggaranya, namun maslahnya Bawaslu 
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sebagai badan pengawas, yang diberi mandat menjamin keadilan 

pemilu, juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, yang 

pembentukannya di setiap tingkatan juga mirip secara waktu 

dengan rekrutmen KPU, selain potesnial tak terawasi, juga sebagai 

sesama lembaga penyelenggara pemilu, soalah ada keengganan 

untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran rekrutmen 

KPU, kecuali ada laporan dari masyarakat, sehingga sangat langka 

adanya temuan Bawaslu terkait masalah ini. 

 

Keadilan Pemilu dalam Tahapan Registrasi Pemilih. 

Dalam beberapa evaluasi penyelenggara pemilu 2019, 

ternyata soal data pemilih masih menjadi masalah serius dalam 

pelaksanaan pemilu kelima sejak reformasi ini, sehingga publik 

juga banyak bertanya-tanya soal data pemilih yang seharusnya 

sudah tidak menjadi masalah serius dalam pemilu 2019. Namun 

itulah faktanya, bahkan dalam penyusunan daftar pemilih dalam 

pemilu 2019 melahirkan nomenklatur baru yang tidak ada dalam 

regulasi pemilu, yakni DPT HP (DPT hasil pencermatan) yang 

berjilid-jilid. Dan menjelang pelaksanaan pemungutan suara, 

dimana soal daftar pemilih menjadi sangat penting untuk dasar 

apakah seseorang berhak untuk memilih atau tidak juga mendapat 

regulasi tambahan berupa putusan MK, yang memberikan masa 

tambahan untuk pendaftaran daftar pemilih tambahan (DPTB) 

samoai seminggu menjelang hari pemungutan suara, yang 
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merupakan putusan uji materi UU No 7 oleh sejumlah pegiat 

pemilu. 

Apa yang harus menjadi prinsip dalam penyusunan daftar 

pemilih adalah terdiri dari dua hal utama, yakni adanya jaminan 

hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk tercatat atau 

mendapatkan haknya untuk memilih tanpa terhalang oleh apapun, 

kecuali dibatasi oleh Undang-undang. Di sisi lain juga harus 

dipastikan bahwa tidak ada satupun suara yang disalahgunakan 

untuk kepentingan kandidat atau pihak tertentu. Itulah mandate 

yang dibebankan untuk menjaga keadilan pemilu, yang 

diasumsikan agregasi suara pemilih tadi akan terkonversi menjadi 

kursi yang mewakili keterwakilan (representasi) dalam setiap 

lembaga keterwakilan, di DPR, DPD dan DPRD, maupun untuk 

pemilihan presiden dan wakil presiden.  

Dengan demikian tidak mengherankan jika dalam setiap 

gugatan pemilu soal akurasi dan kebenaran daftar pemilih ini bisa 

menjadi materi gugatan yang diajukan pemohon di MK. Demikian 

juga yang terjadi dalam gugatan MK yang menggugat putusan 

KPU soal perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil 

presdien, di mana pasangan nomor 01 dan 02 berbagi angka dengan 

presentasi 55,5% untuk  pasangan 01, dan 44,5 % untuk pasangan 

02. Materi gugatan mempertanyakan soal akurasi daftar pemilih. 

Dalam perdebatan publik selanjutanya sebagaiamana dibahas 

sebelumnya, terjadi polemik antara angka yang ditetapkan KPU 
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dengan lembaga negara lain, yakni Kemendagri dan juga dengan 

peserta pemilu, yakni partai Gerindra, PKS dan pasangan Capres 

02. 

Ada hal menarik dalam proses pemeriksaan dan amar 

putusan MK atas permohonan pemohon 02, yakni hampir semua 

dalil dan pembuktian pemohon dikonfrontir dengan Bawaslu 

sebagai pihak yang memberikan keterangan, termasuk di dalamnya 

soal pertanyaan akurasi data pemilih, yang memastikan apakah soal 

proses dalam pemilu terkait data pemilih ini sudah pernah ditangani 

oleh Bawaslu pada tahapan yang relevan. Dengan demikian kita 

bisa menangkap bahwa MK memberikan signal bahwa soal 

sengketa proses, dimana soal daftar pemilih ini dipermasalahkan 

oleh pemohon, sudah ditangani oleh bawaslu dengan benar, dan 

sepanjang MK menilai bahwa Bawaslu telah melakukan langkah 

untuk memastikan keadilan dalam penyusunan dan pengguanaan 

daftar pemilih, maka hal itu dianggap cukup utnuk memastikan 

asas keadilan tadi. Penegasan pesan MK ini perlu kita garis bawahi 

sebagai pesan kuat kepada Bawaslu. 

 

Tahapan Registrasi Peserta Pemilu dan kandidasi dalam 

pemilu. 

Bagaimana menjamin keadilan dalam tahapan registrasi 

peserta pemilu, dalam hal ini registrasi untuk partai politik peserta 

pemilu. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam pelaksanaan pemilu 
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2019, ada 16 partai nasional peserta pemilu dan empat partai local 

Aceh yang memperebutkan kursi DPR dan DPRD provinsi, 

Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Apa yang harus 

dipastikan untuk menjamin keadilan pemilu adalah bagaimana kita 

memastikan bahwa partai politik peserta pemilu yang berkompetisi 

dalam pemilu adalah partai politik yang memenuhi syarat 

sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang pemilu. 

Dalam regulasi ada ketentuan tentang kepengurusan, kantor dan 

keanggotaan minimal sebagai syarat partai politik menjadi peserta 

pemilu.  

Beberapa catatan dalam proses pendaftaran dan verifiaksi 

partai politik peserta pemilu adalah soal terpenuhinya syarat 

minimal, seperti keterwakilan perempuan dalam kepengurusan 

partai politik, kantor partai politik di setiap tingkatan dan jumlah 

minimal anggoata parati di tingkat kabuoaten dan kita yang 

minimal memiliki anggota 1.000 atau seperseribu dari jumlah 

penduduk di satu kabupaten atau kota. Ada dua permasalahan yang 

muncul dalam hal ini, yakni soal partai mana yang wajib 

diverifikasi secara faktual dan partai amana yang tidak perlu 

diverifiaksi seacra factual. Awaknya partai politik peserta emilu 

2014 yang berjumlah 12 Partai Politik menganggap bahwa meraka 

tak memerlukan verifikasi factual. Sehingga hanya partai baru yang 

wajib diverifiaksi, 
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Keadilan pemilu mencatat dua hal dalam hal ini, pertama 

bahwa apa yang diargumenkan oleh partai peserta pemilu 2014, 

adalah syarat untuk peserta pemilu 2014, yang dengan kondisi 

politik dan kedaerahan yang berbeda dengan pemilu 2019, 

misalnya soal adanya daerah pemekaran baik propinsi sepertai 

Kalimantan utara, maupun di tingkat Kabupaten Kota, sehingga 

syarat itu sudah tidak memadai lagi untuk pemilu 2019. Selain itu, 

demi asas keadilan bagaimana kita memastikan bahwa parati 

politik peserta pemilu memang layak sebagai peserta pemilu. 

Akhitrnya KPU dengan dukungan putusan MK melakukan 

verifikasi pada semua parpol calon peserta pemilu, dan loloslah 14 

Parpol pada awalnya, namun dengan putusan Bawaslu dan 

Mahkamah Agung kemudian jumlahnya menjadi 16 Parpol pserta 

Pemilu, 12 Parpol lama dan 4 parpol baru. 

Dari proses pemungutan suara dan rekapitulasi secara 

nasional, kita mencatat hanya 9 Parpol yang memenuhi ambang 

batas 4 % untuk mendapatkan kursi di tingkat nasional, sementara 

sisanya, 7 parpol gagal untuk menembus ambang batas yang 

diamanatkan regulasi pemilu tadi. Sedangkan untuk kandidasi DPD 

dan pasangan Capres, yang menonjol menjadi perbincangan publik 

adalah soal ambang batas pencalonan pasangan capres dan 

cawapres yang dipatok pada angka minimal dukungan 20 % dari 

partai politik atau gabungan parpol. Ambang batas ini dinailai 

menjadi penghambat hadirnya calon presiden alternative, dan 
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kenyataanya memang hanya dua pasangan kandidat yang 

berkompetisi dalam pilpres. Namun keberatan berbagai pihak tadi 

dijawab MK dengan menolak uji materi tentang ambang batas 

pencalonan presiden ini, yang di masyarakat lebih dikenal dengan 

presidensial threshold, sebuah istilah yang kurang tepat sebenarnya.  

 

Keadilan Pemilu di Masa Kampanye. 

Masa kampanye diasumsikan sebagai masa bagi para 

kandidat calon DPR, DPD DPRD dan pasangan capres cawapres 

menawarkan diri untuk dipilih oleh pemilih dalam pemilu, 

sehingga asa keadilan diharapkan menjadi landasan untuk semua 

kandidat berkompetisi secara adil. Dalam pelaksanaan pemilu 

2019, dengan keserentakan pileg dan pilpres, ada fenomena dimana 

kampanye capres mendominasi debat publik, sehingga dirasakan 

adanya ketidak adilan dalam dua perhelatan demokrasi yang 

diserentakkan ini, akibatnya juga muncul potensi bahwa pemilih 

kurang mendapatkan informasi yang memadai soal caleg, salah 

satu permasalahan seperti dugaan politik uang dan kecurangan 

dalam pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara diduga 

terkait dengan masalah kurangnya debat publik dan informasi 

dalam kampanye pileg ini. 

Isu penyelahgunaan wewenang mencuat , karena salah satu 

pasangan calon presiden adalah petahana sangat kuat dalam 

perdebatan public, Netralitas ASN, TNI dan Polri menjadi 
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berbincangan hangat. Bagi keadilan pemilu tentu saja hal ini tak 

bisa diabaikan, selain ramainya isu hoaks ujaran kebencian dan 

pengguanaan isu SARA dalam pemilu. Bagaimanapun isu-isu ini 

masih menjadi pekerjaan rumah untuk menjamin keadilan pemilu, 

peran media dan social media nampaknya belum bisa secara 

maksimal menghadirkan pendidikan politik yang memadai, 

sehingga perlu evalusi dan terobosan ke depan tentang isu ini. 

Demikian isu keadilan pemilu merupakan sebuah garis yang 

sejajar sepanjang tahapan pemilu, sehingga seperti memasang garis 

untuk kelurusan sebuah bidang, maka keadilan pemilu menjadi 

bagian yang inheren dalam pelaksanaan manajemen admintrasi 

pelaksanaan pemilu. Dengan kata lain KPU sebagai penyelenggara 

tahapan dan program pemilu perlu disandingkan dengan 

pelembagaan keadilan pemilu. Sebagaian besar upaya untuk 

menghadirkan keadilan pemilu tadi ada di Tangan bawaslu, 

sebagiannya di DKPP dan badan peradilan serta lembaga 

penunjang lainnya. Kita masih mendapatkan banyak keluhan soal 

keberadaan dan kiprah Sentra Penegakan Hukum Terpadu 

(Gakumdu) dan peradilan umum yang menangani soal sengketa 

pemilu, maka di masa depan perlu dipikirkan peran Bawaslu 

apakah perlu diperluas, sehingga manjadi penjaga utama keadilan 

pemilu, ini merupakan pekerjaan rumah besar bukan hanya untuk 

Bawaslu tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan pemilu, 

untuk menciptakan keadilan pemilu yang lebih baik 
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Perlunya Bawaslu yang Kuat. 

Dari proses peradilan sengketa hasil pemilu (PHPU) di 

Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil penghitungan KPU 

tentang Pilpres, kita menemukan begitu masif Bawaslu disebutkan 

dalam proses persidangan maupun dalam amar putusan MK, 

hampir semua dalil pemohon selalu disandingkan dengan apa yang 

sudah dilakukan oleh Bawaslu, sehingga kehadiran Bawaslu dalam 

setiap tahapan pemilu merupakan keniscayaan, sehingga 

penempatan Pengawas TPS pada di lebih dari 813 ribu TPS di 

seluruh Indonesia menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan 

kerja pengawasan pemilu di setiap tahapan dan di seluruh yuridiksi 

pemilu  Indonesia, termasuk wilaya di luar negeri di mana warga 

negara Indonesia memberikan suaranya dalam pemilu. 

Untuk menjawab pertanyaan sejauh mana bawaslu telah 

memenuhi harapan dan tuntutan untuk mewujudkan dan menjamin 

pemilu yang demokratis luber dan jurdil di atas, secara formal kita 

bisa mengatakan bahwa syarat minimal untuk sebuah keadilan 

pemilu sudah dilaksanakan oleh bawaslu, namun banyak orang 

menyebutkannya hanya sebagat memenuhi syarat formal atau 

prosedural, walau untuk hal formal dan procedural tersebut juga 

masih banyak catatan kita tentang hak itu, apalagi jika kita 

membicarakan secara substansial, misalnya soal penyelahgunaan 

wewenang, netralitas ASN, integritas penyelenggara dan politik 

uang, maka kita bisa mempertanyakan soal keaslian (Genuin) 
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representasi hasil pemilu. Karena juga banyak dikeluhkan bahwa 

dengan politik uang maka banyak kandidat dalam pemilu 2019 

yang terpilih atau tidak terpilih karena dugaan kecurangan dalam 

hal tadi, artinya keadilan pemlu belum dapat diwujudkan sesuai 

harapan pada saat ini. 

Pertanyaan lainnya adalah, jika demikian adanya apa yang 

perlu dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu sebagai penjamin 

keadilan pemillu, dan perangkat pendukung apa yang diperlukan 

untuk itu, maka kita bisa menelusuri dari mulai keberadaan 

Bawaslu dan mandat kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang, proses rekrutmen pengawas pemilu, sampai dukungan apa 

yang perlu diberikan kepada Bawaslu mendatang. Dari sisi regulasi 

misalnya apakah ke depan Bawaslu perlu fokus pada penyelesaian 

sengketa dan kecurangan pemilu, sehingga menjadi badan 

peradilan pemilu yang mandiri dan menangani dispute pemilu dari 

hulu sampai hilir, untuk mewujudkan itu, tentu perlu perubahan 

regulasi dan penguatan serta penyesuaian Bawaslu sesuai dengan 

kebutuhan tadi, Pertanyaan selanjutnya siapa yang diberi mandate 

untuk pengawasan pemilu, diluar penyelesaian sengkatea dan 

pelanggaran pemilu. 

Forum ini menjadi terbuka untuk diskusi tentang keadilan 

pemilu dan kebaradaan Bawaslu ke depan. Semua akan berpulang 

kepada kita sebagai bangsa, sejauh mana para wakil rakyat 

memandang masalah ini, misalnya dengan melakukan perubahan 
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regulasi tentang pengawasan pemilu dan keberadaan Bawaslu, 

akankah Bawaslu diperkuat lebih menjadi lembaga penyelesaian 

sengketa dan pelanggaran pemilu, yang artinya menjadikan 

Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu. Sementara itu untuk 

saat ini, lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu tentu 

memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi atas peran dan 

kinerjanya selama ini, khsusunya dalam mewujudkan dan 

menjamin keadilan pemilu, dan hal itu bisa dilakukan dengan 

memaksimalkan mandat yang telah dimiliki, misalnya dalam hal 

penguatan dan menertibkan jajaran bawaslu di seluruh Indonesia. 

Pilkada serantak tahun 2020, dengan 270 daerah pemilihan, tingkat 

Provinsi, Kabupaten dan kota bisa menjadi bagian dari impelemtasi 

untuk hal itu. 
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BAGIAN 

5 
 

 

Dana Kampanye Pemilu: 

Catatan atas UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

 

Oleh: Sunanto 

(Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah) 

 

Abstrak 

Salah satu tahapan yang paling penting bagi peserta Pemilu 

adalah tahapan kampanye. Masa kampanye pada Pemilu tahun 

2019, baik kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD serta 

pasangan calon  presiden dan wakil presiden berlangsung sangat 

panjang, yaitu sekitar 7 bulan. Perjalanan masa kampanye yang 

sangat panjang dari pemilu sebelumnya akan berdampak pada 

dana kampanye yang dimiliki oleh peserta pemilu, mereka harus 

mempunyai dana kampanye tidak sedikit yang harus dikeluarkan. 

Sehingga, uang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan 

tahapan kampanye, meskipun bukan menjadi faktor penentu 

kemenangan dalam pertarungan. Uang dalam pemilu dibutuhkan 

sebab keberadaannya menjadi dana kampanye peserta pemilu 

untuk kegiatan kampanye, membelanjakan kebutuhan kampanye 

atau logistik, serta menyediakan (mengongkosi) sumber daya 

manusia yang terlibat dalam kampanyenya. Oleh karena itu, untuk 

menjaga prinsip kesetaraan, keadilan, akuntabilitas dan 

transparansi, pada pemilu tahun 2019, dana kampanye diatur di 

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
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Pendahuluan 

Salah satu tahapan yang paling penting bagi peserta Pemilu 

adalah tahapan kampanye. Masa kampanye pada Pemilu tahun 

2019, baik kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD serta 

pasangan calon  presiden dan wakil presiden berlangsung sangat 

panjang, yaitu sekitar 7 bulan. Jika dibandingkan pada pemilu 

sebelumnya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jadwal 

masa kampanye, pada tahun 2014 tahapan kampanye untuk pemilu 

legislatif hanya berlangsung 3 bulan (dimulai dari pertemuan 

terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan 

pemasangan alat peraga), sedangkan masa kampanye pemilihan 

presiden berlangsung satu bulan. 

Perjalanan masa kampanye yang sangat panjang dari pemilu 

sebelumnya akan berdampak pada dana kampanye yang dimiliki 

oleh peserta pemilu, mereka harus mempunyai dana kampanye 

tidak sedikit yang harus dikeluarkan. Dengan kata lain, semakin 

masa kampanye lebih lama maka semakin banyak juga dana 

kampanye yang dibutuhkannya, dan biaya politik pun bisa semakin 

mahal. Sisi baiknya adalah masyarakat (pemilih) akan lebih 

mengetahui dan mengenal seluruh visi misi calon DPR, DPD, 

DPRD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Kampanye menjadi peranan penting bagi peserta pemilu 

karena menjadi alat ukur serta momentum untuk menggalang 

dukungan politik. Dengan kata lain bahwa kampanye secara 

langsung mempuyai keterkaitan dengan peningkatan elektabilitas 

partai politik atau pasangan calon dalam pesrta demokrasi tersebut. 

Kualitas serta kekuatan partai politik dan pasangan calon dalam 

melakukan kampanye terukur dari sejauh mana mereka dapat 

mengumpulkan serta mengelola dana kampanye yang dimilikinya, 

sehingga bisa dikatakan bahwa uang memiliki kekuatan dan 

peranan penting dalam mempengaruhi politik. Lalu persoalan yang 

muncul adalah apakah partai politik dan pasangan calon telah 

mematuhi dan mentaati regulasi yang berkaitan dengan dana 

kampanye? Sebab hasil dari tidak transparansinya partai politik dan 

pasangan calon dalam mengelola dana kampanye membuahkan 
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hasil-hasil perjalanan pemilu penuh dengan kasus-kasus yang 

bersifat politik uang. Selain itu, secara teori dalam buku Handbook 

on Monitoring Election Campaign Finance (2005) menyebutkan 

bahwa terjadinya korupsi politik terdiri dari 3 modus, yaitu: 

1. Quid pro quo donations; yang jika diartikan dana kampanye 

yang diterima oleh partai politik atau pasangan calon melakukan 

sesuatu sesuai dengan keinginan penyumbang. Modus ini 

disebut juga sebagai ‗dana kampanye mengikat‘. Adanya modus 

bisa menyebabkan peserta pemilu berani memanipulasi 

pengumpulan dan pencatatan dana kampanyenya. 

2. Candidates‟ or parties‟ misue of state and public administrative 

resources for electoral purposes; modus yang menggunakan 

dana dan sumberdaya pemerintah untuk kepentingan pemilu. 

Modus ini biasa digunakan oleh kandidat yang mempunyai 

hubungan secara langsung dengan kekuasaan (petahana). 

3. Bribery of voters and election officials; modus yang 

menggunakan dana yang cukup besar untuk suap kepada 

pemilih dan penyelenggara pemilu. 

Untuk menghindari kasus-kasus tersebut, pencegahannya 

dapat dimulai dari regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan 

tentang dana kampanye secara jelas, ketat, dan tegas. Hadirnya 

undang-undang pemilu yang telah disepakati harus dapat 

menjalankan fungsinya secara baik untuk mengontrol dana 

kampanye yang dimiliki oleh partai politik dan pasangan calon 

(peserta pemilu). 

Artinya bahwa dalam politik, khususnya pemilu, uang 

menjadi faktor penting dalam keberlangsungan tahapan kampanye, 

meskipun bukan menjadi faktor penentu kemenangan dalam 

pertarungan. Uang dalam pemilu dibutuhkan sebab keberadaannya 

menjadi dana kampanye peserta pemilu untuk kegiatan kampanye, 

membelanjakan kebutuhan kampanye atau logistik, serta 

menyediakan (mengongkosi) sumber daya manusia yang terlibat 

dalam kampanyenya. Pada gambar berikut menjelaskan bagaiman 

posisi uang yang mempengaruhi politik.  
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Gambar 1. Pengaruh Uang dalam Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Money In Politics Handbook: A Guide to Increasing 

Transparency in Emerging Democracies, Office od Democracy and 

Governance, Washington DC, November 2003. 

 

Pengaturan Dana Kampanye 

Persoalan-persoalan yang terjadi pada tahapan kampanye 

bukanlah hanya pada tidak tertibnya peserta pemilu dalam 

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), penyebaran bahan 

kampanye, atau pelanggaran pada saat rapat umum/pertemuan tatap 

muka, tapi seringkali peserta pemilu tidak taat dan melanggar pada 

pelaporan dana kampanye yang dimiliki oleh mereka.  

Pengaturan dana kampanye merupakan aspek yang penting 

dalam tahapan pemilu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat 

mengetahui sumber pendanaan peserta pemilu dalam melakukan 
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kampanye yang dilakukannya. Dengan kata lain, peserta pemilu 

bertanggungjawab secara penuh dalam melaporkan dana 

kampanyenya secara jujur dan transparan agar masyarakat dapat 

mempertimbangkan pilihannya. Pengaturan dana kampanye pada 

pemilu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Masduki, 2008): 

1. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. 

2. Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih. 

3. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan 

pengaruh kontributor/interest group terhadap calon. 

4. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari 

iming-iming dukungan keuangan. 

5. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan 

lainnya. 

Dari kelima poin diatas, menurut Teten Masduki (2008) 

menyatakan bahwa dana kampanye pada pemilu memerlukan 

standar pengaturan yang terdiri dari beberapa aspek, diantaranya 

adalah pembatasan belanja dan sumbangan yang realistis, larangan 

terhadap praktek-praktek korupsi dan ilegal, larangan bagi jenis-

jenis pengeluaran dan sumbangan/sumber tertentu, menggunakan 

identitas atau sumber dana kampanye, pengaturan subsidi 

pemerintah dan pemakaian fasilitas pemerintah, pemisahan 

rekening partai politik dan rekening dana kampanye, dan audit serta 

transparansi dana kampanye. 

Pengaturan dana kampanye bukanlah bermaksud untuk 

melarang partai politik atau pasangan calon menerima sumbangan 

dari pihak lain untuk membantu. Pokok-pokok inti pengaturan dana 

kampanye diantaranya adalah pembatasan, pengelolaan dan 

pelaporan. Pembatasan dana kampanye dimaksudkan agar peserta 

pemilu mempunyai pertarungan dan persaingan yang adil diantara 

mereka, dan dimaksudkan untuk mencegah peserta pemilu 

menggunakan dana ilegal. Pembatasan ini meliputi dari besaran 

sumbangan, sumber-sumber sumbangan dan besaran belanja 

kampanye. 

Pengaturan pengelolaan dana kampanye dimaksudkan agar 

peserta pemilu memakai dana kampanyenya sesuai dengan 

tujuannya yaitu memenangkan pemilu, sehingga peserta pemilu 
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tidak menyalahgunakan penggunaan dana kampanyenya. 

Sedangkan, pengaturan pelaporan dana kampanye dimaksudkan 

agar peserta pemilu terbuka terhadap dana kampanye yang 

dimilikinya sehingga pemilih mengetahui sumber, besaran dan 

alokasi dana kampanye peserta pemilu.   

Menurut Karl-Heinz Nassmacher (2001: 200) yang dikutip 

oleh Djani (2005) menyebutkan bahwa dana kampanye diatur 

untuk adanya: 

1. Sistem yang mengizinkan atau menyediakan uang yang cukup 

untuk mendukung kampanye yang kompetitif; 

2. Sistem yang dapat menjaga peluang bagi semua penduduk 

untuk berpartisipasi secara sama; 

3. Sistem yang terbuka untuk memunculkan partisipasi; 

4. Sistem yang dapat mencegah korupsi dengan membebaskan 

kandidat, partai,dan calon terpilih dari pengaruh yang tidak 

diinginkan kontributornya; 

Dari poin-poin diatas, bahwa pengaturan dana kampanye 

memiliki empat prinsip, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, 

akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip keadilan dan kesetaraan 

merupakan prinsip dasar untuk terciptanya peluang yang sama 

antar peserta pemilu dalam memikat hati pemilih. Dengan kata lain, 

bahwa yang terpilih bukanlah orang-orang yang memiliki dana 

paling banyak, melainkan dari sejauhmana peserta pemilu bisa 

menyajikan kampanye yang kreatif untuk calon pemilihnya. Prinsip 

akuntabilitas dan transparansi bertujuan agar peserta pemilu 

mempunyai sikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana 

kampanye yang dimilikinya, serta memastikan bahwa peserta 

pemilu bertanggungjawab terhadap dana kampanye yang 

dimilikinya sesuai dengan etika dan tidak menyalahi aturan. 

 

Tabel 1. Pembatasan Dana Kampanye di Beberapa Negara 

Negara 

Peratur

an 

Dalam 

Undang

-

Undang 

Pengumu

man Dan 

Atau 

Laporan 

Pembatasa

n 

Sumbanga

n 

Masyaraka

t 

Pembatas

an 

Sumbang

an 

Perusaha

an 

Pembatas

an 

Sumbang

an Asing 

Pembat

asan 

Pengel

uaran/B

elanja 

Kampa
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nye 

Albania Ada Tidak 

Ada 

Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dibatasi

) 

Tidak 

Ada 

Austria Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Belgia Ada Ada Ada Ada 

(Dilarang

) 

Tidak 

Ada 

Ada 

Kroasia Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Republi

k 

Czechn

ya 

Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dilarang

) 

Tidak 

Ada 

Denma

rk 

Ada Tidak 

Ada 

Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Estonia Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dibatasi

) 

Tidak 

Ada 

Finland

ia 

Tidak 

Ada 

Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Peranci

s 

Ada Ada Ada Ada 

(Dilarang

) 

Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

Georgi

a 

Ada Ada Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

Jerman Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dibatasi

) 

Tidak 

Ada 

Yunani Ada Ada Tidak Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Tidak 

Ada 

Ada 

Hungar

ia 

Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

Irlandia Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada 
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Ada Ada 

Italia Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Ada 

Latvia Ada Ada Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

(Dilarang

) 

Tidak 

Ada 

Lithuan

ia 

Ada Ada Tidak Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

Luxem

bourg 

Ada Tidak 

Ada 

Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Moldov

a 

Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dilarang

) 

Tidak 

Ada 

Beland

a 

Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Norwe

gia 

Tidak 

Ada 

Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Polandi

a 

Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dilarang

) 

Tidak 

Ada 

Portuga

l 

Ada Ada Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

Romani

a 

Ada Ada Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

(Dibatasi

) 

Tidak 

Ada 

Rusia Ada Ada Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dilarang

) 

Ada 

Slovaki

a 

Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dilarang

) 

Ada 

Sloveni

a 

Ada Ada Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

(Dilarang

) 

Tidak 

Ada 

Spanyo

l 

Ada Ada Ada Ada 

(Dibatasi

) 

Ada 

(Dilarang

) 

Tidak 

Ada 

Swedia Tidak 

Ada 

Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Yugosl Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
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avia (Dibatasi

) 

(Dilarang

) 

Swis Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Ukrain

a 

Tidak 

Ada 

Ada Ada Tidak 

Ada 

Ada 

(Dilarang

) 

Ada 

Inggris Ada Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 

Tidak 

Ada 

Ada 

Sumber: Ingrid van Biezen, 2004 

 

Dana Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 

Pengaturan dana kampanye bukanlah hal pertama yang 

dilakukan di Pemilu Indonesia. Pada pemilu 1999, melalui UU 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, pengaturan dana 

kampanye tercantum pada dua pasal yang meliputi sumber dana 

kampanye, pembatasan dana kampanye, sumber yang dilarang, 

laporan dana kampanye dan sanksi. 

Pemilu selanjutnya, yaitu Pemilu 2004 dana kampanye 

diatur dalam UU nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang meliputi: (1) sumber dana 

kampanye yang berasal dari partai politik, calon, dan sumbangan 

tidak mengikat; (2) batasan sumbangan perseorangan dan 

perusahaan; (3) jenis sumbangan yang dilarang; (4) laporan daftar 

penyumbang; (5) audit dana kampanye; (6) mekanisme pelaporan 

dana kampanye, dan; (7) sanksi atas pelanggaran ketentaun dana 

kampanye. Selain itu, dana kampanye juga diatur dalam UU 

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan 

Presiden tahun 2004 (JPPR, 2016). 

Jika melihat dari aturan diatas, sekilas materi pengaturan 

dana kampanye sudah mencukupi. Namun, jika dicermati lebih 

dalam, ternyata aturan tersebut belum menerapkan secara konsisten 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini, terlihat dari masih 

adanya celah (loopholes) terkait sumber dana, mekanisme 

pelaporan yang masih membingungkan, belanja kampanye tidak 

diatur, dan ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar. 
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Pada gambar berikut, dapat dijelaskan perbedaan 

pengaturan dana kampanye yang diatur oleh undang-undang 

pemilu pada pemilu 1999-2009 (Minan, 2012). 

 

 

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Dana Kampanye Pemilu 

1999-2009 
ASPE

K 

PEMILU 

1999 

PEMILU 2004 PEMILU 2009 

UU No 3 

Tahun 

1999 

UU No 12 

Tahun 

2003 

(Legislatif) 

UU No 

23 

Tahun 

2003 

(Pilpres

) 

UU No 10 

Tahun 2008 

(Legislatif) 

UU No 42 

Tahun 2008 

(Pilpres) 

Pengat

uran 

tentang 

sumber 

dana 

kampa

nye 

Partai 

politik, 

Pemerintah 

yang 

berasal 

dari APBN 

dan 

APBD, 

Pihak lain 

yang tidak 

mengikat, 

yang 

mencakup 

badan 

swasta, 

yayasan, 

perusahaan 

dan 

perseorang

an 

Anggota 

dan 

pengurus 

parpol 

termasuk 

calon 

anggota 

legislative, 

dan 

Sumbanga

n dari 

pihak lain 

yang 

meliputi 

perorangan 

atau badan 

hukum 

swasta. 

Pasang

an 

Calon; 

partai 

politik 

dan/ata

u 

gabung

an 

partai 

politik 

yang 

mencal

onkan; 

sumban

gan 

pihak-

pihak 

lain 

yang 

tidak 

mengik

at yang 

meliput

i 

sumban

gan 

Partai politik, 

calon anggota 

DPR, DPRD 

provinsi, dan 

DPRD 

kabupaten/kota 

dari 

partai politik 

yang 

bersangkutan; 

dan 

sumbangan 

yang sah 

menurut hukum 

dari pihak lain 

Pasangan 

calon, 

Partai 

politik 

pengusung, 

dan Pihak 

lain berupa 

sumbangan 

yang tidak 

mengikat, 

yang dapat 

berasal 

dari 

perseorang

an, 

kelompok, 

perusahaan

, dan/atau 

badan 

hukum non 

pemerintah 
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perseor

angan 

dan/ata

u badan 

hukum 

swasta. 

Pengat

uran 

tentang 

batasan 

sumba

ngan 

Batas dana 

kampanye 

yang dapat 

diterima 

oleh Partai 

Politik 

Peserta 

Pemilu 

ditetapkan 

oleh KPU. 

1. 

Sumbanga

n dari 

perseorang

an 

maksimal 

Rp. 100 

juta 

2. 

Sumbanga

n dari 

badan 

hukum 

maksimal 

Rp. 750 

juta. 

1. 

Sumba

ngan 

dari 

perseor

angan 

maksim

al Rp. 

100 

juta 

2. 

Sumba

ngan 

dari 

badan 

hukum 

maksim

al Rp. 

750 

juta 

1. Sumbangan 

dari 

perseorangan 

maksimal Rp. 1 

milyar 

2. Sumbangan 

dari badan 

hukum 

maksimal Rp. 5 

milyar 

1. 

Sumbanga

n dari 

perseorang

an 

maksimal 

Rp. 1 

milyar 

2. 

Sumbanga

n dari 

badan 

hukum 

maksimal 

Rp. 5 

milyar 
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Pengat

uran 

tentang 

laporan 

dana 

kampa

nye 

Dana 

Kampanye 

Pemilihan 

Umum 

diaudit 

oleh 

Akuntan 

Publik, dan 

hasilnya 

dilaporkan 

oleh Partai 

Politik 

Peserta 

Pemilihan 

Umum 

kepada 

KPU 15 

hari 

sebelum 

hari 

pemunguta

n suara dan 

25 hari 

sesudah 

hari 

pemunguta

n suara 

1. Jumlah 

sumba-

ngan lebih 

dari Rp 5 

juta wajib 

dila-

porkan 

kepada 

KPU/KPU 

Provinsi/K

PU 

Kabupaten

/Kota 

mengenai 

bentuk, 

jumlah 

sumbangan

, dan 

identitas 

lengkap 

pemberi 

sumbangan

. 

2. 

KPU/KPU 

Provinsi/K

PU 

Kabupaten

/Kota 

mengumu

mkan 

laporan 

sumbangan 

kepada 

masyarakat 

melalui 

media 

massa 

1. 

Jumlah 

sumba-

ngan 

lebih 

dari Rp 

5 juta 

wajib 

dila-

porkan 

kepada 

KPU/K

PU 

Provins

i/KPU 

Kabupa

ten/Kot

a 

mengen

ai 

bentuk, 

jumlah 

sumban

gan, 

dan 

identita

s 

lengkap 

pember

i 

sumban

gan 

2. 

Lapora

n 

sumban

gan 

dana 

kampan

ye, 

disamp

aikan 

oleh 

1. Laporan dana 

kampanye Partai 

Politik dan DPD 

Peserta Pemilu 

yang meliputi 

penerimaan dan 

pengeluaran 

disampaikan 

kepada 

kantor akuntan 

publik yang 

ditunjuk 

oleh KPU 

paling lama 15 

hari 

sesudah 

hari/tanggal 

pemungutan 

suara 

1. 

Pasangan 

Calon dan 

tim 

Kampanye 

di tingkat 

pusat 

melaporka

n 

penerimaa

n dana 

Kampanye 

kepada 

KPU 1 hari 

sebelum 

dimulai 

Kampanye 

dan 1 hari 

setelah 

berakhirny

a 

Kampanye 

yang 

memuat 

nama atau 

identitaspe

nyumbang, 

alamat, 

dan 

nomor 

telepon 

yang dapat 

dihubungi. 

2. KPU 

mengumu

mkan 

laporan 

penerimaa

n dana 

Kampanye 

setiap 

Pasangan 

Calon 
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Pasang

an 

Calon 

kepada 

KPU 

satu 

hari 

sebelu

m masa 

kampan

ye 

dimulai 

dan 

satu 

hari 

sesudah 

masa 

kampan

ye 

berakhi

r. 

3. KPU 

mengu-

mumka

n 

melalui 

media 

massa 

laporan 

sumban

gan 

dana 

kampan

ye 

setiap 

Pasang

an 

Calon 

kepada 

masyar

akat 

satu 

hari 

kepada 

masyarakat 

melalui 

media 

massa 1 

(satu) hari 

setelah 

menerima 

laporan 

dana 

Kampanye 

dari 

Pasangan 

Calon 34. 

3. Laporan 

penggunaa

n dana 

kampanye 

disampaika

n oleh 

pasangan 

calon 

kepada 

KPU 

paling 

lama 14 

hari sejak 

berakhirny

a masa 

Kampanye 
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setelah 

meneri

ma 

laporan 

dari 

Pasang

an 

Calon 

4. 

Lapora

n dana 

kampan

ye 

diserah

kan 

kepada 

KPU 

paling 

lambat 

3 hari 

setelah 

hari 

pemun

gutan 

suara. 
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Audit 

laporan 

dana 

kampa

nye 

Tidak 

diatur 

mekanisme 

audit 

Seluruh 

laporan 

dana 

kampanye 

peserta 

Pemilu, 

baik 

penerimaa

n maupun 

pengeluara

n, wajib 

diserahkan 

kepada 

akuntan 

publik 

terdaftar 

selambat-

lambatnya 

60 hari 

sesudah 

hari 

pemunguta

n suara 

1. KPU 

wajib 

menyer

ahkan 

laporan 

dana 

kampan

ye 

kepada 

kantor 

akuntan 

publik 

selamb

at-

lambat

nya 2 

hari 

setelah 

KPU 

meneri

ma 

laporan 

dana 

kampan

ye dari 

Pasang

an 

Calon. 

2. 

Kantor 

akuntan 

publik 

wajib 

menyel

esaikan 

audit 

selamb

at-

lambat

nya 15 

hari 

setelah 

diterim

1. Kantor 

akuntan publik 

menyampaikan 

hasil audit 

kepada 

KPU, KPU 

provinsi, dan 

KPU 

kabupaten/kota 

paling lama 30 

hari 

sejak 

diterimanya 

laporan. 

2. KPU, KPU 

provinsi, dan 

KPU 

kabupaten/kota 

memberitahukan 

hasil audit dana 

kampanye 

Peserta 

Pemilu masing-

masing kepada 

Peserta Pemilu 

paling lama 7 

hari 

setelah KPU, 

KPU provinsi, 

dan KPU 

kabupaten/ kota 

menerima hasil 

audit dari kantor 

akuntan publik. 

3. KPU, KPU 

provinsi, dan 

KPU 

kabupaten/kota 

mengumumkan 

hasil 

pemeriksaan 

dana kampanye 

kepada publik 

1. KPU, 

KPU 

provinsi, 

KPU 

kabupaten/

kota 

menyampa

ikan 

laporan 

penerimaa

n dan 

penggunaa

n dana 

Kampanye 

yang 

diterima 

dari 

Pasangan 

Calon dan 

tim 

Kampanye 

kepada 

kantor 

akuntan 

publik 

yang 

ditunjuk 

paling 

lama 7 hari 

sejak 

diterimany

a 

laporan. 

2. Kantor 

akuntan 

publik 

menyampa

ikan hasil 

audit 

kepada 

KPU, 

KPU 

provinsi 
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anya 

laporan 

dana 

kampan

ye dari 

KPU. 

3. Hasil 

audit 

diumu

mkan 

oleh 

KPU 

selamb

at-

lambat

nya 3 

(tiga) 

hari 

setelah 

KPU 

meneri

ma 

laporan 

hasil 

audit 

dari 

kantor 

akuntan 

publik. 

4. 

Lapora

n dana 

kampan

ye yang 

diterim

a KPU 

wajib 

dipelih

ara dan 

terbuka 

untuk 

umum 

paling lambat 

10 hari 

setelah 

diterimanya 

laporan hasil 

pemeriksaan 

dan KPU 

kabupaten/

kota paling 

lama 45 

hari 

sejak 

diterimany

a laporan. 

3. KPU, 

KPU 

provinsi 

dan KPU 

kabupaten/

kota 

memberita

hukan 

hasil audit 

dana 

Kampanye 

kepada 

masing-

masing 

Pasangan 

Calon dan 

tim 

Kampanye 

paling 

lama 7 hari 

setelah 

KPU, KPU 

provinsi 

dan KPU 

kabupaten/

kota 

menerima 

hasil audit 

dari 

kantor 

akuntan 

publik. 

4. KPU, 

KPU 

provinsi, 
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dan KPU 

kabupaten/

kota 

mengumu

mkan 

hasil audit 

dana 

Kampanye 

kepada 

masyarakat 

paling 

lama 10 

hari setelah 

diterimany

a laporan 

hasil audit 

dari kantor 

akuntan 

publik 
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Pengat

uran 

tentang 

sanksi 

1. 

Pelanggara

n terhadap 

ketentuan 

tentang 

sumber 

penerimaa

n dana 

kampanye 

dan 

batasan 

dana 

kampanye, 

diancam 

dengan 

hukuman 

administrat

ive berupa 

37: 

a. 

Penghentia

n 

pemberian 

anggaran 

dari APBN 

dan APBD 

b. Dilarang 

mengikuti 

pemilu 

berikutnya 

c. 

pembekua

n atau 

pembubara

n partai 

politik oleh 

Mahkamah 

Agung 

2. setiap 

orang yang 

memberika

n 

sumbangan 

1. Setiap 

orang yang 

member 

atau 

menerima 

dana 

kampanye 

melebihi 

batas yang 

ditentukan 

diancam 

dengan 

hukuman 

penjara 

paling 

sedikit 4 

bulan dan 

paling 

lama 24 

bulan 

dan/atau 

denda 

paling 

sedikit 200 

juta dan 

paling 

banyak 1 

milyar 

2. Setiap 

orang yang 

dengan 

sengaja 

menerima 

atau 

memberi 

dana 

kampanye 

dari atau 

kepada 

pihak-

pihak yang 

dilarang, 

diancam 

1. 

Pasang

an 

calon 

yang 

melang

gar 

ketentu

an 

tentang 

laranga

n 

meneri

ma 

sumban

gan 

dari 

pihak 

yang 

dilaran

g, 

dikenea

kan 

sanksi 

adminis

trative 

berupa 

pembat

alan 

sebagai 

peserta 

pemilu 

2. 

Setiap 

orang 

yang 

membe

ri atau 

meneri

ma 

dana 

kampan

ye 

1. Partai politik 

dan calon 

anggota DPD 

yang tidak 

menyampaikan 

laporan 

awal dana 

kampanye pada 

waktu 

yang ditentukan 

dikenai sanksi 

berupa 

pembatalan 

sebagai peserta 

pemilu di 

wilayah yang 

bersangkutan 

41 

2. Partai politik 

dan calon 

anggota 

DPD yang tidak 

menyampaikan 

laporan 

penerimaan dan 

penggunaan 

dana kampanye 

pada waktu 

yang 

ditentukan 

kepada akuntan 

public 

yang ditunjuk 

KPU dikenakan 

sanksi 

berupa tidak 

ditetapkannya 

calon 

anggota DPR, 

DPRD provinsi, 

DPRD 

kab/Kota, DPD 

yang 

1. Setiap 

orang yang 

memberi 

atau 

menerima 

dana 

kampanye 

melebihi 

batas yang 

ditentukan 

dipidana 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 6 

bulan dan 

paling 

lama 24 

bulan dan 

denda 

paling 

sedikit 1 

miliar dan 

paling 

banyak 5 

miliar 

2. 

Pelaksana 

Kampanye 

yang 

menerima 

dan tidak 

mencatatka

n 

dana 

Kampanye 

berupa 

uang 

dalam 

pembukua

n khusus 

dana 
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dana 

kampanye 

melebihi 

batas yang 

ditentukan 

diancam 

dengan 

hukuman 

penjara 

paling 

lama 3 

bulan atau 

denda 

paling 

banyak 10 

juta 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 4 

bulan atau 

paling 

lama 24 

bulan 

dan/atau 

denda 

paling 

sedikit 200 

juta atau 

paling 

banyak 1 

miliar. 

3. Setiap 

orang yang 

dengan 

sengaja 

memberika

n 

keterangan 

yang tidak 

benar 

dalam 

laporan 

dana 

kampanye 

Pemilu, 

diancam 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 2 

bulan atau 

paling 

lama 12 

bulan 

dan/atau 

denda 

melebi

hi batas 

yang 

ditentu

kan 

dianca

m 

dengan 

hukum

an 

penjara 

paling 

sedikit 

4 bulan 

dan 

paling 

lama 

24 

bulan 

dan/ata

u denda 

paling 

sedikit 

200 

juta 

dan 

paling 

banyak 

1 

milyar 

3. 

Setiap 

orang 

yang 

dengan 

sengaja 

meneri

ma atau 

membe

ri dana 

kampan

ye dari 

atau 

bersangkutan. 

3. Setiap orang 

yang memberi 

atau 

menerima dana 

kampanye 

melebihi 

batas yang 

ditentukan 

dipidana 

dengan pidana 

penjara paling 

singkat 

6 bulan dan 

paling lama 24 

bulan 

dan denda 

paling sedikit 1 

miliar dan 

paling banyak 5 

miliar 

4. Peserta 

pemilu yang 

terbukti 

menerima 

sumbangan 

dan/atau 

bantuan dari 

pihak-pihak 

yang 

dilarang, 

dipidana dengan 

pidana 

penjara paling 

singkat 12 bulan 

dan 

paling lama 36 

bulan dan denda 

paling sedikit 12 

juta dan paling 

banyak 36 juta 

Kampanye 

dan/atau 

tidak 

menempat

kannya 

pada 

rekening 

khusus 

dana 

Kampanye 

Pasangan 

Calon, 

dipidana 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 12 

bulan dan 

paling 

lama 48 

bulan dan 

denda 

sebanyak 

tiga kali 

dari jumlah 

sumbangan 

yang 

diterima 

3. 

Pelaksana 

Kampanye 

yang 

menerima 

dan tidak 

mencatatka

n 

berupa 

barang 

atau jasa 

dalam 

pembukua

n khusus 
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paling 

sedikit 1 

juta atau 

paling 

banyak 10 

juta 39 

kepada 

pihak-

pihak 

yang 

dilaran

g, 

dianca

m 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 

4 bulan 

atau 

paling 

lama 

24 

bulan 

dan/ata

u denda 

paling 

sedikit 

200 

juta 

atau 

paling 

banyak 

1 

miliar. 

4. 

Setiap 

orang 

yang 

dengan 

sengaja 

membe

rikan 

keteran

gan 

yang 

tidak 

benar 

dana 

Kampanye, 

dipidana 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 12 

bulan dan 

paling 

lama 48 

bulan dan 

denda 

sebanyak 

tiga kali 

dari jumlah 

sumbangan 

yang 

diterima. 

4. 

Pasangan 

Calon yang 

menerima 

sumbangan 

dari pihak 

yang 

dilarang 

dan tidak 

melaporka

n kepada 

KPU 

dan/atau 

tidak 

menyetork

an ke kas 

negara, 

dipidana 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 12 

bulan dan 
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dalam 

laporan 

dana 

kampan

ye 

Pemilu, 

dianca

m 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 

2 bulan 

atau 

paling 

lama 

12 

bulan 

dan/ata

u denda 

paling 

sedikit 

1 juta 

atau 

paling 

banyak 

10 juta 

paling 

lama 48 

bulan dan 

denda 

sebanyak 

tiga kali 

dari jumlah 

sumbangan 

yang 

diterima. 

5. 

Pelaksana 

Kampanye 

yang 

mengguna

kan dana 

dari 

sumbangan 

yang 

dilarang 

dan/atau 

tidak 

melaporka

n dan/ 

atau tidak 

menyetork

an ke kas 

negara 

sesuai 

batas 

waktu 

yang 

ditentukan, 

dipidana 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 6 

bulan dan 

paling 

lama 24 

bulan dan 
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denda 

sebanyak 

tiga kali 

dari jumlah 

sumbangan 

yang 

diterima. 

6. Setiap 

orang yang 

melanggar 

larangan 

mengguna

kan 

anggaran, 

dipidana 

dengan 

pidana 

penjara 

paling 

singkat 6 

bulan dan 

paling 

lama 36 

bulan dan 

denda 

paling 

sedikit 100 

juta dan 

paling 

banyak 1 

miliar 43 

Sumber: Ahsanul Minan, 2012: 94-97 

 

Dari perbandingan pengaturan dana kampanye yang diatur 

oleh undang-undang kepemiluan pada pemilu 1999-2009 memiliki 

perkembangan yang cukup bagus dalam pengaturan tentang dana 

kampanye pemilu. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang 

cakupannya semakin meluas dan adanya peningkatan sanksi yang 

diberikan kepada peserta yang melanggar. 

Sedangkan, perbandingan dana kampanye yang diatur oleh 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 
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Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 

dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sebab 

pada Undang-undang No 7 Tahun 2017 mengatur adanya 

pemilihan umum secara serentak antara Pemilihan Legislatif 

dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga 

pengaturan dana kampanye pun ada perubahan yang cukup 

mendasar. 

Perbedaan pengaturan dana kampanye pada pemilu 2014 

dengan pemilu 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Dana Kampanye Pemilu 

2014 dan Pemilu 2019 

ASPEK 

 

PEMILU 2014 PEMILU 2019 

UU No 42 tahun 

2008 
UU No 8 Tahun 2012 UU No 7 Tahun 2017 

sumber 

dana 

kampany

e 

a. Pasangan Calon 

yang bersangkutan; 

b. Partai Politik 

dan/atau Gabungan 

Partai Politik yang 

mengusulkan 

Pasangan Calon; dan 

c. pihak lain. 

DPR: 

a. partai politik; 

b. calon anggota 

DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari 

partai politik yang 

bersangkutan; 

dan 

c. sumbangan yang 

sah menurut hukum 

dari pihak lain. 

 

DPD: 

a. calon anggota DPD 

yang bersangkutan; 

dan 

b. sumbangan yang 

sah menurut hukum 

dari pihak lain. 

 Presiden: 

a. Pasangan Calon 

yang bersangkutan; 

b. Partai Politik 

dan/atau Gabungan 

Partai Politik yang 

mengusulkan 

Pasangan Calon; dan 

c.sumbangan yang 

sah menurut hukum 

dari pihak lain. 

 

DPR: 

a. partai politik; 

b. calon anggota 

DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari 

partai politik yang 

bersangkutan; 

dan 

c. sumbangan yang 

sah menurut hukum 
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dari pihak lain. 

 

DPD: 

a. calon anggota DPD 

yang bersangkutan; 

dan 

b. sumbangan yang 

sah menurut hukum 

dari pihak lain. 
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batasan 

sumbang

an 

(1) Dana Kampanye 

yang berasal dari 

perseorangan 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 95 tidak boleh 

melebihi 

Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

(2) Dana Kampanye 

yang berasal dari 

kelompok, 

perusahaan, atau 

badan usaha 

nonpemerintah 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 95 tidak boleh 

melebihi 

Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(3) Pemberi 

sumbangan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) harus 

mencantumkan 

identitas yang jelas. 

DPR:  

(1) Dana Kampanye 

Pemilu yang berasal 

dari sumbangan 

pihak lain 

perseorangan 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 129 ayat (2) 

huruf c tidak boleh 

lebih dari 

Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

(2) Dana Kampanye 

Pemilu yang berasal 

dari sumbangan 

pihak lain kelompok, 

perusahaan, dan/atau 

badan usaha 

nonpemerintah 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 129 

ayat (2) huruf c tidak 

boleh lebih dari 

Rp7.500.000.000,00 

(tujuh miliar lima 

ratus juta rupiah). 

(3) Pemberi 

sumbangan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) 

dan ayat (2) harus 

mencantumkan 

identitas yang jelas. 

 

DPD: 

(1) Dana Kampanye 

Pemilu calon anggota 

DPD yang berasal 

dari sumbangan pihak 

lain perseorangan 

 Presiden: 

(1) Perseorangan 

tidak boleh melebihi 

Rp.2.500.000.000 

(dua miliar lima ratus 

juta rupiah) 

(2) Kelompok, 

perusahaan, atau 

badan usaha 

nonpemerintah tidak 

boleh melebihi 

Rp25.000.000.000 

(dua puluh lima 

miliar rupiah) 

 

DPR: 

(1) Perseorangan 

tidak boleh melebihi 

Rp.2.500.000.000 

(dua miliar lima ratus 

juta rupiah) 

(2) Kelompok, 

perusahaan, atau 

badan usaha 

nonpemerintah tidak 

boleh melebihi 

Rp25.000.000.000 

(dua puluh lima 

miliar rupiah) 

 

DPD: 

(1) Perseorangan 

tidak boleh melebihi 

Rp.750.000.000 

(tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah) 

(2) Kelompok, 

perusahaan, atau 

badan usaha 

nonpemerintah tidak 

boleh melebihi 

Rp1.500.000.000 

(satu miliar lima ratus 
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sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 132 ayat (2) 

huruf b tidak boleh 

lebih dari 

Rp250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh 

juta 

rupiah). 

(2) Dana Kampanye 

Pemilu calon anggota 

DPD yang berasal 

dari sumbangan pihak 

lain kelompok, 

perusahaan, 

dan/atau badan usaha 

nonpemerintah 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 132 ayat (2) 

huruf b tidak boleh 

lebih dari 

Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta 

rupiah). 

(3) Pemberi 

sumbangan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) 

dan ayat (2) harus 

mencantumkan 

identitas yang jelas. 

juta rupiah) 
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S u m b a 

n ga n 

yang 

dilarang 

a. pihak asing; 

b. penyumbang yang 

tidak benar atau tidak 

jelas 

identitasnya; 

c. hasil tindak pidana 

dan bertujuan 

menyembunyikan 

atau menyamarkan 

hasil tindak pidana; 

d. Pemerintah, 

pemerintah daerah, 

badan usaha milik 

negara, dan badan 

usaha milik daerah; 

atau 

e. pemerintah desa 

atau sebutan lain dan 

badan usaha milik 

desa. 

a. pihak asing; 

b. penyumbang yang 

tidak jelas 

identitasnya; 

c. Pemerintah, 

pemerintah daerah, 

badan usaha milik 

negara, dan badan 

usaha milik daerah; 

atau 

d. pemerintah desa 

dan badan usaha 

milik desa. 

a. pihak asing; 

b. penyumbang yang 

tidak jelas 

identitasnya; 

c. Hasil tindak pidana 

yang telah terbukti 

berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah 

memperoleh 

kekuatan hukum tetap 

dan/atau bertujuan 

menyembunyikan 

atau menyamarkan 

hasil tindak pidana 

d. Pemerintah, 

pemerintah daerah, 

badan usaha milik 

negara, dan badan 

usaha milik daerah; 

atau 

d. pemerintah desa 

dan badan usaha 

milik desa. 
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laporan 

dana 

kampany

e 

(1) Pasangan Calon 

dan tim Kampanye di 

tingkat pusat 

melaporkan 

penerimaan dana 

Kampanye kepada 

KPU 1 (satu) hari 

sebelum dimulai 

Kampanye dan 1 

(satu) hari setelah 

berakhirnya 

Kampanye. 

(2) Laporan 

penerimaan dana 

Kampanye ke KPU 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) mencantumkan 

nama atau identitas 

penyumbang, alamat, 

dan nomor telepon 

yang dapat 

dihubungi. 

(3) KPU 

mengumumkan 

laporan penerimaan 

dana Kampanye 

setiap Pasangan 

Calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) kepada 

masyarakat melalui 

media massa 1 (satu) 

hari setelah 

menerima laporan 

dana Kampanye dari 

Pasangan Calon. 

(4) Pasangan Calon 

dan tim Kampanye di 

tingkat pusat 

melaporkan 

penggunaan dana 

Kampanye kepada 

(1) Partai Politik 

Peserta Pemilu sesuai 

dengan tingkatannya 

wajib memberikan 

laporan awal dana 

Kampanye Pemilu 

dan rekening khusus 

dana Kampanye 

Pemilu kepada KPU, 

KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota 

paling lambat 

14 (empat belas) hari 

sebelum hari pertama 

jadwal 

pelaksanaan 

Kampanye Pemilu 

dalam bentuk rapat 

umum. 

(2) Calon anggota 

DPD Peserta Pemilu 

wajib memberikan 

laporan awal dana 

Kampanye Pemilu 

dan rekening khusus 

dana Kampanye 

Pemilu kepada KPU 

melalui KPU Provinsi 

paling lambat 14 

(empat belas) hari 

sebelum hari pertama 

jadwal pelaksanaan 

Kampanye Pemilu 

dalam bentuk rapat 

umum 

 (1) Pasangan Calon 

presiden dan wakil 

presiden memberikan 

laporan awal dana 

Kampanye Pemilu 

dan rekening khusus 

dana Kampanye 

Pemilu kepada KPU 

paling lama 

14 (empat belas) hari 

setelah pasangan 

calon ditetapkan 

sebagai peserta 

pemilu. 

(2)  Partai Politik 

Peserta Pemilu 

memberikan laporan 

awal dana Kampanye 

Pemilu 

dan rekening khusus 

dana Kampanye 

Pemilu kepada KPU, 

KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota 

paling lambat 

14 (empat belas) hari 

sebelum hari pertama 

jadwal 

pelaksanaan 

Kampanye Pemilu 

dalam bentuk rapat 

umum. 

(2) Calon anggota 

DPD Peserta Pemilu 

wajib memberikan 

laporan awal dana 

Kampanye Pemilu 

dan rekening khusus 

dana Kampanye 

Pemilu kepada KPU 

melalui KPU Provinsi 

paling lambat 14 

(empat belas) hari 

146  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

KPU, KPU 

provinsi, KPU 

kabupaten/kota 

paling lama 14 

(empat belas) 

hari sejak 

berakhirnya masa 

Kampanye. 

(5) KPU, KPU 

provinsi, KPU 

kabupaten/kota 

menyampaikan 

laporan penerimaan 

dan penggunaan dana 

Kampanye yang 

diterima dari 

Pasangan Calon dan 

tim Kampanye 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) kepada kantor 

akuntan publik yang 

ditunjuk paling lama 

7 (tujuh) hari sejak 

diterimanya laporan.  

sebelum hari pertama 

jadwal pelaksanaan 

Kampanye Pemilu 

dalam bentuk rapat 

umum 
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audit 

dana 

kampany

e 

KPU, KPU provinsi, 

KPU kabupaten/kota 

menyampaikan 

laporan penerimaan 

dan penggunaan dana 

Kampanye yang 

diterima dari 

Pasangan Calon dan 

tim Kampanye 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) kepada kantor 

akuntan publik yang 

ditunjuk paling lama 

7 (tujuh) hari sejak 

diterimanya laporan. 

(3) Kantor akuntan 

publik 

menyampaikan hasil 

audit kepada KPU, 

KPU provinsi dan 

KPU kabupaten/kota 

paling lama 45 

(empat puluh lima) 

hari sejak 

diterimanya laporan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(2). 

(4) KPU, KPU 

provinsi dan KPU 

kabupaten/kota 

memberitahukan 

hasil audit dana 

Kampanye kepada 

masing-masing 

Pasangan Calon dan 

tim Kampanye paling 

lama 7 (tujuh) hari 

setelah KPU, KPU 

provinsi dan KPU 

kabupaten/kota 

menerima hasil audit 

 (1) Laporan dana 

kampanye Partai 

Politik Peserta 

Pemilu yang meliputi 

penerimaan dan 

pengeluaran wajib 

disampaikan kepada 

kantor akuntan publik 

yang ditunjuk oleh 

KPU paling lama 15 

(lima belas) hari 

sesudah hari 

pemungutan suara. 

(2) Laporan dana 

kampanye calon 

anggota DPD Peserta 

Pemilu yang meliputi 

penerimaan dan 

pengeluaran wajib 

disampaikan kepada 

kantor akuntan publik 

yang ditunjuk oleh 

KPU paling lama 15 

(lima belas) hari 

sesudah hari 

pemungutan suara. 

(3) Kantor akuntan 

publik 

menyampaikan hasil 

audit kepada KPU, 

KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota 

paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak 

diterimanya laporan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2). (4) 

KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU 

Kabupaten/Kota 

memberitahukan 

hasil audit dana 
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dari kantor akuntan 

publik. 

(5) KPU, KPU 

provinsi, dan KPU 

kabupaten/kota 

mengumumkan hasil 

audit dana 

Kampanye kepada 

masyarakat paling 

lama 

10 (sepuluh) hari 

setelah diterimanya 

laporan hasil audit 

dari kantor akuntan 

publik. 

kampanye Peserta 

Pemilu masing-

masing kepada 

Peserta Pemilu paling 

lama 7 (tujuh) hari 

setelah KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota 

menerima hasil audit 

dari kantor akuntan 

publik. (5) KPU, 

KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota 

mengumumkan hasil 

pemeriksaan dana 

Kampanye Pemilu 

kepada publik paling 

lambat 10 (sepuluh) 

hari setelah 

diterimanya laporan 

hasil pemeriksaan. 
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Sanksi 1. Setiap orang yang 

memberi atau 

menerima dana 

kampanye melebihi 

batas yang 

ditentukan dipidana 

dengan pidana 

penjara paling 

singkat 6 bulan dan 

paling lama 24 bulan 

dan denda paling 

sedikit 1 miliar dan 

paling banyak 5 

miliar 

2. Pelaksana 

Kampanye yang 

menerima dan tidak 

mencatatkan dana 

Kampanye berupa 

uang dalam 

pembukuan khusus 

dana Kampanye 

dan/atau tidak 

menempatkannya 

pada rekening khusus 

dana Kampanye 

Pasangan Calon, 

dipidana dengan 

pidana penjara paling 

singkat 12 bulan dan 

paling lama 48 

bulan dan denda 

sebanyak tiga kali 

dari jumlah 

sumbangan yang 

diterima 

3. Pelaksana 

Kampanye yang 

menerima dan tidak 

mencatatkan berupa 

barang atau jasa 

dalam pembukuan 

khusus dana 

(1) Pembatalan 

sebagai peserta 

pemilu dan tidak 

ditetapkan menjadi 

calon terpilih 

 

(2) Peserta Pemilu 

yang dengan sengaja 

memberikan 

keterangan tidak 

benar dalam laporan 

dana Kampanye 

Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 134 ayat (1) 

dan ayat (2) serta 

Pasal 135 ayat (1) 

dan ayat (2) dipidana 

dengan pidana 

kurungan paling lama 

1 (satu) tahun dan 

denda paling banyak 

Rp12.000.000,00 

(dua belas juta 

rupiah). 

 (1) Pembatalan 

sebagai peserta 

pemilu dan tidak 

ditetapkan menjadi 

calon terpilih 

 

(2) Peserta Pemilu 

yang dengan sengaja 

memberikan 

keterangan tidak 

benar dalam laporan 

dana kampanye 

Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 334 ayat (1), 

ayat (21, dan/atau 

ayat (3) serta Pasal 

335 ayat (1), ayat (2), 

dan/atau ayat (3) 

dipidana dengan 

pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda 

paling banyak 

Rp12.000.000,00 

(dua belas juta 

rupiah). 

 

(3) Setiap orang yang 

dengan sengaja 

memberikan 

keterangan tidak 

benar dalam laporan 

dana kampanye, 

dipidana dengan 

pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun 

dan denda paling 

banyak 

Rp20.000.000,00 

(dua puluh empat juta 

rupiah). 
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Kampanye, dipidana 

dengan pidana 

penjara paling 

singkat 12 bulan dan 

paling lama 48 bulan 

dan denda sebanyak 

tiga kali dari jumlah 

sumbangan yang 

diterima. 

4. Pasangan Calon 

yang menerima 

sumbangan dari 

pihak yang dilarang 

dan tidak melaporkan 

kepada KPU 

dan/atau tidak 

menyetorkan ke kas 

negara, dipidana 

dengan pidana 

penjara 

paling singkat 12 

bulan dan paling 

lama 48 bulan dan 

denda sebanyak tiga 

kali dari jumlah 

sumbangan yang 

diterima. 

5. Pelaksana 

Kampanye yang 

menggunakan dana 

dari 

sumbangan yang 

dilarang dan/atau 

tidak melaporkan 

dan/atau tidak 

menyetorkan ke kas 

negara sesuai batas 

waktu yang 

ditentukan, dipidana 

dengan pidana 

penjara paling 

singkat 6 

bulan dan paling 
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lama 24 bulan dan 

denda sebanyak tiga 

kali dari jumlah 

sumbangan yang 

diterima. 

6. Setiap orang yang 

melanggar larangan 

menggunakan 

anggaran, dipidana 

dengan pidana 

penjara paling 

singkat 6 

bulan dan paling 

lama 36 bulan dan 

denda paling sedikit 

100 juta dan paling 

banyak 1 miliar 

 

Jika kita lihat dari tabel diatas, perbedaan pengaturan dana 

kampanye pada UU No 7 Tahun 2017 adalah bahwa calon presiden 

dan wakil presiden dapat didanai dari APBN (pasal 325 ayat (3). 

Hal ini tentu sangat berbeda dengan Undang-undang Pemilu 

sebelumnya yang tidak mengizinkan hal tersebut. 

Selain itu, pada UU No 7 Tahun 2017 pasal 335 ayat (4) 

terkait laporan dana kampanye, peserta pemilu harus 

mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan 

nomor telepon yang dapat dihubungi. Jika dihubungkan dengan 

pasal 496 terkait sanksi, peserta pemilu hanya dapat sanksi sesuai 

pasal 335 ayat (1), (2), dan (3) saja, sedangkan ayat (4) terkait data 

identitas pelapor tidak dijelaskan secara gamblang. Oleh karena itu, 

hasil laporan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 

yang melakukan kajian terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan 

Dana Kampanye  (LPSDK) pasangan calon presiden dan wakil 

presiden tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI. 

Hasil kajian JPPR menemukan:  
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1. Adanya penyumbang perseorangn dengan identitas 

fiktif/peyumbang fiktif, pada pasangan calon Presiden dan 

Wakil Prsieden No 01 (Jokowi- Ma‘ruf) dengan jumlah 

penyumbang fiktif sebanyak 18 orang. 

 

Gambar 2. LPSDK Pasangan Calon Nomor 01 

 

2. Adanya penyumbang perseorangn dengan identitas 

fiktif/peyumbang fiktif pada pasangan calon Presiden dan 

Wakil Prsieden No 02 (Prabowo-Sandi) dengan jumlah 

penyumbang fiktif sebanyak 12 orang. 

3. Dari ketegori sumbangan kelompok, JPPR menemukan adanya 

penyumbang kelompok dengan identitas fiktif sebanyak 2 

penumbang pada pasangan calon Presiden dan Wakil 

Prabowo-Sandi. 
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Gambar 3. LPSDK Pasangan Calon Nomor 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Format LPSDK tidak memenuhi aspek transparansi dan 

akuntabilitas, dalam format LPSDK hanya memuat nama 

penyumbang, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang tertuang 

dalam PKPU No 34 Tahun 2018, bahwa penyumbang harus 

mencantumkan identitasnya seperti, NPWP, KTP, dan alamat 

peyumbang. Format LPSDK Paslon juga tidak melampirkan 

identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat 

dihubungi, yang bertentangan dengan Pasal 335 Ayat 4 UU 

No7. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat (pemilih) 

dalam melakukan investigasi lapangan terhadap sumbangan 

dana kampanye. 
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Tabel 4. Identitas Tidak Jelas Paslon 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rilis Temuan JPPR LPSDK 

 

Tabel 5. Identitas Tidak Jelas Paslon 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Rilis Temuan JPPR LPSDK 
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Penutup 

 

 Pemanfaatan uang dalam pemilu haruslah diatur sebaik 

mungkin, karena dengan begitu akan memenuhi prinsip keadilan, 

kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas pada . Pengaturan ini 

tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah dan DPR untuk dapat 

menyempurnakan aturan mengenai dana kampanye. Jika aturan 

dana kampanye tidak dapat didesain dengan baik maka kandidat-

kandidat yang memiliki modal besar dapat dipastikan 

memenangkan pertarungan. Yang artinya bahwa pembatasan 

penggunaan dana kampanye menjadi jalan untuk menciptakan 

pertarungan politik yang setara, antara yang kandidat kaya dengan 

yang miskin. 

Disisi lain, pengaturan pengeluan dana kampanye juga 

diharapkan dapat meminimalisir penyumbang yang berniat jahat 

untuk mempengaruhi proses serta keputusan politik. Pengaturan 

dana kampanye pada Undang-undang No 7 Tahun 2017 belumlah 

sempurna, karena terdapat celah agar peserta pemilu tidak 

mendapatkan sanksi, seperti Laporan Sumbangan Dana Kampanye 

(LPSDK) yang bisa dilaporkan tanpa identitas penyumbang. Hal ini 

bisa menjadi pintu masuk untuk sumbangan atau donasi ilegal. 

Mengantisipasi masuknya donasi ilegal semestinya diawali dari 

keterbukaan daftar penyumbang yang dilaporkan secara jujur oleh 

peserta pemilu.  

Selain itu, pada UU No 7 Tahun 2017 terdapat pasal yang 

saling bertentangan, seperti dana kampanye untuk calon presiden 

dan wakil presiden dapat didanai dari APBN. Pada pasal 339 ayat 

(1) menyebutkan peserta pemilu dilarang menerima sumbangan 

dana kampanye pemilu yang berasal dari pemerintah, pemerintah 

daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. 

Hal ini menjadi catatan penting agar pemerintah dan DPR tidak 

membuat aturan pemilu, khususnya dana kampanye, tidak saling 

berbenturan, semestinya saling melengkapi dan menguatkan. 
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ABSTRAK 

 

Demokrasi Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia”. 

Hal ini dilatar belakangi karena hingga saat ini, demokrasi adalah 

nilai-nilai politik yang disepakati bisa menjamin tersalurnya 

pertisipasi politik rakyat. Dalam pandangan banyak orang muncul 

asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang 

bermakna adalah pembinaan demokrasi. Sumber data diperoleh 

melalui studi pustaka dan dokumentasi. 

Semua ini membawa kita pada persoalan pandangan 

bahwa pembangunan politik itu seharusnya sama dengan 

diciptanya lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi. 

Partisipasi rakyat dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh 

negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis. 

Pendidikan politik rakyat, menurut merupakan unsur yang sangat 

penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena 

hal itu berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan berpolitik rakyat. Namun demikian, pada dataran 

praksis, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan  politik yang 
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demokratis tidak sedikit mengundang perdebatan, menyangkut 

strategi pengembangannya. 

Selain itu, dalam iklim masyarakat yang pluralis seperti 

masyarakat Indonesia, nilai-nilai demokrasi dapat dianggap 

sejalan dengan kenyataan alamiahnya. Mendorong adanya upaya 

modernisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan 

politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana 

dalam pembangunan politik. Karena itu, selagi memberikan 

alternatif pemecahan terhadap potensi disintegrasi yang selalu 

terkandung dalam semua masyarakat pluralis, demokrasi perlu di 

tempatkan pada garda depan wacana pembangunan politik. 

Demokrasi yang diterapkan berbeda-beda pada negara didunia 

mempengaruhi keberhasilan yang berbeda pula dalam 

pembangunan politik di negara tersebut. Bagi bangsa kita sendiri 

saat ini, masalah pembangunan politik sebenarnya merupakan 

agenda politik yang terus menjadi perhatian demi terciptanya 

tatanan kehidupan politis yang lebih demokratis pada masa 

datang. 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi 

dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun 

sosial yang menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang 

dijalaninya. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang 

berlaku baik dari norma Adat, Budaya, Agama, maupun Hukum. 

Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan 

dalam bermasyarakat adalah kecendrungan individu-individu 

dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah 

kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat 

lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan 
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umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran 

yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki 

mencerminkan ketidak pedulian individu- individu dalam 

masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti Pemilu 

Legislatif pada tahun 2014. 

Pemilu adalah sebuah pesta Demokrasi yang sangat dinanti-

nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemilu dilaksanakan untuk 

memilih anggota Legislatif seperti DPR-RI, DPRD Tk I, DPRD Tk 

II dan DPD dan selanjutnya akan dilaksanakan Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden. Pemilihan anggota Legislatif tersebut 

dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di 

Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk menyuarakan aspirasi 

masyarakat yang memilihnya dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan yang timbul baik cakupan Indonesia secara umum 

maupun Daerah seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Pemilihan Legislatif ini merupakan salah satu wahana yang 

digunakan dalam menentukan sosok seorang pemimpin yang 

dibutuhkan dan diharapkan akan dapat mengakomodasi berbagai 

kepentingan dalam masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Berbagai kebijakan akan diambil oleh wakil rakyat untuk 

mengembangkan dan memajukan pembangunan serta tatanan 

kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan peranan partisipasi 

masyarakat sangat penting. Karena partispasi masyarakat sangat 

menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan 
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dan diharapkan dapat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara.  

Lijan Poltak Senambela (2006: 37), menyatakan bahwa 

partisipasi   ditinjau   dari  etimologis merupakan padanan 

Participation (Bahasa Inggris), yang berarti bagian atau ikut serta. 

Partisipasi adalah bagian keikutsertaan masyarakat dalam 

pembangunan fisik baik itu menyumbang Tenaga, Pikiran, maupun 

uang. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam suatu 

lingkungan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 

pemeilihan DPRD yang diharapkan adalah mendapatkan seorang 

wakil rakyat yang benar-benar sanggup memperjuangkan keinginan  

masyarakat dan mampu mewujudkan suatu perubahan dan 

memberikan pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat merasa 

dilindungi serta benar-benar memikirkan kehidupan masyarakatnya. 

Lebih lanjut Lijan Poltak  Sinambela (2006 : 37), juga 

mengatakkan tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan 

seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses 

perumusan dan penempatan kebijakan (Keputusan) secara 

profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh 

kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Dimana keputusan 

publik diambil untuk memberikan kepuasan dan dukungan publik 

yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Artinya, 

Partispasi merupakan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok 

lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan 
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keputusan. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka 

pemilihan wakil-wakil rakyat nantinya tidak akan berjalan dengan 

baik. Oleh karena itu motivasi memberikan motif atau hal yang 

menyangkut dorongan seseorang untuk berbuat dan melakukan 

sesuatu sangat diperlukan. 

 

1.2 Pengertian Partisipasi Politik 

Ramlan Subakti (1999:140), Mengemukakan partisipasi 

adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 

mempengaruhi hidupnya. Partisipasi  politik dalam Negara 

demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari 

masyarakat tidak akan berjalan dengan  baik suatu pemerintahan. 

Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik yaitu, dengan jalan memilih Pemimpin Negara, secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan 

pemerintah. Partispasi politik menurut  Meriam Budiarjo bahwa 

kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida, ini terjadi 

karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu dibuktikan dirinya 

unggul dari pada orang lain. Atau dengan perkataan lain struktur 

piramida kekuasaan terbentuk dalam sejarah masyarakat (Budiarjo, 

2004: 36). 

Herbert (dalam Budiarjo, 1998: 2), mendefenisikan konsep 
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partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 

masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam 

proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupaun tidak 

langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. 

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun 

bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau 

sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif 

maupun tidak efektif. Yang mana dari defenisi tersebut Hungton 

menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah 

mencakup kegiatan rill bukan pernyataan sikap, selanjutnya 

partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan 

politikus atau bukan politik bagi pengikutnya (James Rosenau dan 

Nimmo, 2000:126). 

Ragamaran mengatakan partisipasi politik dianggap sebagai 

akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu juga dicatat 

bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi 

politik. Tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat 

berjalan (Ragamaran, 2002:147). 

Milbarth (dalam Surbakti, 1992:143), menyebutkan empat 

faktor utama yang mendorong orang untuk berparsipasi dalam 

kehidupan politik : 

1. Karena adanya perangsang, maka  orang mau berpartisipasi 

dalam dunia politik. 

2. Karena faktor krakteristik seseorang, orang-arang yang berwatak 
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sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan 

sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. 

3. Faktor krakter sosial seseorang, menyangkut status sosial 

ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan prilaku seseorang dalam 

bidang politik. 

4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan 

politik yang kondusip membuat seseorang dengan senang hati 

berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Menurut (Merphin Panjaitan, 2000:8), mengatakan bahwa 

demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik 

masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka 

semakin tinggi kadar Demokrasi Negara tersebut. Demokrasi 

berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Demos yang artinya 

rakyat dan Cratos yang artinya Pemerintahan, dengan demikian 

berarti pemerintahan rakyat. Sebagai mana diungkapkan Giddes 

(dalam Ghofur, 2002:15), bahwa demokrasi pada dasarnya 

mengandung makna sistem politik dimana rakyat memegang 

kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan. 

Dalam suatu Negara demokrasi, sangat diperlukan adanya 

partisipasi dari masyarakat sebagai tolak ukur dari keberhasilan 

sistem politiknya. Semakin banyak Warga Negara yang 

berpartisipasi menunjukkan bahwa semakin berhasilnya sistem 

politik Negara tersebut. Tetapi kalau partisipasi politik Warga 

Negara rendah maka dapat dikatakan sistem politikya kurang baik. 
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Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang 

melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau 

urusan kenegaraan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi 

yang tidak melibatkan seluruh rakyat tetapi rakyat memberikan 

kepercayaan kepada para wakilnya untuk membicarakan dan 

menentukan persoalan- persoalan kenegaraan. 

Dalam Demokrasi langsung dapat diterapkan dalam 

pemilihan seorang pejabat publik, misalnya pemilihan presiden, 

Gubernur atau Bupati/Wali Kota secara langsung. Di negara 

indonesia menganut demokrasi langsung karena terlihat dari 

adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan pemilihan 

kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ditinjau dari hubungan 

antar alat kelengkapan negara itu ada demokrasi dengan sistem 

parlementer dan demokrasi dengan sistem presidensial. 

Di Indonesia menggunakan demokrasi presidensial hal itu 

dapat dilihat  Presiden merupakan kepala pemerintahansekaligus 

sebagai kepala negara. 

Demokrasi dengan Sistem Presidensial, pelaksanaan 

demokrasi dalam sistem presidensial, yaitu pertanggungjawaban 

pemerintahan negara berada pada presiden. Presiden sebagai kepala 

pemerintahan dan kepala negara bertanggung jawab langsung 

kepada rakyat atau lembaga yang mengangkatnya.  
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1.3.   Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Huntington mengemukakan bahwa partisipasi politik itu 

dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain: 

1. Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan 

untuk kampanye. 

2. Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang 

calon dan lain sebagainya (Arifin, 2003:140). 

Sejalan dengan Huntington, Almond (dalam Mas‘oed dan 

Adrews, 1997:48), juga mengemukakan ada dua bentuk partisipasi 

politik yang dilakukan masyarakat yakni partispasi politik 

konvensional yang meliputi: Pemberian suara, kegiatan kampanye, 

membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, 

komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. 

Sedangkan partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan 

potensi, berdemontrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan 

politik manusia serta perang dan gerilya.  

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005 : 135-138), 

partisipasi Warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam 

yaitu : 

1. Partisipasi dalam Pemilhan 

2. Patisipasi kelompok. 

3. Kontak antara Warga Negara dengan Pemerintah 

4. Partisipasi Warga Negara secara langsung dilingkungan 

Pemerintah 
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Lebih lanjut Huntington menyatakan ada dua sifat 

partisipasi politik yakni partisipasi otonom dan partisipasi yang 

mobilisasi. Partisipasi politik yang otonom maksudnya adalah 

partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya 

sendiri. Sedangkan partisipasi yang mobilisasi adalah partisipasi 

yang diberikan atas dasar rangsangan atau tindak atas instruksi dan 

sebagian besar digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat 

atau rasa takut terhadap seorang pemimpin (Samuel P. Huntington 

dan Joan Nelson, 1990:173). 

Partispasi yang otonom ini biasanya terdapat dalam 

masyarakat yang maju sedangkan di Negara berkembang yang 

masyarakatnya belum begitu maju sering kita jumpai partisipasi 

yang sifatnya mobilisasi. 

 

1.4. Masyarakat Pemilih 

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu Musyarak yang 

artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul 

bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Ralf Linton dalam Abdul 

syani, 2002 :31), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang 

telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat 

mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam 

satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri 

masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut : 
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1. Bercampur untuk waktu yang lama. 

2. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan. 

3. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama. 

Dalam kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, karena antara satu 

dengan yang lain saling ketergantungan. Seperti kita ketahui 

bersama bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita 

selalu memerlukan orang lain, karena kita tahu bahwa pada 

dasarnya manusia mempunyai kekurangan dan kelebilahan. 

Menurut Harold J. Laski (dalam Meriam Budiarjo, 2004: 

34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama 

dan bekerja sama untuk mencapai/terwujudnya keinginan bersama, 

yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-

aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, 

sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya. 

Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita 

simpulkan  bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-

aturan yang mengatur kehidupan manusia, agar terjaga dan 

terpelihara dari ancaman-ancaman yang merusak kerukunan dan 

ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan (Hukum), 

manusia akan merasa takut untuk mengganggu dan berbuat jahat 

kepada orang lain. 

Harolod Lasswell (dalam Meriam Budiarjo, 2004 : 33), 

mengamati kehidupan masyarakat disekelilingnya, yaitu 
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masyarakat Barat ia memperinci delapan nilai yang diingini yaitu : 

1. Kekuasaan 

2. Pendidikan/Penerangan 

3. Kekayaan 

4. Kesehatan 

5. Keterampilan 

6. Kasih sayang 

7. Kejujuran 

8. Keseganan 

Mariam Budiarjo (2000 : 32), dengan adanya berbagai nilai 

dan kebutuhan yang dilayani itu maka manusia menjadi anggota 

dari beberapa kelompok sekaligus. Dalam kehidupan masyarakat 

dan dalam hubungannya dengan orang lain, pada dasarnya setiap 

manusia pasti menginginkan nilai-nilai diatas, karena nilai-nilai 

diatas merupakan suatu kebutuhan yang ingin diwujudkan dan 

menjadikan impian bagi setiap orang. 

 

1.5. Hal-hal Yang Mempengaruhi Demokrasi dalam 

Pembangunan Politik Di Indonesia.  

 Pembangunan politik dapat diartikan secara tepat sebagai 

pembangunan demokrasi, dan karena itu the greater the state of 

development the greater the advance of liberty, popular 

sovereignty, and free institutions.” Konsisten dengan pendekatan 

ini adalah posisi adanya garis lain pembangunan dengan merujuk 
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pada visi-visi ideologi lain dan komunitas politik yang idealis.  

 Dari definisi tersebut, yang terpenting adalah adanya 

elemen-elemen kunci dan pembangunan politik yang meliputi hal-

hal berikut. Pertama, berkaitan dengan rakyat secara keseluruhan, 

maka pembangunan politik berarti suatu perubahan dari subyek dan 

status ke peningkatan sejumlah kontribusi warganegara karena 

adanya perluasan partisipasi massa, serta perluasan suatu 

sensitivitas pada prinsip-prinsip equality dan penerimaan yang 

lebih luas lagi akan hukum-hukum yang universalistik. Kedua, 

berkaitan dengan kemampuan pemerintahan dan sistem politik 

secara umum, pembangunan politik meliputi peningkatan kapasitas 

dan sistem politik untuk mengatur permasalahan- permasalahan 

umum, mengontrol kontroversi, dan mengakomodasi tuntutan- 

tuntutan rakyat. Ketiga, berkaitan dengan organisasi-organisasi 

masyarakat politik, pembangunan politik dimaksudkan untuk 

terjadinya perluasan diferensiasi struktural, spesialisasi fungsional, 

dan perluasan integrasi dan semua organisasi-organisasi yang 

berpartisipasi di dalamnya. 

 

1.4. Kesimpulan 

Demokrasi merupakan sarana guna terciptanya partisipasi 

politik masyarakat secara luas dengan instrumen pokoknya adalah 

partai politik (parpol). Partisipasi merupakan persoalan relasi 

kekuasaan atau relasi ekonomi-politik antara negara (state) dan 
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masyarakat (society). Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan 

dan kebijakan untuk mengatur (mengelola) alokasi barang-barang 

(sumberdaya) publik pada masyarakat. Di dalam masyarakat 

sendiri terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan 

hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan 

penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan 

barang- barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well 

being.. 

Demokrasi terkait erat dengan kompetisi, partisipasi dan 

kebebasan rakyat (civil liberty). Partai politik dapat juga 

memerintah sebuah masyarakat. Karena partai politik terkadang 

cenderung bekerja dalam fungsi-fungsi seperti gerakan massa atau 

institusi publik. Kompetisi dalam demokrasi terkait dengan adanya 

pemilihan umum (pemilu). Bahkan, bagi teoritisi minimalis 

penganut Schumpeterian (Schumpeter, 1947), pemilu merupakan 

satu-satunya prasyarat demokrasi. Pembangunan politik dalam hal 

ini erat kaitannya dengan budaya politik, struktur- struktur politik 

yang berwenang serta proses politik. Pembangunan politik sebagai 

prasyarat penting bagi demokrasi. 
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BAGIAN 

7  

 

 

KONFLIK POLITIK 

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN 

UMUM SERENTAK 

 

Oleh: Novance Silitonga 

(Peneliti Populus Indonesia) 

 

ABSTRAK 

 

Banyak perubahan politik yang terjadi setelah penerapan 

demokrasi sesungguhnya berjalan di Indonesia. Perubahan politik 

tersebut diawali dengan jatuhnya rezim otoritarian orde baru. 

Bentuk terbesar perubahan politik tersebut adalah terkait suksesi 

kepemimpinan politik melalui pemilu transparan, jujur dan adil. 

Pelaksanaan pemilu saat ini jauh lebih demokratis dibanding 

sebelumnya. Pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih 

pemimpin politik puncak (Presiden) merupakan konsensus nasional 

yang tampaknya tidak mudah untuk dianulir. Namun bukan berarti 

tidak ada upaya serius dari para elit politik untuk 

mengembalikannya kepada sistem pemilihan dengan mekanisme 

representatif (MPR).  

Pemilu 2009, salah satu isu kepemiluan yang “viral” 

adalah pemilihan presiden langsung tahun 2004 dianggap tidak 

sesuai dengan budaya politik Indonesia, menghadirkan instabilitas 

politik, ongkos politik yang tinggi dan konflik politik. Isu ini 

kembali muncul menjelang pemilu 2014, dan diusung oleh Koalisi 

Merah Putih yang secara komposisi di MPR, sudah memenuhi 
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syarat untuk mengamandemen konstitusi waktu itu. Namun isu ini 

tidak muncul atau setidaknya tidak viral menjelang pemilu 2019. 

Isu baru yang muncul adalah pemilu serentak yang menyatukan 

pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif secara bersamaan. 

Penyatuan ini problematik, dianggap merusak sistem presidensial 

dan kerap memunculkan konflik politik yang tajam. Konflik politik 

tersebut muncul dalam  bentuk pertentangan dan perbedaan 

pendapat yang sulit dikompromikan. 

Salah satunya adalah urgensi ambang batas pencalonan 

presiden dengan pemilu serentak. Ambang batas pencalonan 

presiden (President Threshold/Pres.T) dianggap tidak koheren 

dengan pelaksanaan pemilu serentak. Bukan saja tidak sesuai 

dengan undang-undang pemilu tetapi secara konsepsi, para 

pembuat undang-undang memahami Pres.T secara berbeda. 

Konflik politik ini terus muncul pada saat pembahasan dan 

penyusunan rancangan undang-undang pemilu (serentak) dan 

berlanjut sampai rancangan undang-undang tersebut disahkan 

menjadi undang-undang. Bahkan menjelang pemilu 2024 konflik 

politik ini berpotensi untuk muncul kembali. 
 

A. PENDAHULUAN 
 

Amandemen Konstitusi mengatur Pemilihan Presiden secara 

langsung dimana kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden tidak lagi terletak pada Majelis Perwakilan Rakyat 

(MPR), melainkan kewenangan tersebut ada ditangan rakyat 

sebagaimana termaktub didalam pasal 6A ayat 1 Konstitusi 

Perubahan Ketiga ―Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat‖. Pemilihan Presiden secara 

langsung diyakini sebagai pemilihan yang paling demokratis 

dibanding dengan pemilihan melalui perwakilan di MPR.  

Perdebatan-perdebatan serius muncul pada saat amandemen 

konstitusi khususnya terkait pemilihan presiden. Usulan pemilihan 

Presiden secara langsung diusulkan oleh berbagai elemen bangsa 

dalam konteks memperkuat sistem presidensial yang ada. Usulan 

ini kemudian dibahas dalam fraksi-fraksi yang ada di MPR. Usulan 
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pemilihan presiden secara langsung, berlanjut pada tingkat lobi 

intensif fraksi-fraksi
9
. Sistem pemilihan presiden secara tidak 

langsung melalui MPR perlu ditinjau kembali dan diganti dengan 

sistem lain yang lebih demokratis.  

Pemilihan presiden secara langsung dipercaya lebih 

demokratis, lebih mencerminkan kedaulatan rakyat karena presiden 

terpilih mempunyai legitimasi kekuasaan lebih besar dari rakyat 

serta lebih menjamin stabilitas pemerintahan karena presiden tidak 

dapat di impeach atau dijatuhkan oleh MPR sebelum masa jabatan 

presiden berakhir. Pemilihan Presiden secara langsung dianggap 

sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan 

oleh Indonesia semenjak Indonesia merdeka. Hal ini didasari oleh 

ciri-ciri sistem presidensil itu sendiri yaitu, Pertama, kepala negara 

sekaligus kepala pemerintahan (eksekutif); Kedua, pemerintah 

tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan 

parlemen adalah sejajar; Ketiga, menteri-menteri diangkat dan 

bertanggungjawab kepada presiden; Keempat, eksekutif dan 

legislatif sama-sama kuat.
10

 

Penolakan terhadap sistem pemilihan presiden secara 

langsung juga muncul dari berbagai kalangan. Mereka yang tidak 

setuju atas sistem ini menilai bahwa pemilihan presiden secara 

langsung, Pertama, dianggap bertentangan dengan landasan dasar 

politik (landasan idiil dan Pancasila) dan landasan yuridis 

sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945
11

; Kedua, 

pemilihan langsung masih mengalami kendala karena kita masih 

menjalankan praktik multipartai politik yang memungkinkan 

kegagalan pada putaran pertama atau kedua, akibat tidak ada 

pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mencapai 50 

persen plus satu. Pemilihan presiden secara langsung lebih cocok 

                                                           
9
 Lihat Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan 

Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, Rajawali Press, 

2008.,hal.269. 
10

 Lihat Moh.Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan 

Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal.74. 
11

 Lihat Zulfirman, Analisa Politik dan Hukum Pemilihan Presiden 

Secara Langsung, Jurnal Hukum UII No.20. Vol.9. Juni 2002.,hal.155. 
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untuk pemerintahan yang hanya memiliki dua atau tiga partai 

politik karena kemungkinan besar salah satu pasangan calon 

presiden dapat mencapai kemenangan mutlak lebih besar; Ketiga, 

sikap ambivalen atau mendua dalam pemilu dengan undang-

undang dasar baru, dimana untuk pemilihan presiden dan wakil 

presiden dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

digunakan pemilihan langsung (one man one vote), sedangkan 

untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota masih digunakan pemilihan dengan perwakilan 

lewat parpol; Keempat, kata ―pasangan‖ dalam pasal 6A ayat (2) 

masih mengundang kerawanan karena mengandung arti kesetaraan 

atau kesederajatan antara presiden dan wakil presiden, sedangkan 

pasangan yang diusulkan oleh gabungan partai politik berpotensi 

mengganggu soliditas dan loyalitas antara presiden dan wakil 

presiden karena masing-masing mempunyai kepentingan politik 

yang berbeda.
12

 

Dalam konteks Pemilihan Presiden secara langsung, Prof. 

Mahfud MD memberikan sejumlah argumentasi
13

. Pertama, 

pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya presiden 

dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. 

Alasan ini muncul dari pengalaman pemilu 1999, yaitu adanya 

ketidaksamaan konfigurasi politik rakyat terhadap calon presiden 

yang diusung oleh partai politik dengan orang yang dipilih oleh 

MPR, seperti kasus Megawati dan tersingkirnya SBY dalam 

perebutan kursi wakil presiden menggantikan Megawati menjadi 

presiden paska pemakjulan Gus Dur. Padahal berdasarkan jajak 

pendapat yang dilakukan oleh media massa, Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) lebih diunggulkan dan mendapat dukungan 

terbesar.  

Hal ini menunjukkan bahwa kehendak MPR sebagai miniatur 

seluruh rakyat Indonesia ternyata tidak mencerminkan potret 

                                                           
12

Untuk alasan kedua, ketiga dan keempat, lihat Herman Musakabe, 

Menyoal Pemilihan Presiden Secara Langsung, Kompas, Edisi 7 Agustus 2002. 
13

 Lihat Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca 

Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hal.137-138. 
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kehendak rakyat yang diwakilinya. SBY ternyata kalah dalam 

pemungutan suara di tingkat MPR yang kemudian memberi kesan 

bahwa kehendak MPR sebagai miniatur seluruh rakyat ternyata 

tidak mencerminkan potret kehendak rakyat yang diwakilinya. 

Kedua, pemilihan presiden secara langsung adalah untuk menjaga 

stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan 

sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. Sistem 

presidensial semu yang berlaku di Indonesia pada masa-masa 

sebelumnya melalui cara pemilihan presiden secara tidak langsung 

ternyata telah menimbulkan masalah yang dilematis.  

Pada masa orde baru presiden terlalu kuat, sehingga sangat 

sulit dijatuhkan. Malahan Suharto dapat mengkooptasi DPR dan 

MPR melalui rekayasa dalam penentuan anggota legislatif sehingga 

terjadi akumulasi korupsi politik. Sementara itu di era reformasi 

justru DPR dan MPR terlalu kuat sehingga presiden dapat dengan 

mudah dijatuhkan berdasarkan kehendak dan alasan sendiri yang 

dibuat oleh sebagian anggota DPR dan MPR. 

Tekanan dari berbagai elemen bangsa kepada MPR untuk 

memilih dan menetapkan opsi pemilihan presiden secara langsung 

oleh rakyat dan melihat sistem pemilihan presiden secara langsung 

merupakan kebutuhan mendesak bangsa ini ternyata lebih besar. 

Mereka berpendapat pemilihan melalui MPR membuka peluang 

politik dagang sapi
14

  yang tidak sehat dan meniadakan kehendak 

suara rakyat, padahal suara rakyat merupakan inti demokrasi.
15

 

Selain itu apabila presiden dipilih oleh lembaga atau institusi, akan 

membuka peluang terjadinya permainan politik sesuai dengan 

kepentingan politik lembaga tersebut.
16

 Akhirnya pemilihan 

presiden secara langsung menjadi kesepakatan dan bagian dari 

yang dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 melalui perubahan 

ketiga tahun 2001 dan perubahan keempat tahun 2002 dan untuk 

                                                           
14

 Istilah politik dagang sapi sering digunakan dalam berbagai tulisan-

tulisan bertemakan politik. Maksudnya adalah tawar menawar beberapa partai 

politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi. Lihat, BN Marbun, SH, Kamus 

Politik, Sinar Harapan 2013, hal. 395. 
15

 Valina,op.cit.,hal 269. 
16

 ibid.,hal.269 
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pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan 

presiden secara langsung oleh rakyat tahun 2004.
17

 

 

B. PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG  TERUS DIGUGAT 

 

Pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung tahun 2004 

bukan berarti tanpa masalah. Menjelang pemilihan presiden tahun 

2009 isu politik mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR 

terus muncul. Elit politik dan kelompok-kelompok masyarakat 

tertentu mengusulkan agar pemilihan presiden kembali diserahkan 

kepada MPR. Kecenderungan untuk mengembalikan sistem 

pemilihan presiden kembali ke MPR dilatarbelakangi oleh 

pengalaman perdana bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan 

presiden secara langsung oleh rakyat tahun 2004. Argumentasi 

yang diajukan adalah banyak kekurangan disana-sini dalam hal 

pelaksanaan maupun substantif serta menciptakan instabilitas 

politik dan keamanan negara. Tuntutan agar pemilihan presiden 

kembali ke MPR biasanya menggunakan argumentasi ongkos 

politik yang mahal dan resiko konflik politik yang tinggi. 

 Menjelang pemilihan Presiden tahun 2014, Koalisi Merah 

Putih yang mengusung Calon Presiden Prabowo-Hatta 

mewacanakan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Koalisi 

ini menganggap pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat 

memecah belah masyarakat dan pemilihan presiden secara 

langsung merupakan produk barat. Menanggapi usulan ini 

pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa 

usulan ini masuk akal karena Partai Demokrat, partai pendukung 

Koalisi Merah Putih memiliki 352 suara di MPR, lebih dari separuh 

                                                           
17

 Telah banyak kajian buku yang menulis tentang evaluasi pelaksanaan 

Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2004. Lihat misalnya, Koiruddin, 

Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004,Pustaka Pelajar,2004; Lili Romlli, 

Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di 

Indonesia, LIPI, 2005. Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia, 

Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016; Tataq Chidmad, Kritik Terhadap Pemilihan 

Langsung, Pustaka Widyatama, 2004. 
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kursi dengan total 592 kursi sehingga mampu mengusulkan 

amandemen konstitusi
18

. 

  Menjelang pemilihan Presiden tahun 2019, berbagai 

diskursus politik muncul mengisi berbagai ruang-ruang media baik 

media reguler maupun media sosial. Diskursus politik terkait upaya 

mengembalikan pemilihan presiden ke MPR tidak lagi didengar. 

Elit politik dan berbagai kelompok-kelompok kepentingan 

sepertinya tidak lagi mempersoalkan metode pemilihan langsung 

atau tidak langsung. Urgensi atas isu ini tampaknya tidak 

menemukan momentum atau tidak lagi relevan untuk dibahas 

karena isu ini dianggap sebagai konsensus nasional yang bersifat 

final dan tidak dapat diubah. 

Justru isu politik besar yang muncul adalah terobosan baru 

dalam hidup berdemokrasi yaitu pelaksanaan pemilihan presiden 

yang bersamaan dengan pemilihan legislatif (Pemilihan Anggota 

DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kab/Kota) atau sering disebut 

pemilihan serentak 2019. Pemilihan Serentak 2019 ini merupakan 

pemilu serentak pertama kali dalam sejarah pemilu yang pernah 

dilakukan Indonesia. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dan 

pemilu seterusnya merupakan tindak lanjut dari permohonan uji 

materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Koalisi 

Masyarakat Sipil untuk Penyelenggaraan Pemilu. Adapun pasal 

yang diujikan adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), 

ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112. Pasal-pasal tersebut 

dianggap bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak 

konsitutisonal warga negara. 

 

C. HAL IHWAL KONFLIK POLITIK  PRESIDENTIAL 

THRESHOLD. 

Salah satu permohonan Koalisi Masyarakat Sipil meminta 

agar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara 

                                                           
18

. Lihat Tempo edisi 29 September 2014. 
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serentak
19

. Mereka meyakini bahwa sistem presidensial yang dianut 

oleh Indonesia belum pernah dilaksanakan secara sepenuhnya 

sebagaimana prinsip-prinsip yang dikenal dalam sistem 

presidensial. Lebih jauh mereka melihat bahwa hasil dari 

pelaksanaan pemilihan presiden setelah pemilu legislatif tidak 

memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun 

berdasarkan konstitusi dan pengawasan maupun checks and 

balances antara DPR dan presiden tidak berjalan dengan baik, 

sebab pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap 

menciptakan koalisi taktis yang bersifat temporal atau sesaat 

dengan partai-partai politik.  

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan 

pemohon untuk sebagian atas uji materi yang ajukan oleh Koalisi 

Masyarakat Sipil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Tahun 2019 bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan 

presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota secara serentak di seluruh Indonesia. 

Momentum ini merupakan pemilihan serentak pertama dan menjadi 

pertaruhan bagi eksistensi demokrasi Indonesia. 

Putusan Mahkamah tersebut mengharuskan pemerintah dan 

parlemen untuk menyatukan dan mengkodifikasi tiga undang-

                                                           
19

 Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakilkan oleh Pemohon, Effendi 

Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si dalam permohonan uji materi UU No 42 Tahun 

2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyimpulkan faktor-

faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia, 

diantaranya adalah, Politik Transaksional, biaya politik yang amat tinggi, 

mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan 

donaturnya serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang 

berwenang melakukannya, politik uang yang meruyak, korupsi politik, tidak 

ditegakkannya atau diperkuatnya sistem preseidential yang sesungguhnya, tidak 

dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah dalam pemilihan umum yang 

juga serentak. Lihat permohonan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-XI/2013 
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undang yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota DPR, 

DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Undang-Undang 

tentang Penyelenggara Pemilu menjadi satu Undang-Undang 

tentang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum. 

 Dalam proses penyatuan dan pembahasan undang-undang 

tersebut muncul sejumlah persoalan krusial terkait memperkuat 

praktek sistem presidensil yang berlangsung selama ini. Salah 

satunya adalah persoalan presidential threshold atau ambang batas 

pencalonan presiden dalam pemilihan presiden.
20

 Presidential 

threshold kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan pemilu 

serentak yang akan dibahas dalam undang-undang. Perdebatan 

muncul  bukan saja dari para elit politik dan partai politik tetapi 

berbagai kelompok-kelompok kepentingan lainnya seperti 

akademisi/perguruan tinggi dan masyarakat sipil/ormas. 

Perdebatan-perdebatan tersebut tidak terjadi hanya saat 

pembahasan di tingkatan rancangan undang-undang melainkan 

berlanjut ketika undang-undang ini diputuskan dan ditetapkan 

menjadi undang-undang. Pasal-pasal yang ada di undang-undang 

ini menjadi objek gugatan oleh berbagai pihak yang merasa 

dirugikan hak konstitusionalnya. 

Dalam prakteknya selama ini, presidential threshold 

dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan 

kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat 

untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden. Di 

Indonesia, pemahaman presidential threshold dikaitkan dengan 

syarat pencalonan (presiden), padahal dalam studi ketatanegaraan 

dan praktek di negara-negara lain, presidential threshold tidak 

                                                           
20

 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum ―Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 

20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen 

(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 

sebelumnya. Ketentuan ini kemudian disebut sebagai presidential threshold. 
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terkait dengan syarat pencalonan melainkan syarat seorang calon 

presiden untuk terpilih menjadi presiden.
21

 Peneliti politik dari 

LIPI, Syamsudin Haris mengatakan bahwa presidential threshold 

bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam 

rangka menentukan presentase suara minimum untuk keterpilihan 

seorang calon presiden.
22

 

Urgensi presidential threshold untuk pemilihan presiden 

dalam pemilihan serentak ini dilihat beragam oleh elit politik. 

Sejumlah elit politik masih melihat bahwa presidential threshold 

masih diperlukan dalam pemilu serentak. Wakil Presiden, Jusuf 

Kalla, menilai penerapan 20% presidential threshold ini merupakan 

sikap konsistensi dari parlemen yang demokrasi dan upaya 

konsistensi dalam mengatur aturan-aturan, tidak berubah-ubah. 

Jusuf Kalla juga menilai bahwa penerapan presidential threshold 

20 persen untuk membuat sistem pemilu lebih praktis dan calon 

presiden mendapat dukungan riil pada awalnya.
23

 Partai Golkar 

melihat urgensi presidential threshold masih relevan untuk pemilu 

serentak 2019. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang kader Partai 

Golkar, Nurul Arifin, bahwa presidential threshold  bukan untuk 

menghalangi calon presiden tetapi untuk memperingkas pemilihan 

presiden. Lebih jauh Nurul Arifin membayangkan seluruh partai 

politik peserta pemilu akan mencalonkan calon presiden masing-

masing sehingga dalam pelaksanaanya akan mengalami kesulitan 

secara teknis. 

Disisi lain, ada elit politik, sejumlah ahli dan akademisi 

berpandangan bahwa presidential threshold sama sekali tidak 

                                                           
21

 Syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden 

dibeberapa negara (Amerika Latin) memiliki pengaturan yang berbeda. Brasil 

ketentuannya adalah 50 persen plus satu; Equador 50 persen plus satu atau 45 

persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat; Argentina 45 persen atau 40 

persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat. Lihat Demokrasi Elektoral, Pipit 

R Kartawidjaja, Demokrasi Elektoral: Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. 
22

 Lihat www.news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-presdiential-

threshold. Diakses tgl 13 November 2018. 
23

 Lihat www.kompas.com edisi 13 Januari 2017.Diakses tgl 13 

November 2018. 
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diperlukan dalam konteks pemilu serentak. Mereka menilai pemilu 

serentak dengan sendirinya meniadakan ketentuan presidential 

threshold karena pemilihan antara pemilihan legislatif dan 

pemilihan presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan. 

Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu 

legislatif sebelumnya adalah irasional dan menghilangkan esensi 

pelaksanaan pemilu sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM selaku perwakilan 12 

tokoh dan aktivis yang mengajukan uji materi terkait penerapan 

presidential threshold kedalam undang-undang pemilu mengatakan 

hanya Indonesia yang menerapkan syarat pencalonan presiden 

dikaitkan dengan hasil pemilu legislatif lima tahun sebelumnya. 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat satu kata pun syarat 

presidential threshold atau ambang batas pencalonan.
24

 

Inilah hal-ihwal terbangunnya konflik politik penerapan 

presidential threshold dalam undang-undang pemilu serentak tahun 

2019. Konflik politik diartikan sebagai perbedaan pendapat, 

persaingan dan pertentangan diantara individu, kelompok ataupun 

organisasi dalam mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-

sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.
25

 

Pemerintah dalam hal ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan 

yudikatif.
26

 Lebih jauh Ramlan Surbakti mengatakan bahwa konflik 

politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga 

masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan 

pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, 

struktur dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara 

partisipan politik.
27

 

Konflik politik selalu berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan-

kebijakan serta berhubungan langsung dengan proses politik dan 

pemerintah. Konflik politik terjadi manakala terdapat benturan 

                                                           
24

 lihat www.kompas.com edisi 26 Oktober 2018. Diakses tgl 14 

November 2018. 
25

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, 2010.,hal.193. 
26

 ibid. 
27

 ibid. 
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kepentingan atau terdapat pihak yang merasa diperlakukan tidak 

adil.
28

 Konflik politik dalam sebuah kontestasi politik dipandang 

sebagai sebuah kewajaran dan tidak dapat dihindari. Konflik politik 

tersebut sangat mungkin atau pasti terjadi mengingat besarnya 

kepentingan yang berbenturan. 

Pada saat pembahasan rancangan undang-undang pemilu di 

parlemen, terjadi friksi diantara partai politik yang ada di parlemen. 

Secara kategorial, ada 5 isu krusial yang dibahas dalam rancangan 

undang-undang pemilu yaitu sistem pemilu, ambang batas 

pencalonan presiden atau presidential threshold, ambang batas 

parlemen, metode konversi suara dan alokasi kursi per dapil. 

Diantara kelima isu ini, isu presidential threshold merupakan isu 

yang paling menimbulkan perdebatan, bahkan hingga diputuskan, 

isu presidential threshold masih menuai pro-kontra yang bukan 

saja dari luar parlemen, tetapi juga internal parlemen.  

Ketentuan Presidential Threshold sudah berlaku pada pemilu 

tahun 2009 dan tahun 2014 tetapi pada dua pemilu ini, 

penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak 

dilaksanakan secara serentak sedangkan untuk pemilu 2019 pemilu 

legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak pada 

waktu yang sama. 

Pemberlakuan dan penerapan presidential threshold dalam 

pemilu serentak tahun 2019 mengakibatkan benturan kepentingan 

atau setidak-tidaknya terdapat pihak yang merasa diperlakukan 

tidak adil. Pihak yang paling terancam akan ketentuan ini adalah 

partai politik yang perolehan suara secara nasional dan jumlah 

kursi di parlemen tidak signifikan untuk memenuhi syarat 

pencalonan dan partai politik baru yang telah memenuhi syarat 

sebagai partai politik peserta pemilu. Padahal esensi demokrasi 

dalam pemilihan presiden adalah masing-masing warga negara 

yang telah memenuhi persyaratan calon dapat diusulkan oleh partai 

politik menjadi calon presiden.  

                                                           
28

 ibid.,hal.195. 
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Ketentuan presidential threshold menyebabkan kerugian 

konstitusional bagi partai politik yang akan mencalonkan calon 

presiden karena secara eksplisit, konstitusi memberikan  hak 

konstitusional kepada partai politik atau gabungan partai politik 

untuk mengusulkan pasangan calon presiden. Inilah alasan 

mengapa ketentuan ini mendapat banyak gugatan dari berbagai 

pihak, bukan saja dari partai politik yang memiliki kepentingan 

langsung dalam pencalonan, tetapi elemen-elemen bangsa lainnya 

seperti akademisi, perguruan tinggi, masyarakat sipil (ormas) 

bahkan individu sebagai warga negara.
29

 Ketentuan presidential 

threshold menjadi semacam keanehan bagi demokrasi elektoral di 

Indonesia. Dalam pandangan Yusril Izha Mahendra, pemilu 

serentak maupun tidak serentak, presidential threshold seharusnya 

tidak ada, apalagi pemilu serentak yang perolehan kursi anggota 

DPR-nya belum diketahui bagi masing-masing partai politik. 

Konflik politik dapat dikenali melalui 2 bentuk yaitu 

perbedaan atau perselisihan pendapat dalam politik (political 

dissent) dan sikap atau perilaku yg saling berlawanan bahkan 

bermusuhan (antagonistic behavior)
30

. Political Dissent ini 

mengacu kepada adanya perbedaan posisi politik dimana para aktor 

politik dalam memandang berbagai persoalan politik berada dalam 

pilihan sepakat atau tidak sepakat (berbeda pendapat/berselisih). 

                                                           
29

 Judicial review terhadap ketentuan presidential threshold sebenarnya 

bukan hal yang baru. Pemilu Presiden tahun 2009 dan 2014 ketentuan ini selalu 

di ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji karena dianggap bertentangan 

dengan Konstitusi. Pemilihan Presiden 2019 ketentuan ini juga kembali diuji 

oleh berbagai kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap 

bertentangan dengan Pancasila. Namun Mahkamah Konstitusi tidak 

mengabulkan permohonan tersebut. Majelis berpendapat tidak menemukan 

argumen baru dari permohonan pemohon terkait judical review presidential 

threshold. Setidaknya sepanjang tahun 2018 ada 5 kelompok masyarakat yang 

menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Terkait permohonan tersebut seluruh permohonan pemohon yang diajukan oleh 

berbagai kelompok-kelompok masyarakat ditolak oleh Majelis. 
30

 Louise Skoog, Political Conflict and The Mechanisms Behind The 

Concept. Paper presented at XXIV Nordic Conference on Local Government 

Research, Gothenburg, November 26-28,2015. 
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Political Dissent muncul karena perbedaan dalam hal program, 

kebijakan politik, garis perjuangan, taktik dan strategi dan 

perbedaan kepentingan.  

Antagonistic Behavior mengacu kepada tindakan kritik 

terbuka terhadap partai politik lainnya yang tujuannya 

menghentikan aktor lain dari penggunaan pengaruh politik yang 

dimiliki. Secara aktif para aktor politik atau partai politik selalu 

berusaha untuk memperlemah aktor politik atau partai politik 

lainnya dalam memberikan pengaruh politik. 

Konflik politik Presidential Threshold muncul pada saat 

penyusunan landasan konstitusional pemilu serentak yaitu undang-

undang pemilu yang masih dalam bentuk sebuah rancangan. 

Konflik politik tersebut masih terus muncul sampai rancangan 

undang-undang tersebut diputuskan dan disahkan oleh 

pemerintah dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum. Dari beberapa isu penting yang 

menjadi materi pembahasan dalam rancangan undang-undang 

tersebut, isu presidential threshold adalah isu yang mendapat porsi 

perhatian dan pembahasan lebih intens daripada isu lainnya seperti 

sistem pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen 

(parliament threshold) dan metode konversi suara.  

Situasi yang muncul kemudian adalah bahwa isu dan gagasan 

presidential threshold masih pro-kontra dan belum berakhir paska 

penetapan rancangan undang-undang pemilu menjadi undang-

undang pemilu, bahkan diprediksi akan terus mengalami 

perdebatan dalam berbagai diskursus politik nasional. Praktek 

presidential threshold  untuk memperkuat sistem presidensial di 

Indonesia dalam penerapannya dalam konteks pemilihan presiden 

dipahami secara berbeda oleh berbagai pihak baik pemerintah, 

akademisi maupun masyarakat sipil sehingga ini berdampak pada 

kualitas undang-undang yang dibuat. Penerapan presidential 

threshold dalam pemilihan presiden tidak sama dengan negara-

negara lainnya. 
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D. MEMAHAMI KONFLIK POLITIK 

 

Indonesia merupakan negara yang menjalankan praktek 

pemerintahan bercirikan sistem presidensial. Konstitusi telah 

menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, 

apalagi sejak konstitusi diamandemen, presidensialisme Indonesia 

sudah lebih murni, ditandai dengan sistem pemilihan presiden 

secara langsung. Karakter sistem pemerintahan presidensial 

dikemukakan oleh Giovani Sartori dan Douglas V. Verney. Sartori 

mengemukakan tiga ciri utama sistem pemerintahan presidensial: 

pertama, kepala pemerintahan (presiden) dipilih secara langsung 

oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu; kedua, dalam masa 

jabatannya Presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen; dan ketiga, 

presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang 

dibentuknya.
31

  

Sedangkan Verney mengajukan tiga karakteristik lain: 

pertama, kekuasaan eksekutif bersifat tidak terbagi (sole 

executive), jabatan kepala negara (head of the state) sekaligus 

kepala pemerintahan (head of government); kedua, tidak ada 

peleburan antara eksekutif dan legislatif, sehingga majelis tidak 

berubah menjadi parlemen dan presiden tidak dapat membubarkan 

atau memaksa majelis; ketiga, presiden bertanggungjawab kepada 

konstitusi dan secara langsung kepada pemilih.
32

  

 Heywood merumuskan beberapa karakteristik sistem 

presidential, pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan 

dijabat seorang presiden, kedua, kekuasaan eksekutif berada di 

tangan presiden sedangkan kabinet yang terdiri dari menteri-

menteri adalah pembantu presiden dan bertanggungjawab kepada 

presiden, ketiga, terdapat pemisahan personel yang ada di parlemen 

dan di pemerintahan.  

                                                           
31

 Ismanto dkk, Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004, Dokumen, 

Analisis dan Kritik, Kementerian Riset dan Teknologi dan Departemen Politik 

dan Perubahan Sosial CSIS, 2004., hal.31-32. 
32

 ibid.,hal.31-32. 
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Merujuk apa yang dikemukakan oleh Sartori, Verney dan 

Heywood, pemberlakuan sistem presidential di Indonesia yang 

ditandai dengan pelaksanaan pemilihan presiden secara  langsung 

menunjukkan demokrasi Indonesia sudah semakin matang, 

demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang 

tertinggi. Pemilihan langsung presiden memungkinkan partisipasi 

rakyat dapat teraktualisasi secara langsung tanpa harus mengalami 

distorsi karena rakyat langsung memilih presiden yang menjadi 

pilihannya sendiri.  

Partisipasi rakyat langsung (efektif) dalam pemilihan 

presiden langsung sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Robert Dahl bahwa demokratisasi yang ideal akan memenuhi 5 

(lima) kriteria yaitu: pertama, adanya persamaan hak pilih; kedua, 

adanya partisipasi efektif; ketiga, pembeberan kebenaran; keempat, 

kontrol terakhir terhadap agenda; kelima, pencakupan
33

. Pemilihan 

Presiden secara langsung merupakan unsur yang paling penting 

dari sistem pemerintahan presidensial yang memungkinkan 

partisipiasi rakyat sama sekali tidak hilang karena secara langsung 

pula rakyat dapat memilih presiden pilihannya.
34

 

Lebih jauh tentang kaitan antara pemilihan presiden secara 

langsung dengan demokratisasi adalah seperti dikatakan oleh David 

Poter bahwa demokratisasi adalah perubahan politik bergerak ke 

arah demokratis. Pemilihan presiden yang sebelumnya melalui 

sistem perwakilan (MPR) menjadi sistem pemilihan presiden 

secara langsung merupakan perubahan politik ke arah (yang lebih) 

demokratis, walaupun konstitusi secara eksplisit menegaskan 

bahwa pemilihan presiden dilakukan secara demokratis tanpa ada 

klausul yang menegaskan dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung (sistem perwakilan).  

                                                           
33

 Robert Dahl, On Democracy, Yale University Press, 1998, hal.37-38. 

Bandingkan dengan Robert Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis, Antara Otonomi 

dan Kontrol (terjemahan), Rajawali Press, 1985., hal.10-11. 
34

 Lihat Novance Silitonga, Proses Pembahasan dan Penyusunan 

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2003, Tesis Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

2008.,hal.13. 
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Setelah pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan 

mulai tahun 2004, saat ini terjadi sebuah terobosan politik yang 

cukup berarti yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan 

legislatif secara bersamaan atau serentak. Penulis beranggapan 

terobosan politik yang terjadi di Indonesia semakin mempertegas 

tingkat kematangan (maturity) demokrasi Indonesia. Pelaksanaan 

pemilu serentak didasari oleh gugatan masyarakat sipil yang 

mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 3 ayat 

(5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan 

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), 

Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat 

(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H (ayat 1) dan Pasal 33 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-

XI/2013 mengabulkan permohonan koalisi masyarakat sipil yang 

memohonkan agar pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan 

wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan/serentak. Ada tiga 

pertimbangan pokok yang diberikan oleh Mahkamah untuk 

menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan presiden 

apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu 

legislatif yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem 

pemerintahan presidensial, original intent atau kehendak awal dari 

pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, efektifitas dan efesiensi 

penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk 

memilih secara cerdas.
35

 Putusan pelaksanaan pemilu serentak akan 

dilaksanakan pada tahun 2019 yang merupakan pemilu serentak 

pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. 

Sebagai kelanjutan dari putusan MK tersebut, pemerintah 

membuat rancangan undang-undang pemilu yang merangkum 

pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil 

presiden secara serentak. Upaya kodifikasi terhadap undang-

undang yang terkait tentang pelaksanaan pemilu (Undang-Undang 

                                                           
35

 Lihat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013., hal.78. 
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Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota) dilakukan oleh pemerintah yang 

penyusunan dan pembahasannya bersama dengan DPR/Parlemen. 

Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang 

pemilu (serentak), yang merupakan himpunan 3 undang-undang 

pemilu, dipenuhi berbagai konflik politik yang ditandai dengan 

adanya perdebatan atau perbedaan pendapat, persaingan dan 

pertentangan diantara pemerintah dan parlemen (anggota pansus 

pemilu). Perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan lebih 

banyak pada pembahasan presidential threshold atau ambang batas 

pencalonan presiden. Pembahasan presidential threshold memakan 

waktu, pikiran dan tenaga sehingga proses penyusunan dan 

pembahasan rancangan undang-undang pemilu berlangsung cukup 

lama. Perbedaan dalam memaknai dan memahami pengertian 

presidential threshold menjadi salah satu sebab lamanya proses 

penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang pemilu.  

Istilah threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat 

tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah 

pemilihan dan sistem pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan 

besaran daerah pemilihan (district magnitude) dan formula 

perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika 

berlaku dalam konsep ini, semakin besar daerah pemilihan, maka 

semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi 

dan sebaliknya semakin  kecil besaran daerah pemilihan maka 

semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan 

kursi. 

Menurut J. Mark Payne dalam praktik ketatanegaraan di 

berbagai negara, Presidential Threshold adalah syarat seorang calon 

presiden untuk terpilih menjadi presiden, bukan syarat dukungan 

dalam pencalonan. Misalnya, untuk terpilih menjadi presiden dan 

wakil presiden harus memperoleh dukungan suara: di Brazil 50 

persen plus satu, di Ekuador 50 persen plus satu atau 45 persen asal 
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beda 10% dari saingan terkuat; di Argentina 45 persen atau 40 

persen asal beda 10% dari saingan terkuat dan sebagainya.  

Praktek presidential threshold diterapkan dalam pengertian 

yang agak kacau. Para politisi tidak memahami konsep presidential 

threshold secara utuh sehingga yang terjadi adalah misleading atau 

salah kira.
36

 Dalam pandangan Syamsudin Harris, presidential 

threshold bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, 

melainkan dalam rangka menentukan presentase suara minimum 

untuk keterpilihan seorang calon presiden. Kekacauan dalam 

mengartikan presidential threshold ini memunculkan konflik 

politik dalam proses  penyusunan dan pembahasan rancangan 

undang-undang pemilu. 

Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas 

Airlangga mengatakan bahwa konflik politik sebagai perbedaan 

pendapat, persaingan dan pertentangan diantara sejumlah individu, 

kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau 

mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan 

dilaksanakan pemerintah.
37

 Pemerintah dalam hal ini adalah 

meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.  

Berdasarkan pengertian konflik politik yang diutarakan 

Ramlan maka munculnya perbedaan pendapat yang tajam diantara 

anggota panitia khusus (pansus)
38

 rancangan undang-undang 

                                                           
36

 Didik Supriyanto, Threshold Dalam Wacana Pemilu, Perludem, 2014 
37

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, 2010.,hal.193. 
38

 Rapat Paripurna ke-12 DPR penutupan Masa Sidang 1 Tahun Sidang 

2016-2017 mengumumkan susunan nama anggota Panitia Khusus (Pansus) 

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang berasal dari 10 fraksi di DPR. Anggota 

Pansus tersebut adalah sebagai berikut: PDI-P (Arif Wibowo, Erwin Moeslimin 

Singajuru, Trimedya Panjaitan, Diah Pitaloka, Esti Wijayati dan Sirmadji); 

Golkar (Rambe Kamarul Zaman, Agung Widyantoro, Hetifa, Ahmad Zaki 

Siradj dan Agun Gunanjar); Gerindra (Ahmad Riza Patria, Endro Hermono, 

Nizar Zahro dan Supratman Andi Agtas); Demokrat (Edhie Baskoro 

Yudhoyono, Didik Mukiranto dan Fandi Utomo); PAN (Yandri Susanto, Totok 

Daryanto dan Viva Yoga Mauladi); PKB (Lukman Edy dan Neng Eem 

Marhamah Zulfa); PKS (Al Muzamil Yusuf dan Sutriyono); PPP (Reni Marliani 

dan Achmad Baidowi); Nasdem (Tamanuri dan Mochtar Lutfi Mutty); Hanura 

(Rufinus Hutauruk). 
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pemilu menandakan hadirnya konflik politik. Konflik politik yang 

dimaksud adalah perbedaan pendapat dalam memahami konsepsi 

presidential threshold dan penerapannya dalam pelaksanaan pemilu 

serentak. Para anggota pansus mengundang dan mendengarkan 

pendapat dari para ahli dan akademisi sebagai bahan pelengkap 

dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan 

diwarnai pertentangan diantara anggota pansus mengingat 

keputusan tidak dapat diambil secara mufakat. 

Profesor Dr Maswadi Rauf, Guru Besar Ilmu Politik 

Universitas Indonesia dalam bukunya Konsensus Politik 

mengatakan bahwa salah satu bentuk konflik sosial adalah konflik 

politik karena konflik politik adalah bagian dari konflik sosial dan 

konflik politik mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan konflik 

sosial. Yang membedakan konflik sosial dari konflik politik adalah 

kata ―politik‖ yang membawa konotasi tertentu bagi istilah ―konflik 

politik‖. Konflik politik mempunyai konotasi politik yakni 

mempunyai keterkaitan dengan negara pemerintah, para pejabat 

politik/pemerintahan dan kebijakan.
39

 Inilah alasan mengapa 

konflik politik tidak akan terjadi jika tidak ada penguasa politik 

(pemerintahan dan pejabat politik).
40

 

Lebih lanjut Maswadi mengatakan bahwa isu yang 

dipertentangkan dalam konflik politik adalah isu publik yang 

menyangkut kepentingan banyak orang, bukan kepentingan satu 

orang tertentu. Isu presidential threshold dalam penyusunan dan 

pembahasan undang-undang pemilu merupakan isu publik yang 

menyangkut kepentingan banyak orang. Isu presidential threshold 

dikaitkan dengan pemilihan presiden di Indonesia adalah syarat 

pencalonan warga negara menjadi calon presiden oleh partai politik 

atau gabungan partai politik. Menurut konstitusi, pemilihan 

presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang melibatkan 

partisipasi politik secara langsung dari rakyat. Rakyat terlibat 

                                                           
39

 Maswadi Rauf, Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000., 

hal.19. 
40

 Ibid. 

194  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

secara langsung dalam menggunakan hak konstitusional sebagai 

warga negara. 

Keterlibatan rakyat dalam kontestasi dalam pemilihan 

legislatif maupun pemilihan presiden merupakan esensi 

pelaksanaan demokrasi. Keterlibatan rakyat yang dimaksud adalah 

kemauan secara sadar untuk menggunakan hak konstitusional. 

Masyarakat sipil memiliki kontribusi yang penting bagi demokrasi 

elektoral. John Clark melihat masyarakat sipil sebagai lembaga 

yang membuat program replikasi, membangun pergerakan di 

tingkat akar rumput dan mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi reformasi kebijakan.
41

 Secara historis, jejak 

masyarakat sipil dalam konteks pemilihan presiden secara 

langsung, pemilihan serentak legislatif dan pemilihan presiden  

dapat dilihat secara kasatmata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Dikutip dari Koirudin, Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004 (Evaluasi 

Pelaksanaan Hasil dan Masa Depan Demokrasi Paska Pilpres 2004), Pustaka 

Pelajar, 2004.,hal.296. 

195  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

——-Ismanto dkk, Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004, 

Dokumen, Analisis dan Kritik, Kementerian Riset dan Teknologi 

dan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, 2004. 

_____Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, Kencana, 

2007. 

——-Maswadi Rauf, Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan 

Teoritis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 

Pendidikan Nasional, 2000. 

——-Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara 

Pascaamandemen Konstitusi, Rajawali Pers, 2010. 

——-Moh.Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan 

Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 

——-Pipit R Kartawidjaja dan M Faisal Aminuddin, Demokrasi 

Elektoral (Bagian II): Sistem dan Perbandingan Pemerintahan, 

Sindikasi, 2015. 

——-Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gransindo, 

2010 

——-Robert Dahl, On Democracy, Yale University Press, 1998. 

——-Robert Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis, Antara Otonomi 

dan Kontrol (terjemahan), Rajawali Press, 1985. 

——-Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, 

Rajawali Pers, 2008 

 

JURNAL ILMIAH/TESIS/DISERTASI 

——-Louise Skoog, Political Conflict and The Mechanisms Behind 

The Concept. Paper presented at XXIV Nordic Conference on 

Local Government Research, Gothenburg, November 26-

28,2015. 

——Novance Silitonga, Proses Pembahasan dan Penyusunan 

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2003, Tesis Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, 2008. 

 

196  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——-Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu Tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

——-Zulfirman, Analisa Politik dan Hukum Pemilihan Presiden 

Secara Langsung, Jurnal Hukum No.20.Vol.9. Juni 2002. 

OPINI MEDIA 

——-Didik Supriyanto, Threshold Dalam Wacana Pemilu, 

Perludem 2014 

——-Herman Musakabe, Menyoal Pemilihan Presiden Secara 

Langsung, Kompas Edisi 7 Agustus 2002. 

——-Tempo edisi 29 September 2014. 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

——Putusan Nomor 61/PUU-XVI/2018. 

——Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. 

 

AKSES SITUS INTERNET 

 www.kompas.com edisi 13 Januari 2017.Diakses tgl 13 

November 2018. 

 www.kompas.com edisi 26 Oktober 2018. Diakses tgl 14 

November 2018. 

 www.news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-

presdiential-threshold. Diakses tgl 13   November 2018. 

 

 

197  

http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
http://www.news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-presdiential-threshold
http://www.news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-presdiential-threshold


 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

BAGIAN 

8 
 

Pengawasan Rakyat dan Warga Negara:  

Telaah Istilah dan Penerapannya dalam Pemilihan Umum 

 

Daniel Zuchron
1
 

 

Abstrak 

 

Artikel ini menelaah lebih dalam atas istilah yang digunakan 

oleh pengawas pemilu untuk menggalang pengawasan partisipatif. 

Terdapat dua istilah yang masih samar kedudukannya dalam 

dimensi pemilihan umum yakni rakyat dan warga negara. 

Penggunaannya sering bercampur aduk baik kalimat atau 

maknanya. Seringkali istilah terapannya hanya dianggap sebagai 

bahasa komunikasi semata. Namun dalam dimensi pengawas 

pemilu hal ihwal istilah tersebut harus kuat landasannya. Kajian 

deskriptif ini mendasarkan pada beberapa pendekatan logika dan 

hukum dengan filsafat. Kesimpulannya penggunaan istilah rakyat 

dan warga negara memiliki kedudukannya masing-masing. 

Sehingga pengawasan pemilu dengan penggunaan istilah keduanya 

harus memiliki tingkat relevansi dalam kenyataan.  

 

Kata kunci: pengawasan, rakyat, warga negara, realitas, 

pemilu. 

                                                           
1 Dosen Filsafat UNUSIA Jakarta/ Anggota Bawaslu RI 2012-2017/Peneliti Sindikasi Pemilu dan 

Demokrasi (SPD)  
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Pendahuluan  

Dalam spektrum demokrasi dikenal semboyan ―dari rakyat, 

oleh rakyat, untuk rakyat‖. Pemerintahan demokratis berlandaskan 

pada kehendak rakyat, vox populi vox dei, bahwa kehendak rakyat 

itu kehendak Tuhan. Semboyan itu menandai tumbuhnya negara 

bangsa yang mayoritas berpaham demokrasi. Salah satu penanda 

negara demokratis adalah terselenggaranya pemilihan umum 

(pemilu). Melalui pemilu lah cerminan kehendak rakyat terfasilitasi 

dan terwujud.  

Indonesia adalah salah satu negara yang sudah menetapkan 

dirinya demokratis. Pemilu telah berlangsung sejak tahun 1955, 

satu dekade setelah kemerdekaannya. Kemudian pemilu 

berlangsung tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 

2004, 2009, 2014, dan terakhir tahun 2019. Pada tingkat lokal telah 

berlangsung pemilu kepala daerah yang dimulai tahun 2005. 

Sehingga jargon rakyat telah menjadi kosakata yang sangat familiar 

dan populis dalam pemilu.  

Sejak kelahirannya Indonesia mendasarkan kepada paham 

kedaulatan rakyat. Bahwa rakyatlah yang menjadi pemilik 

kedaulatan. Hal ini tegas ditetapkan dalam UUD 1945 setelah 

amandemen pasal 1 ayat 2 yakni ‗Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar‘. Tidak 
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berubah maknanya dari pasal sebelum amandemen yakni 

‗Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat‘, kecuali soal sistem 

pelaksanaannya. 

Pada sisi yang lain, paham kewarganegaraan juga sudah 

dianut oleh Indonesia sejak awal. UUD 1945 mengakomodir isu 

warga negara dalam bab tersendiri. Misalnya pada pasal 27 ayat 1 

menyatakan ‗Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya‘. Ini sepadan dengan 

peristiwa mutakhir ketika Grand Syaikh Al Azhar dan Paus 

Vatikan mendorong Deklarasi Abu Dhabi tentang persamaan 

persaudaraan kemanusiaan (Human Fraternity Document)
2
. Butir 

kedelapan dokumen tersebut menyatakan ‗Kewarganegaraan 

adalah wujud kesamaan hak dan kewajiban. Penggunaan kata 

―minoritas‖ harus ditolak karena bersifat diskriminatif, 

menimbulkan rasa terisolasi dan inferior bagi kelompok tertentu‘
3
. 

Di tingkat nasional, NU mengeluarkan seruan agar kesamaan 

warga negara diperkuat dengan menghapus seruan kafir dalam 

relasi kebangsaan dan menyebutnya dengan muwathinun (warga 

                                                           
2https://www.antaranews.com/berita/795063/paus-imam-al-azhar-tandatangani-deklarasi-perdamaian-

dunia diunduh 29 Agustus 2019 pukul 18.58 WIB. 
3https://islami.co/ini-isi-dokumen-persaudaraan-manusia-yang-ditandatangani-imam-masjid-al-azhar-

dan-paus-fransiskus/ diunduh 29 Agustus 2019 pukul 18.59 WIB. 
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negara)
4
.  Secara teknis dalam kepemiluan, paham 

kewarganegaraan bisa dilacak dalam UU No 7 Tahun 2017  contoh 

tentang pelapor pelanggaran yang memasukkan secara khusus 

istilah warga negara
5
.  

Dengan demikian terdapat dua istilah yang sebangun dalam 

dimensi kepemiluan, namun memiliki konteks penjelasan yang 

berbeda. Hal ini bukan perbedaan istilah dan bersifat semantik 

semata ketika dikaitkan dengan keberadaan lembaga negara seperti 

Bawaslu, LSM atau partai politik misalnya. Dalam slogannya 

Bawaslu mengangkat tagline „Bersama Rakyat Awasi Pemilu, 

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu‘
6
. Sebelumnya 

Bawaslu membuat semboyan ‗Dari Bawaslu Kita Selamatkan 

Pemilu Indonesia‘
7
. Apa yang hendak dituju dalam kehendak 

lembaga negara harus memiliki landasan yang relevan. Sekaligus 

membedakannya dengan makna yang digunakan oleh pemangku 

kepentingan lainnya.  

Predikat manusia 

                                                           
4https://www.nu.or.id/post/read/103208/ini-penjelasan-atas-kontroversi-tiada-orang-kafir-di-indonesia 

diunduh 29 Agustus 2019 pukul 19.14 WIB.  
5 Pasal 454 ayat 3 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni Laporan pelanggaran Pemilu 

merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, 

dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu.  
6https://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/19553001/slogan.baru.bawaslu.bersama.rakyat.awasi.p

emilu diunduh 29 Agustus 2019 pukul 19.27 WIB.  
7https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sembilan-tahun-bawaslu diunduh 29 Agustus 2019 pukul 19.29 

WIB 
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Perlunya mengurai predikat atas manusia terkait erat dengan 

definisinya. Salah menentukan definisi akan menghasilkan 

kesimpulan yang keliru. Para filosof sejak awal bersepakat bahwa 

definisi manusia itu adalah hewan yang berakal (ratio animale). 

Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya, 

meskipun demikian manusia tetap bagian dari hewan.  

Dari lingkup definisi inilah kemudian berkembang berbagai 

gambaran/ ilustrasi atas manusia. Hal mana yang kemudian 

menjadi berbagai pendekatan memproyeksi manusia. Jika dilihat 

dari dimensi ketahanan sosialnya, manusia disebut mahluk sosial. 

Dari sisi survival pendapatannya berkembang manusia sebagai 

mahluk ekonomi. Dari dimensi spiritual berkembang manusia 

sebagai mahluk yang paling mulia. 

Ilmu logika membangun definisi dasar atas manusia yang 

kemudian dikembangkan oleh filsafat pada tingkat variasi makna 

dan kedalaman realitasnya. Pada titik ini terdapat hubungan saling 

membutuhkan antara logika dan filsafat. Logika menyediakan 

landasan dan filsafat menerbangkannya sesuai tujuan. Kekeliruan 

menempatkan alat logika dan filsafat sering menjebak kesimpulan 

yang keliru. Misalnya apakah setiap manusia itu berakal? 

Pertanyaan ini hendak dihadapkan dengan adanya manusia yang 

tidak menggunakan akalnya dalam menjawab sesuatu. Seolah-olah 
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keduanya bertolak belakang dan menempatkan logika dan filsafat 

berlawanan.  

Secara faktual ditemukan berbagai naskah dan teks terkait 

manusia. Dia dilekatkan dengan berbagai predikat, dan predikat itu 

yang lekat dengan sosok manusia selanjutnya. Ada yang lekat 

dengan predikat profesi misalnya hakim, wartawan, dokter, 

budayawan, seniman dan seterusnya. Ada yang lekat dengan asal-

usulnya misalnya predikat ayah, ibu, nenek, kakek, kakak dan 

seterusnya. Ada yang diberikan predikat muslim, mukmin, muhsin, 

munafik, kafir dan seterusnya. Dalam dimensi konstitusi ada 

predikat rakyat, penduduk, warga negara, umat, bangsa, fakir 

miskin, hakim, presiden dan seterusnya. Jika logikanya sudah 

mapan, maka memberikan berbagai predikat itu sudah maklum 

sebelumnya soal esensi kemanusiaannya.  

Logika predikat yang demikian itu menuntun pada 

kesimpulan yang benar. Sehingga kita tidak salah menentukan 

obyek yang dimaksud. Mengingat obyek yang ditentukan telah 

diurai karakter, ciri-ciri dan tanda-tandanya. Hanya yang logikanya 

kelirulah telah salah menunjukkan sesuatu obyek berdasarkan 

predikatnya. Sehingga logika membuka jalan untuk menuntun pada 

realitas. Nah, mengungkap tingkatan realitas itu telah menjadi tugas 

filsafat.  
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Kerangka pemikiran ini yang menjadi dasar masalah mengapa 

istilah rakyat dan warga negara harus tuntas secara logika dan 

filsafat. Jika tidak demikian maka berbagai kekeliruan berpikir 

akan melanda. Pada tingkat wacana kenegaraan, seringkali ini 

menjadi istilah yang mudah diucapkan namun sulit ditemukan 

pembuktiannya. Dalam politik kemudian dikenal dengan konsep 

jargon semata, politik jargon!. Bergemuruh namun tidak jelas 

kemana arahnya. Hanya ramai di pembicaraan, lemah pada 

implementasi. Sehingga kedua istilah tersebut penting dilacak 

kembali relevansinya dengan pendekatan logika dan filsafat.        

Logika rakyat dan warga negara 

Pemilu merupakan gerbang kekuasaan politik. 

Kepemimpinan politik negara demokratis harus mendapatkan 

legalitas dan legitimasinya melalui pemilu. Miriam Budiardjo 

mengatakan ‗di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum 

dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil 

pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan 

dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap 

mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi 

masyarakat‘
8
.  Jimly Asshiddiqie menilai tujuan pemilu ada empat, 

yakni peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan 

damai, pergantian pejabat wakil rakyat di lembaga perwakilan, 

                                                           
8 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi 

revisi 2008, hal. 461.   
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pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan pelaksanaan hak asasi warga 

negara
9
.  Pada dimensi pemilu ini Indonesia diakui terdepan dalam 

pelaksanaan pemilu yang konsisten.  

Jika demikian halnya bagaimana mendudukkan peran rakyat 

dan warga negara pada wahana pemilu? Siapakah mereka itu? 

Apakah keduanya berdiri sejajar atau hirarkis? Jika hirarkis, mana 

yang lebih kuat di antara keduanya?  

Dalam sistem logika penggambaran atas sesuatu dimaknai 

dengan munculnya pengetahuan dalam benak atas hal tersebut
10

. 

Dan karena itu makna yang paling universal dari istilah rakyat dan 

warga negara atau predikat apapun selalu kembali kepada istilah 

manusia. Tidak ada perdebatan secara universal bahwa yang 

dimaksud dengan manusia adalah hewan yang berakal. Hewan 

adalah hewan dan akal adalah akal. Logika apapun menerima dan 

memahami ini. Manusia bukanlah hewan semata. Dan hewan itu 

lebih umum dari manusia sehingga lebih mudah dikenali. Sesuatu 

yang lebih umum secara logika lebih mudah dikenali ketimbang 

yang lebih khusus. Keumuman itulah makna  yang bersifat 

universal.   

                                                           
9 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Konstitusi Bernegara; Praksis Kenegaraan Bermartabat dan 
Demokratis, Malang: Setara Press, tahun 2015, hal. 219. 
10 ilmu menurut pakar logika adalah kemampuan hati untuk memahami (idrak) secara umum, 

meskipun tidak mantap atau tidak sesuai dengan kenyataan. Mulai dari tingkat dugaan hingga yakin, 
lihat lebih jauh Darul Azka & Nailul Huda,  Sulam al Munawroq; Kajian dan Penjelasan Ilmu 

Mantiq, Lirboyo, Kediri: Santri Salaf Press, Tahun 2013, hal. 22.  

206  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

Istilah rakyat atau warga negara ternyata lebih sulit dipahami 

logika ketimbang subyeknya langsung yakni manusia. Apakah 

setiap rakyat itu manusia? Akan sulit menjawabnya jika disodorkan 

film The Lion King misalnya. Di sana ada rakyat tetapi rakyatnya 

para hewan dimana singa menjadi rajanya. Bagaimana pula dengan 

istilah warga negara?  

Sehingga mudah dipahami jika kamus atau ensiklopedia 

menyediakan kerangka logis untuk mengenali suatu istilah 

kebahasaan. Dia jembatan masuk ke realitas. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), rakyat diartikan sebagai penduduk suatu 

negara, atau orang kebanyakan/ orang bisa, atau pasukan 

(balatentara) atau juga anak buah/ bawahan
11

. Rakyat sebagai 

serapan Arab ra‟iyyah bermakna ternak yang merumput, pemimpin 

ternak adalah gembala. Dari sana sebangun dan semakna dalam 

konteks rakyat sebagai relasi pemimpin dan dipimpin
12

. Rakyat 

dalam Bahasa Inggris adalah people (Middle English: from Anglo-

Norman French poeple, from Latin populus „populace‟), artinya 

manusia pada umumnya (human beings in general or considered 

collectively) atau citizens, subjects, electors, voters, taxpayers, 

                                                           
11 bacaan lebih jauh tentang menguak makna manusia dan berbagai predikatnya dalam konstitusi lihat 

Daniel Zuchron, Menggugat Manusia dalam Konstitusi; Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca 

Amandemen, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, Tahun 2017.  
12 A.W. Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Krapyak Yogyakarta: Pondok 

Pesantren Al Munawwir, Tahun 1984, Hal. 547 
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residents, inhabitants, (general) public, citizenry, nation, 

population, populace, community, society
13

.  

Begitu juga dengan warga negara KBBI merumuskannya 

sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan 

keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai 

kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu
14

. 

Padanannya dalam bahasa Arab adalah muwathinun, yang 

bermakna orang yang terikat dengan tempat tinggalnya, tanah 

airnya
15

. Sementara padanan Inggrisnya adalah citizen (Middle 

English: from Anglo-Norman French citezein, alteration (probably 

influenced by deinzein „denizen‟) of Old French citeain, based on 

Latin civitas „city‟) yang bermakna orang yang resmi tinggal dalam 

suatu negara baik asli ataupun naturalisasi
16

.   

Melalui sumber rujukan tersebut kita mengenal istilah rakyat 

dan warga negara yang tercerap atau terlintas dalam benak. Meski 

dengan beragam teks atau bervariasinya penjelasan kita mampu 

menangkap makna yang diinginkan dan menuangkan kembali 

dalam penjelasan yang kita bisa. Persoalannya adalah tingkat 

akurasi mana yang lebih tepat, sebab banyak sekali padanan 

katanya.   

                                                           
13 Dictionary Version 2.3.0 (203.16.12) Copyright © 2005–2018 Apple Inc. 
14https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warga%20negara diunduh 30 Agustus 2019 pukul 13.58 WIB. 
15 A.W. Munawwir, hal. 1675 
16 Dictionary Version 2.3.0 (203.16.12) Copyright © 2005–2018 Apple Inc. 
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Dari lingkup hukum, beberapa ketentuan yang secara jelas 

mengatur ketentuan rakyat tidak setegas tentang pengaturan atas 

warga negara. Jimly Asshiddiqie menyebutkan definisi rakyat 

merupakan bagian dari pembahasan filsafat seperti halnya 

demokrasi dan nomokrasi
17

. Meskipun istilah rakyat sangat sakral 

dalam sistem demokrasi Indonesia dapat diperiksa kembali dalam 

naskah UUD 1945. Salah satu pilar kedaulatan rakyat mengacu 

pada teks ‗kedaulatan berada di tangan rakyat‘. Termasuk 

penamaan lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun tidak terdapat 

pengaturan atau penjelasan lebih lanjut atas kedudukan rakyat 

dalam regulasi hukum.      

Hal itu berbeda dengan istilah warga negara yang dapat 

ditemukan definisi legalnya, termasuk dalam UUD 1945 sendiri. 

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan ‗Yang menjadi warga negara ialah 

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara‘. 

Sementara ayat (2) berbunyi ‗Syarat-syarat yang mengenai 

kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang‘. Pasal 2 UU 

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia sebagai pelaksanaan UUD 1945 mendefinisikan ‗Yang 

menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 

                                                           
17 Daniel Zuchron, Hal. 89 
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undang-undang sebagai warga negara‘. Begitu juga Pasal 1 ayat (3) 

UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

yang juga merujuk UU Nomor 12 tahun 2006 mendefinisikan 

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli 

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (33) UU 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat definisi 

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli 

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai warga negara.  

Relasi rakyat dan warga negara 

Atas dasar itulah istilah rakyat dan warga negara yang 

menjadi fundamental perlu ditelusuri kembali dalam ranah 

kepemiluan. Hasilnya kemudian disusun kembali dalam konteks 

yang relevan dan memiliki kedalaman baik logika ataupun realitas.   

Dalam sistem filsafat, penggambaran tersebut memiliki 

kesesuaian dengan kenyataan. Tanpa adanya kesesuaian maka 

terjadi kontradiksi kenyataan yang akan menipu atau manipulatif. 

Secara definitif warga negara lebih tegas, berbeda dengan rakyat 

yang lebih abstrak. Peran logika telah berakhir menyusun 

gambaran kedua istilah tersebut dan kemudian menyerahkan 

kepada filsafat untuk menyusun ulang tautan dan relasinya dengan 

pemilu. Pada tingkat filosofis sudah dibubuhi dengan dangkal-

210  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

dalamnya seseorang mengenali antar hubungan itu, rakyat, warga 

negara dan pemilu.  

Tidak mungkin menafikan rakyat dalam pemilu meskipun 

tidak terdapat ketentuan rinci yang mengaturnya. Faktanya naskah 

dan makna yang dimiliki Konstitusi sudah membahas kedudukan 

paham kedaulatan rakyat. Sebaliknya, paham kewarga negaraan 

bukan satu-satunya landasan pijak pemilu, mengingat banyak peran 

atau aktor yang terlibat dalam pemilu. Mereka semua secara 

individual adalah warga negara namun memiliki peran yang 

berbeda. Tidak semua warga negara adalah rakyat, itulah kenapa 

ada istilah wakil rakyat, eksekutif dan seterusnya. Menempatkan 

semuanya adalah rakyat menjadi kegagalan logika sebab rakyat 

selalu berelasi dengan pemimpin. Sementara warga negara identik 

dengan individu. Di sinilah relevansi partai politik, caleg, capres-

cawapres, penyelenggara pemilu dan seterusnya sebagai pemimpin 

bagi rakyatnya.  

Dalam hal ini penulis berbeda pandangan dengan Prof. Teguh 

Prasetyo yang menyematkan istilah ‗individu rakyat pemilih‘ 

ketika memberikan suaranya di TPS. Meskipun penulis sepakat 

atas pembagian pemilih di TPS secara moralitas harus memberikan 

suaranya di pemilu. Mereka adalah kelompok ahli dalam bidangnya 

masing-masing, kelompok yang tidak ahli namun memiliki 

kecakapan atas informasi yang dibutuhkan dalam memilih, dan 
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kelompok yang tidak ahli dan minim penguasaan informasi namun 

mampu menganalisa kelompok yang ahli dan yang bukan
18

. Sebab 

rakyat tetaplah rakyat meskipun dia tidak memilih, dan tidak bisa 

disematkan kepada proposisi rakyat pemenang pemilu dan rakyat 

yang kalah.  

Pada kenyataannya, terkadang sulit memisahkan predikat 

rakyat dan warga negara pada satu individu manusia Indonesia. 

Status seseorang (legal standing) hanyalah alat verifikasi ketika 

berhadapan dengan hukum, namun dalam publik dia bisa berperan 

sebagai rakyat ketika jelas relasinya dengan siapa pemimpinnya. 

Apalagi ketika masa pemilu dimana terdapat peran yang berganda 

bagi beberapa pihak. Satu sisi sebagai peserta pemilu yang harus 

tunduk kepada penyelenggara pemilu, sebaliknya ketika 

penyelenggara pemilu dihadapkan pada relasi parlemen yang 

berkuasa meski merangkap juga sebagai caleg, misalnya. Banyak 

kasus yang serupa dengan situasi rangkap seperti ini. Mereka yang 

aktif seluruhnya adalah warga negara yang memiliki kesamaan hak 

di depan hukum. Namun hukum tidak mampu memotret 

perkembangan relasi politik kepemiluan karena berada pada 

dimensi kedaulatan rakyat.  

Oleh sebab itulah, relasi rakyat dan warga negara menjadi 

polemik dalam kenyataannya. Dalam kasus Indonesia yang juga 

                                                           
18 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H, M.Si, Filsafat Pemilu, Bandung: Nusa Media, tahun 2018 hal. 472-

473 
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menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat menjadi problem 

yang kompleks. Contoh kasus demonstrasi terbuka yang menuntut 

sesuatu apakah bernilai bentuk kampanye terselubung atau 

kebebasan menyatakan pendapat di muka publik? Termasuk kasus 

media sosial yang menjadi alat kebebasan berpendapat atau 

kampanye terselubung dari kontestan tertentu? Hal ini disumbang 

oleh sifat pemilu yang berjangka lima tahunan. Sehingga wataknya 

menjadi bersifat event dan show of force. Dia bukanlah program 

pembangunan rutin setiap tahun. Segenap kekuatan politik bahkan 

alat negara juga terlibat kesibukan dalam pemilu, apalagi rakyat 

yang sebenarnya. Pemilu adalah wujud kedaulatan yang paling 

konkret dari rakyat.  

Dapat disimpulkan bahwa dimensi rakyat dekat dengan 

bidang keilmuan sosial politik, sementara dimensi warga negara 

dekat dengan bidang hukum. Meskipun demikian karena pemilu 

bersifat event dan berjangka lima tahunan maka sifatnya lebih 

khusus daripada event yang lain. Hal ini sepadan dengan kaidah lex 

specialis derogat legi generalis. Sehingga relasi pemilu dengan 

rakyat dan warga negara bersifat umum khusus. Segenap kekuatan 

politik dan lembaga negara harus tunduk pada otoritas pemilu 

sebagai pemimpin tertinggi pada masa pemilu, karena menjamin 

kedaulatan rakyat pada masa transisi pelaksanaan kedaulatan 

rakyat.  
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Pengawasan pemilu oleh rakyat atau warga negara? 

Bawaslu merupakan lembaga negara yang ditunjuk untuk 

melakukan pengawasan pemilu di Indonesia. Salah satu tugas 

pengawasan pemilu adalah melakukan kegiatan pencegahan dan 

penindakan atas pelanggaran pemilu. Dan terkait dengan 

pengawasan bersama elemen non Bawaslu merujuk pada pasal 94 

ayat (1d) UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni ‗Dalam melakukan 

pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses 

Pemilu… Bawaslu bertugas: meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan Pemilu. Dari ketentuan inilah terdapat mandat 

Bawaslu untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan pemilu yang menjadi tajuk pengawasan partisipatif.   

Sekilas tidak ada masalah dengan lompatan-lompatan istilah 

ini, partisipasi masyarakat, rakyat atau warga negara? Problemnya 

muncul ketika dihadapkan dengan asal-usul istilah dan realitas 

yang hendak diraih.  

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa istilah rakyat berelasi 

dengan hal yang abstrak dan warga negara bersifat individual 

konkret. Pedoman ini bisa menjelaskan mengapa muncul paham 

kedaulatan rakyat dan paham kewarganegaraan. Masing-masingnya 

memiliki alur berpikir sendiri meskipun tetap dalam alam yang 

lebih mutakhir yakni alam demokrasi. Sutarjo Adisusilo menilai 
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makna demokrasi telah mengalami multi tafsir dan multi makna 

pada beberapa pengalaman bangsa dan negara. Meskipun demikian 

membicarakan demokrasi terkait erat dengan kekuasaan dan 

negara, bagaimana rakyat dalam satu negara mengelola kekuasaan 

untuk kepentingan bersama
19

. 

Pengawasan oleh rakyat lebih dekat dengan mengaktifkan 

kedaulatan rakyat. Unsur kedaulatan rakyat terhubung dengan sıfat 

rakyat yang abstrak. Untuk mengikat yang abstrak maka dibentuk 

berbagai penanda pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya 

adanya pemillihan umum. Termasuk memastikan mandatoris 

rakyat memiliki kesepahaman atas paradigma kedaulatan rakyat 

yang mewujud melalui kegiatan pemilihan umum.   

Dalam hal ini eksistensi kelembagaan pengawas pemilu 

mengarungi dimensi kedaulatan rakyat. Secara teknis pengawas 

pemilu terhubung dengan berbagai aktor pemilu dan kemampuan 

menempatkan gagasan kedaulatan rakyat secara konseptual harus 

tepat dan proporsional. Sebagai otoritas resmi pengawasan negara 

di atas kertas menjadi modal yang legal. Namun legitimasinya 

terhubung dengan kemampuan mendalami realitas yang beragam 

bentuk dan sifatnya. Secara langsung mandat kedaulatan rakyat 

pada masa pemilu bergantung pada penyelenggara pemilu termasuk 

pengawasan  oleh pengawas pemilu. Hal-hal yang akan 

                                                           
19 Sutarjo Adisusilo, JR, Sejarah Pemikiran Barat; Dari yang Klasik sampai yang Modern, Jakarta: 

Rajawali Pers, tahun 2013, hal 183. 
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mengurangi derajat kedaulatan rakyat harus dihadapi dan 

dipangkas demi pelaksanaan pemilu. Hal ini lah yang menjadi 

dasar mengapa wisdom menjadi pegangan tertinggi pemegang 

otoritas. Dengan kata lain politik pemilu harus ditempatkan pada 

wisdom tertinggi.  

Sejak awal politik dan etika pada mulanya masuk dalam 

kajian filsafat praktis. Aristoteles menilai politik dan etika tidak 

terpisah. Politik harus membangun ekosistem yang mendorong 

etika bisa tumbuh berkembang dalam pengaturan hidup bersama
20

. 

Pandangan ini secara praktis perlu diterapkan dalam pemilu. 

Bahwa Pemilu adalah konsensus kebaikan dimana kedaulatan 

rakyat sebagai cermin kedaulatan berpolitik dan etika 

kewarganegaraan bisa bersanding. Sehingga pemilu adalah wahana 

praksis filsafat yang membutuhkan kedalaman peran dan tindakan.   

Pengawasan oleh warga negara terhubung dengan sifat 

individu yang melekat karena menjadi bagian dari negara. Berbeda 

dengan rakyat yang berelasi dengan unsur kuasa kepemimpinan, 

warga negara sejak awal diberikan karena faktor individual. 

Pengakuan menjadi warga negara harus klir dan tegas. Sehingga 

kesadaran individu warga negara betul-betul dipahami sebagai titik 

masuk ke dalam pemilihan umum. Paham kewarganegaraan lebih 

                                                           
20 Nicholas Bunnin dan Jiyuan yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Oxford: 

Blackwell Publishing, 2004. hal 51 
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dekat pada dimensi hukum. Bagaimana warga negara memiliki 

kesamaan hak di depan hukum.  

Ketika Bawaslu hendak menggalang partisipasi rakyat maka 

sejak itulah esensi kedaulatan rakyat melekat. Begitu juga ketika 

warga negara yang disentuh sejak awal maka bagaimana individu 

tersadarkan dirinya adalah warga negara menjadi titik pijak 

menggalang partisipasi. Bawaslu harus menentukan titik pijak 

dirinya dalam konstelasi rakyat dan warga negara. Bagi filsafat, 

konsen berikutnya adalah apakah realitas manusia yang identik atau 

memiliki predikat rakyat dan warga negara dapat diidentifikasi dan 

dikenali esensinya?   

Kemampuan pengawas pemilu memahami hal-hal yang 

mendasar tentang istilah, relasi istilah dan temuan pengalaman 

empiris menjadi svarat keberhasilan mengajak peran selain dirinya.  

Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan telaah istilah pengawasan pemilu 

dikaitkan dengan istilah rakyat dan warga negara, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan pemilu dapat dilakukan oleh siapa saja, hanya 

saja Bawaslu sebagai  pengawas yang resmi ditunjuk oleh 

negara menjadi pengarah dan penyuluh atas maksud dan 

tujuan pengawasan pemilu.  
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2. Penyematan pihak yang ingin diajak bekerja sama 

melakukan pengawasan harus memiliki sandaran konsep 

dan dapat diverifikasi dalam realitas. Hal ini menghindari 

tidak tercapainya perubahan karena tidak jelasnya subyek 

pengawasan pemilu.  

3. Pengawasan pemilu berjalan diantara kedaulatan rakyat dan 

kedaulatan hukum. Mengenali aspek-aspek pengetahuan 

yang menopang keduanya merupakan syarat keberhasilan 

pengawasan pemilu. 

4. Pengawasan pemilu oleh rakyat memerlukan kemampuan 

menyelami bahasa rakyat, sementara pengawasan oleh 

warga negara terhubung dengan kesadaran personal/ 

individu yang erat kaitannya dengan pendidikan sejak 

dasar.   
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Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si 

dilahirkan di Makassar, 17 September 1971 

dan pendidikan terakhir beliau adalah  S3 

(Ilmu Sosial UNAIR) dan saat ini beliau 

tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 

Pembina Utama Muda (IV/c) bahkan penulis 

tercatat sebagai Ketua Bawaslu RI periode 

2012-2017 dan kini diamanahkan sebagai 

Anggota DKPP RI Periode 2017-2022.  Dan  

tercatat sebagai akademisi Sejak tahun 2011 menjadi pengajar Mata 

kuliah perbandingan Sistem Politik, pada Program Magister Ilmu 

Politik Fisip Unhas. Sedangkan  dari tahun 1997 hingga sekarang, 

menjadi pengajar mata kuliah  Pembangunan Politik, Kekuatan 

Politik, Sosiologi Politik, Kapita Selekta Ilmu Politik, Sistem 

Kepartaian dan Pemilu, Sistem Perwakilan dan Pemilu, Pemikiran 

Politik Timur Tengah, Sistem Politik Indonesia, dan Pengantar 

Ilmu Politik, Proses Pembuatan Undang-Undang  pada Fisip 

Universitas Hasanuddin.  

Dalam bidang penelitian penulis juga aktif sebagai Peneliti 

Utama pada Penelitian Fundamental dengan tema : Analisis 

Tentang Faktor Penghambat partisipasi politik masyarakat pada 

pemilihan kepala daerah, tahun 2009 dibiayai dari DIPA Dikti 

Depdiknas 2009. Dan berbagai penelitian lainnya, dalam bidang 

pengabdian masyarakat beliau aktif memberikan fikiran-fikirannya 

sebagai narasumber diberbagai seminar diantaranya Pembicara 

pada Seminar Nasional Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah 

Serentak Tahun 2015. Diselenggarakan oleh Program Studi S1 dan 

S2 Ilmu Politik FISIP UNHAS bekerjasama dengan DKPP RI, 

KPU RI, Bawaslu RI dan PC Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Kota 

Makassar, di Makassar. 10 November 2015.  Pemateri pada 

Seminar Nasional ―Transisi Menuju Pilkada Serentak 2015 

Tinjauan Berbagi Presfektif. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten 

Subang, di Subang Jawa Barat. 3 Oktober 2015 dan masih banyak 

lainnya. Kesibukan beliau yang begitu padat tetap memberikan 

karya nyata dalam bentuk publikasi melalui tulisan-tulisan penulis 

diantaranya sebagai Penulis dengan Judul: Menilik Kesiapan 
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Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 

2014. Jurnal Pemilu Demokrasi diterbitkan oleh Perludem, di 

Jakarta. Tahun 2013, serta yang terakhir beliau tercatat sebagai 

Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia cabang Makassar, tahun 

2000 hingga sekarang. Tak heran dengan semua dedikasi dan 

pengabdianya selam ini beliau mendapatkan  Satyalancana Karya 

Satya X Tahun dari Presiden RI, tahun 2012. Dan tanda 

Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama dari Presiden RI, 

Tahun 2015. 

 

 

 

Sitti Rakhman, SP., MM. Lahir  di Kendari 

Sulawesi Tenggara, menyelesaikan program 

S1 di Universitas Haluoleo. Menyelesaikan 

Pendidikan S2 magister manajemen di 

Jakarta. Sejak mahasiswa sudah Aktif di 

organisasi mahasiswa dan organisasi 

perempuan untuk perjuangkan perempuan 

dan demokrasi. Pernah mengikuti studi 

banding tentang demokrasi dan sistem 

kepemiluan  di berbagai  Negara  seperti  di  

New Zealand dan Amerika Serikat. Ketertarikan pada bidang 

demokrasi, kepemiluan dan   pengawasan  sudah  terasah  sejak   

menjadi  mahasiswa, selain itu kemampuanya dalam memimpin 

organisasi perempuan menjadi bekal dalam menggagas  gerakan 

perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. 

Pengalamannya dalam bidang kepemiluan menjadikan ia dipercaya 

untuk menjadi tim asistensi  sekaligus membantu tim perumus dan 

penyusun dalam pembahasan RUU perubahan Kedua UU pilkada 

yang sekarang menjadi UU 10 tahun 2016. Pengalaman menjadi 

dosen tidak tetap universitas Mercu Buana 2004, membuatnya 

semakin matang dalam bidang manajemen SDM. Pengalaman 

selama menjadi anggota KPU Jakarta Timur periode 2008-2013 

memperkokoh kemampuan pengawasan tahapan penyelenggaraan 

pemilu yang secara teknis telah dilewatinya. Pengalamannya 
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sebagai Tenaga ahli komisi II DPR RI 2014-2018,  sebagai tim 

asistensi dalam revisi UU Pilkada, konsultasi Rancangan PKPU 

dan Perbawaslu, memperkuat kompotensi knowledge dan skillnya 

dalam penyusunan dan pemahaman regulasi. Ketertarikan dan 

minatnya yang tinggi terhadap SDM yang menjadi kata kunci 

kesuksesan pengawasan pemilu, menjadikannya terpilih menjadi 

koordinator divisi SDM. Saat ini fokusnya pada peningkatan 

Kapasitas SDM pengawasan pemilu dengan bertumpu pada 

Soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas untuk efektivitas 

organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

 

  

 
Burhanuddin, lahir di Barru Sulawesi 

Selatan 24 Juni 1981, menamatkan Sekolah 

Dasar, SMP dan SMA di Barru Sulawesi 

Selatan, tahun 2000 melanjutkan kuliah D3 

dan S1 di Kampus Yayasan Administrasi 

Indonesia (YAI) Jakarta, sempat mencicipi 

kuliah Hukum Bisnis selama satu semester di 

Pascasarjana Universitas Pancasila, Empat 

semester di Pascasarjana Kajian Ketahanan  

Nasional Universitas Indonesia dan satu semester di Pascasarjana 

Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, selama bergelut di 

dunia kemahasiswaan, aktif diberbagai organisasi ekstra kampus 

dan kepemudaan, diantaranya PMII, IKAMI SS, GP. ANSOR, 

KNPI, dalam dunia kerja sempat menjadi sekretaris eksekutif 

Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila, Marketing Eksekutif Solid 

Gold Jakarta sebelum akhirnya berlabuh ke dunia kepemiluan 

menjadi Ketua/Anggota Panwaslu Jakarta Pusat Pemilu 2014, 

kemudian jadi Tim Asistensi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan 

sekarang menjadi Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. 
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Daniel    Zuchron   Lahir   di   Jakarta    

tanggal  18 April 1976 Menempuh  

pendidikan sekolah  dasar  hingga sekolah 

menengah atas   di  Majalengka,  Jawa  

Barat. Menyelesaikan  pendidikan S1  

Syariah   di   Fakultas  Agama  Islam  

Universitas  Islam  Malang  (UNISMA)     

Jawa    Timur    tahun   2001. Alumni  S2 

pada  Program   Filsafat   Islam  Di   ICAS- 

Universitas Paramadina.  Komisioner  Badan Pengawas  Pemilu  

Republik  Indonesia  (Bawaslu RI)  periode  masa jabatan 2012-

2017. Bertanggung jawab sebagai Koordinator Divisi Pengawasan 

yang membidangi penyusunan standar tata laksana pengawasan, 

monitoring penerapan standar pengawasan, penelusuran data 

informasi temuan pelanggaran, kajian modus kerawanan 

pelanggaran, dan teknis pencegahan/pengawasan bagi seluruh 

pengawas pemilu di Indonesia. Pengalaman kepemiluan dirintis 

sejak aktif di dunia kemahasiswaan tahun 1998. Pada Pemilu 1999 

menjadi relawan dan fasilitator Pemantau Pemilu Forum Rektor 

UNISMA wilayah Malang Raya. Keterlibatan di dunia kepemiluan 

berlanjut pada pemilu 2004 dan pilkada 2005-2008 ketika aktif di 

Pengurus Pusat Lakpesdam NU, dan dipercaya menjadi program 

officer pemantauan pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat 

(JPPR). Terpilih sebagai Koordinator Nasional JPPR pada periode 

kepengurusan 2009-2011 mewakili rumpun NU. Juni 2011 menjadi 

pemantau bersama Asian Network for Free and Fair Election  

(ANFREL) dan melakukan pemantauan pemilu nasional Thailand 

di Provinsi Selatan Patani Yala Narathiwart.  Anggota Tim Ahli  

pendaftaran pemilih Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

(KPU RI) - International Foundation for Election Systems (IFES) 

dalam rangka penyusunan konsep dan sistem pendaftaran pemilih.  

Mewakili Bawaslu RI dalam penyusunan Bangkok Declaration on 

Free and Fair Election di Bangkok, Thailand tahun 2012 yang 

diinisiasi oleh ANFREL. Menjadi wakil Bawaslu RI pada Asian 

Electoral Stakeholder Forum-2; first Implementation of Bangkok 

Declaration on Free and Fair Election di Dili, Timor Leste tahun 
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2015. Januari 2015 menjadi narasumber pada the 3
rd

 Regional 

Dialogue on Acces to Elections oleh AGENDA di Jakarta, 

Indonesia. Oktober 2015 sebagai narasumber pada The Asian-

African Practitioners Meeting on The Political Finance Regulation 

and Corruption Eradication yang diselenggarakan oleh IDEA 

International di Bandung.  Menjadi delegasi Bawaslu RI dalam 

kunjungan pada pelaksanaan Pemilu Myanmar di bulan November 

tahun 2015. Kegiatan ini bekerja sama dengan IFES. Menjadi salah 

satu Wakil Ketua PP Lakpesdam NU yang membidangi soal 

pengembangan sumber daya manusia periode kepengurusan 2015-

2020. Saat ini menjadi Peneliti Senior di Sindikasi Pemilu dan 

Demokrasi. 

 

 

 

Kaka Suminta, yang saat ini sebagai 

Sekretaris Jendaral Komite Independen 

Pemantau Pemilu atau KIPP aktif sejak lama 

dalam organisasi pemantau pemilu sejak 

didirikan di awal-awal reformasi, Komite 

Independen Pemantau Pemilu Indonesia 

adalah lembaga pemantau pemilu tertua di 

Indonesia, penulis bergabung bersama 

Mulyana W Kusuma, mulai dari Ketua KIPP  

Kabupaten Subang (1998), Ketua KIPP Jawa Barat (2000) dan 

Anggota Majelis Nasional (2007) dan pernah menjadi Ketua KPU 

Subang Jawa Barat selain penggiat pemilu penulis juga aktif 

sebagai pelatih atau instruktur hypnotherapist yang bersertifikat 

bahkan ekspert dibidangnya. Selain itu juga penulis sering menjadi 

narasumber di berbagai bidang seperti pelatihan public speaking, 

kepemiluan, sosial media dan lain sebagainya. 
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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 dan saat ini tercatat sebagai Ketua Umum 

Pimpinan Pusat Pemuda 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, 

sebagai puncak karir 
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Alwan Ola Riantoby lahir di pulau 

Adonara, Kabupaten Flores Timur  Provinsi 

NTT, sejak lulus Madrasah Aliyah (MA) di 

kota Bogor pada tahun 2009, saya 

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di 

Universitas Islam As-syafi'iyah jurusan 

Psikologi Pendidikan, setelah menyelesaikan 

pendidikan S1 saya melanjutkan pendidikan 

Pasca sarjana Ilmu Politik   di  Universitas  

Nasional.    Selama    menjadi   mahasiswa   

aktif di organisasi PMII Cabang Jakarta Timur. Selai aktif sebagai 

kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), sejak 

menjadi mahasiswa aktif juga sebagai relawan JPPR. Setelah 

menyelesaikan study S1 saya bergabung menjadi Pemantau Pemilu 

di JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) pada tahun 

2014. Sejak bergabung menjadi Pemantau Pemilu bersama JPPR 

saya aktif dan sering terlibat dalam forum penelitian dan Kajian 

serta pemantauan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Aktif 

menulis opini di beberapa media nasional baik cetak maupun 

online. Selain menjadi Pemantau Pemilu pernah menjadi staf 

Bawaslu Kota Jakarta Timur pada Pilkada DKI 2017, Saat ini saya 

di amanahkan mengemban tugas sebagai Koordinator Nasional 

JPPR yg di pilih pada Pertemuan Nasional JPPR tahun 2019. 

 

 

Novance Silitonga dilahirkan di Medan 3 

Agustus 1980 yang beralamat di Perumahan 

Raffles Hills O1/3 Cibubur - Depok  

Pendidikan Formal penulis dimulai SD 

Katolik Trisakti dan dilanjutkan di SMP 

Katolik Medan dan SMU Negeri 5 Medan 

dilanjutkan  di  Universitas  Sumatera Utara  

228  



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas   Ilmu   Sosial   

dan  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia. Pengalaman Kerja beliau 

sebagai  Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, 2014-

2017 sebelumnya sebagai  Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) RI, 2012-2014. Serta pernah sebagai Staf Divisi 

Kebijakan Strategis dan Advokasi Hukum, Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), 2009-2012 dan  Staf 

Divisi Hubungan Antar Lembaga, APKASI, 2008-2009 bahkan 

sebagai  Asisten Peneliti di Australia Project Concern 

Internastional (PCI), 2007-2008, sedangkan  Pengalaman 

Organisasi sebagai Ketua Bidang Riset dan Pengembangan, Kajian 

Demokrasi Rakyat (KADER), 2006-2008 pernah sebagai Wakil 

Ketua Wilayah 1 P3MI (Aceh-Riau), dan Ketua Distrik 2 Wilayah 

1 Persekutuan Pemuda-Pemudi Methodist Indonesia (P3MI), 2004-

2006 diorganisasi kemahasiswaan tercatat sebagai Wakil Ketua 

Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Komisariat 

FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), 2002-2004. Dalam 

kepemiluan beliau pernah menjadi Fasilitator dan Narasumber 

Evaluasi Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2014 bagi Pengawas Pemilu Luar Negeri di 

Inggris, dLondon, 2014 serta Fasilitator dan Narasumber 

Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2014 bagi Pengawas Pemilu Luar Negeri di 

Jepang-Tokyo, 2014 dan Fasilitator dan Narasumber Bimbingan 

Teknis Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 bagi Pengawas 

Pemilu Luar Negeri di Germany-Frankfurt, 2013.   
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