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KATA PENGANTAR 

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sudah memasuki babak Kampanye Pemilu 

dimana setiap peserta kampanye berkewajiban menyampaikan visi, misi dan program 

dan citra diri sehingga masyarakat dalam hal ini pemilih dapat mengetahui informasi 

dari masing-masing peserta pemilu baik itu pemilihan Legislatif  (Baca: DPR dan 

DPRD)  dan juga  DPD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan 

mengetahui visi, misi dan Program pemilih dapat menentukan pilihannya sesuai 

dengan suara hatinya. 

Prinsip dasar demokrasi adalah bertukarnya ide, gagasan serta melahirkan 

kepemimpinan yang legitimate, Kampanye adalah salah satu media dan proses untuk 

mewujudkan hal itu karenanya Bawaslu DKI Jakarta memastikan apakah proses itu 

sudah berdasarkan ketentuan  peraturan perundangan-undangan sehingga kualitas 

demokrasi kita semakin maju dan bermartabat, sehingga kampanye yang dilakukan 

oleh peserta pemilu memiliki andil besar dalam mewudkan cita-cita besar demokrasi 

bangsa Indonesia yang bermartabat atau justru kampanye menjadi ajang 

mengkerdilkan demokrasi itu sendiri dengan hujatan-hujatan murahan, serta model 

kampanye yang tidak mendidik pemilih secara baik. 

Namun demkian persoalan lainnya adalah marak terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang menjadi virus demokrasi itu sendiri karenanya perlu kesadaran 

bersama bahkan secara kolektif bahwa pemilu melalui kampanye adalah upaya 

pendidikan pemilu sehingga pelanggaran bisa diminimalisir secara baik karena 

hakekat demokrasi adalah kegembiraan yang mencerdaskan maka penyelenggara 

dalam hal ini Bawaslu harus mampu memberikan kepastian hukum bahwa penegakan 

hukum pemilu menjadi penting. 

Mulai dari hak setiap warga Negara untuk dapat menyalurkan aspirasi 

politiknya dengan diberikannya jaminan bahwa ia bisa menentukan hak pilihnya 

dengan masuk sebagai daftar pemilih, peserta pemilu apakah dia pada level DPR 

ataupun DPRD maupun perseorangan yang memiliki hak untuk dapat dipilih secara 

demokratis melalui kontestasi pemilihannya, bahkan calon presiden dan wakil 

presiden sekalipun berhak mendapatkan jaminan bahwa pencalonannya dijamin oleh 

ketentuan perundangan-undangan. 

Karenanya Bawaslu DKI Jakarta melalui media Jurnal Pengawasan Pemilu 

mencoba membedah terkait dengan penegakkan hukum pemilu pada pemilu 2019 

sebagai upaya memitigasi kerawanan bahkan mencoba menutup titik kosong akan 

adanya upaya pelanggaran dalam setiap tahapan hal ini dimaksudkan agar pesta 

demokrasi Indonesia dapat menggembirakan dan mencerdaskan, dengan 

memaksimalkan fungsi pencegahan dan memaksimalkan penindakan dengan demikian 

keppastian hukum akan pemilu dalam terwujud.  

Para penulis dalam jurnal ini terdiri para akdemis dan pemerhati pemilu 

bahkan expert dibidangnya masing-masing bahkan konsentarasi keilmuan yang 

dimiliki oleh penulis adalah upaya-upaya dalam penegakan hukum pemilu dan 

konstitusi hal ini untuk memberikan gamabaran bahkan solusi pencegahan dan 

penindakan bagi Bawaslu dan jajarannya dalam bersikap, bersikap untuk memutuskan 
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sengketa atau pelanggaran secara adil sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 

dengan demikian moto Bawaslu : Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama 

Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu dapat terwujud dengan baik.  

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, April 2019 

Redaksi  
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BAGIAN 

1 
 

REVITALISASI KEWENANGAN BAWASLU 

SEBAGAI PENEGAK HUKUM PEMILU 

 

Oleh: Muhammad Jufri
1
 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Cita-cita tentang negara demokratis bermuara pada lahirnya 

pemerintahan yang demokratis. Proses lahirnya pemerintahan yang demokratis 

berawal dari agregasi dan rekruitmen kepemimpinan demokratis dalam sebuah 

kontestasi pemilu yang terbuka, transparan dan akuntabel. Pemilu yang 

berkualitas sangat ditentukan oleh 2 pilar penting yakni pertama, adanya 

pemilih yang memiliki kemandirian dan rasionalitas yang otonom dalam 

menentukan pilihannya. Prasyarat kedua yakni adanya proses elektoral yang 

berlangsung secara terbuka, transparan dan dikelola oleh penyelenggara yang 

professional, berintegritas dan independen. Pada aspek proses electoral inilah 

penyelenggara pemilu memiliki peran yang urgen dalam melahirkan pemilu 

yang berkualitas dan meniscayakan lahirnya kepemimpinan yang demokratis. 

Penyelenggaraan pemilu tidak hanya terbatas pada pelaksanaan dan 

pengorganisasi tekhnis pemilu yang selama ini menjadi domain Komisi 

Pemilihan Umum. Namun untuk melahirkan pemilu yang berintegritas dengan 

prasyarat akuntabilitas dan transparansi, maka pelaksanaan pemilu memerlukan 

kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu.  

Beberapa pihak yang berdalih bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu 

merupakan aspek yang inheren dan terintegrasi dengan kewenangan 

penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Namun dalih ini begitu mudah 

terbantahkan dengan adanya fakta bahwa pengawasan yang dilakukan secara 

internal tidak melahirkan pola pengawasan yang efektif dan akuntabel. Dalam 

konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan cakupan wilayah geografis 

                                                           
1
 Ketua Bawaslu DKI periode 2018-2023 
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yang begitu luas dengan kualitas pemilih yang sangat beragam, maka menjadi 

sebuah kemustahilan apabila lembaga penyelenggara pemilu melaksanakan 

pengorganisasian kepemiluan di satu sisi dan pada saat yang bersamaan juga 

melaksanakan pengawasan baik secara internal maupun eksternal yang 

melibatkan pemilih dan peserta pemilu.  Sehingga keberadaan Badan Pengawas 

Pemilu dalam sebuah proses elektoral menjadi syarat penting dalam 

mendorong lahirnya pemilu yang berkualitas.  

Kesadaran tentang urgensi keberadaan pengawas pemilu semakin 

meningkat seiring dengan pelaksanaan pemilihan daerah langsung. Tugas dan 

wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya mengawasi 

pelaksanaan pemilu nasional yang secara periodik dilaksanakan sekali lima 

tahun sebagaimana diatur Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu yang memberi mandat kepada Bawaslu untuk 

melakukan pengawasan Pemilu melakukan kerja pengawasan yang mencakup 

pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan 

terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.  Namun seiring 

dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang bersifat nasional, maka kewenangan 

Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada semakin besar, tidak hanya sekedar 

kewenangan melakukan advice dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi dan 

Panwaslu. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberi 

mandat kepada Bawaslu untuk menyelesaikan tahapan keberatan pelapor 

terkait dengan dugaan pelanggaran pilkada yang bersifat terstruktur, sistematik 

dan massif. 

Keberadaaan Bawaslu beserta jajarannya di daerah dalam pelaksanaan 

pemilu maupun pilkada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem 

penegakan hukum pemilu dii Indonesia. Sistem  kepemiluan Indonesia selama 

berjalan pasang surut seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial 

politik, sistem kepemiluan dan pilkada serta konfigurasi politik hukum dalam 

penyusunan Undang-Undang pemilu maupun pilkada. Dalam pelaksanaan 

Pemilu 2014 beberapa kekurangan yang mempengaruhi agenda pengawasan 

pemilu antara lain   menyangkut aspek teknis penyelenggaraan Pemilu, 

performa penyelenggara Pemilu, kinerja penegakan hukum Pemilu, serta 

kepatuhan peserta Pemilu dan masyarakat. Oleh karena itu refleksi dan 

evaluasi tentang sistem kepemiluan di Indonesia adalah proses yang tak pernah 

berhenti.  

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur 

hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya 

hukum (legal culture).
2
 Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ 

                                                           
2
Lawrence M. Friedman, 2009,  Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A 

Social Science Perspective), Bandung: Nusa Media, hlm. 33. 
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yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, 

maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum 

adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui 

mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari  kebiasaan. 

Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah 

atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.  Mengadopsi pemikiran 

Lawrence Friedmen dalam menata sistem hukum yang meliputi Substansi, 

Struktur dan Kultur, maka dalam pandangan penulis, perubahan dan reformasi 

sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia meliputi 3 (tiga) aspek penting 

yakni, pertama, dari aspek substansi pengaturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang eksistensi, tugas dan wewenang Bawaslu baik dalam konteks 

penyelenggaraan pemilu maupun pelaksanaan pilkada. Aspek kedua adalah 

pembenahan dan penguatan struktur organisasi Bawaslu dan menjalankan tugas 

dan fungsinya. Tulisan ini akan menyoroti aspek substansi peundang-undangan 

yang mengatur kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu kemudian 

menawarkan konsep struktur yang ideal bagi Bawaslu untuk merevitalisasi 

kewenangannya sebagai penegak hukum pemilu.  

 

B. RUMUSAN PERSOALAN 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam paparan ini akan diurai 3 

persoalan penting dalam merevitalisasi kewenangan Bawaslu sebagai penegak 

hukum pemilu, yakni; 

1. Bagaimana rumusan substansi perundang-undangan yang mampu 

mendorong dan melahirkan sistem pengawasan pemilu yang 

responsive, professional dan berintegritas? 

2. Bagaimana format struktur badan pengawas pemilu yang mampu 

mengefektifkan dan mengefisienkan agenda pengawasan pemilu 

yang progressif dan professional?  

 

C. PEMBAHASAN 

 

I. Beberapa point gagasan perubahan perundang-undangan 

 

Sejak pemilu 1999 pengaturan tentang pengawas pemilu mengalami 

perubahan positif dibanding pemilu sebelum reformasi yakni keberadaan 

pengawas pemilu sudah diatur di level Undang-Undang, tidak sekedar diatur 

Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengawasan pemilu 

menjadi salah satu isu dominan dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi. 

Namun pengaturan dalam Undang-Undang tidak serta merta menempatkan 

posisi lembaga pengawas pemilu menjadi strategis dan penting. Selama ini 
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publik masih banyak mempertanyakan efektifitas keberadaan lembaga 

pengawas pemilihan, baik dalam ranah pemilu maupun pilkada. Ada beberapa 

isu penting yang mendesak dilakukan dalam perubahan perundang-undangan 

tentang pemilu dan pilkada yang akan mendorong efektifitas kerja pengawasan 

Bawaslu yakni: 

 

a. Relasi Bawaslu dan KPU dalam pengawasan dan penyelesaian 

Pelanggaran Administrasi pemilu. 

Selama empat kali pemilu, yakni pemilu 1999, pemilu 2004, Pemilu 

2009 dan Pemilu 2014 posisi lembaga pengawas pemilu hanya sekedar stempel 

atas keberadaan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yakni Komisi 

Pemilihan Umum.  Dalam konteks penangangan pelanggaran Pemilu,  Fungsi 

dan wewenang lembaga pengawas pemilu hanya sebatas memberikan 

rekomendasi kepada pihak lain atau instansi lain atas temuan atau laporan 

pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Sepanjang pelaksanaan 

pemilu-pemilu tersebut  pengawas pemilu tidak memiliki fungsi eksekutorial 

atas temuan dan laporan pelanggaran pemilu baik pelanggaran administrasi 

maupun pelanggaran pidana pemilu, karena kewenangan eksekutorial tersebut 

ada di tangan KPU dan Polisi atau Jaksa penuntut umum. 

Beberapa penyebab tidak maksimalnya kinerja Bawaslu dalam 

penanganan perkara khususnya pelanggaran administrasi adalah antara lain; 

Pertama, faktor ketidaktegasan KPU terhadap rekomendasi Bawaslu 

yang terkait suatu pelanggaran administrasi pemilu.  Ketidaktegasan ini 

menimbulkan implikasi serius terutama dalam proses penegakan hukum 

Pemilu. Faktor ketidaktegasan ini pada umumnya muncul ketika KPU harus 

menindaklanjuti jenis pelanggaran administrasi yang sifatnya penindakan dan 

penerapan sanksi terhadap pelaku. Misalnya terhadap pelanggaran kampanye 

dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara. 

Kedua, Di sisi lain, permasalahan kinerja KPU ini terlihat dalam 

lambannya kinerja KPU dalam menangani penerusan dugaan pelanggaran 

administrasi dan putusan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilu 

oleh Bawaslu. Kelambanan ini disamping menyebabkan terhambatnya proses 

penegakan hukum, juga menimbulkan “kesan” politik bahwa KPU tidak 

menghargai keputusan Bawaslu. 

Ketiga, pada kasus-kasus tertentu, KPU dan Bawaslu memiliki kriteria 

yang berbeda terhadap kualifikasi terpenuhinya sebuah pelanggaran 

administratif. Terdapat pelanggaran administratif yang oleh Bawaslu 

diputuskan memenuhi kriteria sebagai pelanggaran administratif sedangkan 

KPU menyatakan sebaliknya. 
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Sementara dalam konteks yang sama Ramlan Surbakti
3
 menilai 

beberapa persoalan yang muncul dalam hubungan KPU dan Bawaslu terhadap 

penyelesaian pelanggaran dalam pemilu, yakni; 

Pertama, KPU dan Bawaslu/Panwaslu belum fokus pada arena 

pelanggaran pemilu jenis apa yang menjadi ranah garapan mereka. Dasar 

penindakan yang menjadi kewenangan mereka dalam melakukan penindakan 

pelanggaran pemilu masih terlalu umum. Misalnya KPU menangani 

pelanggaran administrasi pemilu dijajarannya, sementara Bawaslu/Panwaslu 

juga berwenang untuk membuat rekomendasi kepada KPU atas masalah yang 

sama. 

Kedua, Belum ada petunjuk teknis (SOP) yang mengikat dan jelas 

antara KPU dan Bawaslu dalam konteks kerja sama penegakan pelanggaran 

pemilu. Berdasarkan hasil temuan dari FGD yang dilakukan oleh Kemitraan 

menegaskan bahwa kedua organ ini berangkat dari persepsi yang berbeda 

dalam memposisikan diri atas kasus-kasus pelanggaran pemilu. 

Masih mengandalkan kuantitas daripada menekankan kualitas dalam 

penyelesaian pelanggaran pemilu. Semangat penegakan atas pelanggaran 

pemilu acapkali menimbulkan efek samping berupa memprioritaskan kuantitas 

laporan/rekomendasi daripada memprioritaskan kualitas kajian atas 

pelanggaran pemilu. Hal ini terjadi lantaran baik KPU, Bawaslu, ataupun 

Panwaslu „tersandera‟ oleh aturan yang mengharuskannya menerima laporan 

yang masuk dari para pihak atas dugaan pelanggaran prinsip pemilu dan 

pelanggaran norma-norma pemilu yang lain. Selain itu Sengketa Pemilu yang 

ditangani oleh Bawaslu/Panwas tidak begitu jelas cakupannya. Salah satu tugas 

Bawaslu/Panwas menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu adalah menyelesaikan sengketa Pemilu tetapi tidak disebutkan secara 

konkrit jenis sengketa yang dimaksud
4
 

Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, Penulis mengusulkan adanya 

perubahan konsep penyelesaian pelanggaran administrasi dalam pemilu 

maupun pilkada yakni dengan mengurangi kualitas ketergantungan Bawaslu 

kepada KPU terhadap rekomendasi temuan atau laporan sebuah pelanggaran. 

Dalam pandangan penulis sudah saatnya rekomendasi pelanggaran yang 

diteruskan kepada KPU oleh Bawaslu tidak meliputi semua pelanggaran 

administrasi, namun hanya pelanggaran administrasi tertentu saja yang dapat 

diteruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran administrasi yang masih 

bisa direkomendasikan tindaklanjutnya kepada KPU adalah pelanggaran 

                                                           
3
 Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang 

Efektif, Kemitraan Partnership. Jakarta..hlm 84 
4
 Ramlan Surbakti dalam Pengantar, Irvan Mawardi, 2014 “Dinamika Sengketa Administrasi di 

Pemilukada”. Rangkang Education, Jogjakarta.. xviii 
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administrasi yang penyelesaiannya sangat terkait dengan tekhnis pelaksanaan 

pemilu. Misalnya kesalahan administratif dalam pencocokan dan penelitian 

daftar pemilih, pelanggaran administratif terhadap kekurangan dokumen dan 

data calon legisltaif serta kesalahan data dan penulisan dalam tahapan rekapan 

suara pasca pemungutan suara.   

 

b. Evaluasi kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran 

pidana pemilu 

Selain pelanggaran administrasi sebagaimana dibahas di atas, Undang-

Undang Pemilu juga mengatur tentang penyelesaian pelanggaran pidana 

pemilu. Berbeda dengan pelanggaran administrasi yang temuan dan laporannya 

direkomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti, maka pola penyelesaian 

pelanggaran pidana diselesaikan Bawaslu bersama pihak kepolisian dan 

kejaksaan dalam satu forum bersama yang dikenal dengan Sentra Penegakan 

Hukum Terpadu (Gakumdu). Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana 

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5
 Proses penyelesaian 

pelanggaran pidana berawal dari temuan dan atau laporan dari masyarakat ke 

Bawaslu beserta jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti dan diteruskan 

kepada Kepolisian Pasal 476  ayat berbunyi: 

Pasal 476 (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu 

Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa 

perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.  

Pasal 480 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut 

umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat 

dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. (2) Dalam hal hasil penyidikan 

belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum 

mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. 

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 

3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada 

penuntut umum. (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri 

                                                           
5
 Pasal 476 Undang-Undang No7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
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paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan 

dengan tanpa kehadiran tersangka. 

Proses yang terjadi sebagaimana dalam Pasal 480 ayat 1-2 merupakan 

tahapan pengkajian dan identifikasi tantang laporan dari Bawaslu tersebut. 

Dalam tahapan tersebut, pihak Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksanaan 

menyamakan persepsi dengan pelanggaran yang ditemukan dan dilaporkan. 

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, 

Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). 

Proses kajian dan telaah dalam Gakumdu yang menentukan apakah berkas 

laporan tersebut dapat dilanjutkan ke Pengadilan atau tidak. 

 (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling 

lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara 

Untuk mengukur efektifitas pola penyelesaian pelanggaran pidana 

sebagaimana pola di atas, berikut disajikan data penyelesaian pelanggaran 

pidana pada tahun 2014
6
: 

 

Data Pelanggaran Pidana Dan Tindak Lanjutnya Pada Tahapan 

Pemutakhiran Data Pemilih 

 

Tahapan pemilu 
Lapo

ran 

Tem

uan 

Diterus
kan 

ke 

Polisi 

Dihenti

kan 
Polisi 

Dilanju
tkan 

kepolis

ian 

Diterus
kan ke 

Kejaks

aaan 

Dihenti
kan 

Kejaks

aaan 

Diterus
kan ke 

Pengad

ilan 

Diputus 

pengadilan 

Pemutakhiran 

Data Pemilih 
1 2 3 2  1 1 0 0 

Pencalonan 8 2 10 6 3 3 1 2 2 

Kampanye 70 35 105 69 36 35 5 30 29 

Pemungutan 

suara 
18 19 37 13 19 19 1 16 13 

Rekapitulasi 

suara 
19 46 65 46 15 15 1 10 12 

  

Dalam catatan Bawaslu atas data pelanggaran pidana pada tahapan 

Pemungutan suara dan penghitungan suara di atas bahwa Data pidana pemilu 

di atas banyak didominasi surat suara tertukar yang menyebabkan suara 

pemilih tidak bernilai dan pelanggaran penggelembungan suara. Banyaknya 

pelanggaran tersebut dihentikan oleh Kepolisian dikarenakan keterbatasan 

kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu tidak 

mempunyai upaya paksa seperti 1) penahanan; 2)pemanggilan paksa; 3) 

                                                           
6
 Laporan hasil Pengawasan Pileg 2014. Hlm. 49 
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penggeledahan; dan penangkapan. Masyarakat cenderung abai terhadap 

undangan klarifikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu.  

Khusus untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif  tahun 2014 di DKI 

Jakarta misalnya, Bawaslu Provinisi DKI  tercatat mendapat laporan dugaan 

pelanggaran pemilu legisltaif sebanyak  109  Laporan dan 93 Temuan sehingga 

secara keseluruhan ada 202 dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat 

dan ditemukan Pengawas. Setelah diverifikasi, dari 202 laporan dan temuan 

tersebut, hanya ada 70 laporan yang dapat diverifikasi dan sebanyak 132 

dinyatakan gugur. Sementara dari 70 laporan dan temuantersebut setelah 

diperiksa dan diuji oleh Gakumdu Bawaslu DKI hanya ada 1 (satu) laporan 

yang dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran pidana dan dapat diteruskan 

sampai tahapan vonis di Pengadilan.    

 Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019, sampai pada tahapan 

kampanye bulan Maret tahun 2019, Bawaslu Kota  DKI dengan wilayah 

hukum seluruh Kota di Jakarta telah menerima  laporan dugaan tindak pidana 

pemilu sebagaimana tabel sebagai berikut;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Divisi Hukum Bawaslu DKI Jakarta (30 Maret 2019) 

 

 Tabel di atas menunjukkan data penyelesaian tindak pidana yang 

diproses oleh Gakumdu di 5 (lima) Kota di DKI Jakarta. Terdapat 11 (sebelas) 

laporan yang terdiri dari Jakarta Pusat (3 Laporan), Jakarta Timur (2 Laporan), 

Jakarta Selatan ( 1 Laporan), Jakarta Barat (2 Laporan) dan Jakarta Utara (3 

Laporan). Dari 11 (sebelas) Laporan tersebut, terdapat 2 (dua ) laporan yang 
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penyelesaiannya berhenti dengan terbitnya  Surat Perintah Penghentian 

Penyidikan (SP3) dan sebanyak 3 (tiga) laporan yang telah selesai di 

Pengadilan dengan keluarnya vonis. Data ini menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah tindak pidana yang selesai di pengadilan dibanding dengan pemilu 

2014.  

Sementara dalam Pemilu Presiden tahun 2019, sampai pada tahapan 

kampanye bulan Maret, Bawaslu DKI juga telah menerima langsung sebanyak 

7 (tujuh) laporan dugaan tindak pidana pemilihan Presiden dari masyarakat. 

Namun dari 7 (tujuh) laporan tersebut sebanyak 3 (tiga) laporan yang tidak 

dapat ditindaklanjuti karena laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat 

formil maupun syarat materil sebagai sebagai sebuah laporan dugaan tindak 

pidana. Selanjutnya 2 (dua) laporan lainnya juga dinyatakan tidak memenuhi 

unsur sebagai sebagai tindak pidana pemilu, sementara laporannya dinyatakan 

dicabut dan berstatus masih dalam proses pengkajian. 

Berdasarkan data  di atas tergambar bahwa secara kuantitas, jumlah 

laporan dan temuan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu 

sesungguhnya cukup signifikan. Namun pada prakteknya banyak jumlah 

pelanggaran yang diteruskan ke Polisi dan kejaksaan tidak banyak yang lolos 

untuk disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri. Pertanyaannya, apakah 

yang mempengaruhi begitu kecilnya jumlah pelanggaran pemilu yang berhasil 

disidangkan dan diputus oleh Pengadilan? Menurut analisa Bawaslu dalam 

laporan hasil pengawasan 2014 yang lalu bahwa Efektifitas Sentra Gakumdu 

khususnya unsur Kepolisian dan Kejaksaan menjadi faktor banyaknya 

pelanggaran yang dihentikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Pergantian dan 

mutasi ditubuh kepolisian membuat polisi yang menangani di sentra gakkumdu 

berbeda dengan polisi yang menangani di tingkat penyidikan. Banyak kasus 

terhenti dikarenakan Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan latar belakang banyak yang tidak 

berlatarbelakang Sarjana Hukum. Integrated Criminal Justice System tidak 

berjalan seharusnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7
 

Sementara menurut Ramlan bahwa adanya opsi bagi Bawaslu untuk 

meneruskan temuan atau laporan pelanggaran kepada instansi yang berwenang 

misalnya dalam konetks pelanggaran pidana diteruskan ke pihak kepolisian dan 

kejaksaan adalah tidak menyelesaikan masalah karena proses penyelesaiannya 

menimbulkan konflik persepsi tentang substansi pelanggaran pemilu antara 

pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan.
8
 Dalam prakteknya Penulis 

mengalami bahwa Bawaslu tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam 

menguji dan mempertahankan hasil temuannya di forum Gakumdu. Hal 

                                                           
7
 Ibid 108 

8
 Ramlan Op. Cit hlm. 86 
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tersebut terjadi karena pimpinan Bawaslu yang tergabung dalam sentra 

Gakumdu yang senantiasa mengkaji setiap laporan tidak cukup otoritatif dalam 

mempertahankan argumentasi karena proses kajian tersebut menggunakan 

analisa dan pendekatan hukum pidana yang merupakan kewenangan dan ahli 

penyidik dan penyelidik dari kepolisian dan kejaksaan. Sementara di sisi lain, 

keberadaan pihak kepolisian dan kejaksaan yang masih merepresentasikan 

masing-masing instansi tidak lepas dari subyektifitas kelembagaan dan relasi-

relasi sosial politik yang terkait dengan pelaksanaan pilkada. Sehingga proses 

pengujian yang mestinya berjalan secara obyektif dan imparsial akhirnya sulit 

terwujud.  

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan minimnya laporan dugaan 

pelanggaran yang dapat diteruskan Bawaslu untuk diproses di tingkat 

penyidikan dan penuntutan; pertama, kualitas laporan. Sebagaimana 

disinggung di atas bahwa waktu yang terbatas dapat menjadi salah satu 

tantangan bagi pelapor untuk memastikan laporannya telah memenuhi aspek 

formil dan materi sebuah laporan.    

 Faktor berikutnya adalah soal indepedensi dan kemandirian Sentra 

Gakumdu dalam merespon dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana 

pemilu yang melibatkan kepentingan  politik besar. Kualitas kontestasi pilpres 

lebih kuat dan besar daripada kontetasi di Pileg sehingga daya dan bobot 

politik dari dugaan pelanggaran pidana pada level Pilpres juga lebih tinggi 

sehingga memerlukan kualitas independensi yang harus tinggi.  Menurut 

Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu: 1. 

Faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan 

dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, 

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

di dalam pergumulan hidup.
9
 

Tegasnya, dengan pola Sentra Gakumdu seperti sekarang menurut 

penulis memiliki 2 (dua) persoalan mendasar. Pertama, soal kapasitas dan 

profesionalitas unsur Bawaslu yang duduk di sentra Gakumdu yang memiliki 

keterbatasan dalam pengujian pelanggaran aspek pidana mengingat latar 

belakang unsur Bawaslu yang bukan penyidik dan penyelidik. Kedua, 

keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik dan penyelidik 

yang masih mewakili instansi masing-masing mengurangi aspek obyektifitas 

dalam pengujian sebuah pelanggaran.  

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, 

Jakarta, hlm 5. 
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Oleh karena itu sebagai upaya perbaikan sistem pengawasan ke depan, 

sebaiknya Undang-undang Pemilu dan pilkada mengatur agar penyelesaian 

pelanggaran pidana sepenuhnya menjadi kewenangan  Bawaslu. Perlunya 

perbaikan pengaturan terkait sistem penegakan hukum pidana Pemilu dengan 

memperkuat  kewenangan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan. Sehingga  tidak ada lagi frasa sebagaimana dalam Undang-Undang 

Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 bahwa meneruskan ke instansi 

yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Bawaslu secara institusi memiliki 

kewenangan untuk menerima dan menemukan laporan pelanggaran pidana 

pemilu dan Bawaslu sendiri yang menyelidiki dan menyidik setiap adanya 

pelanggaran pidana. Untuk mendukung dan memperkuat kewenangan baru 

tersebut, maka sumber daya manusia di Bawaslu harus di tingkatkan termasuk 

merekrut SDM yang memiliki kapasitas dan pengalaman penyelidikan dan 

penyidikan, baik itu berasal dari kalangan masyarakat sipil maupun dari 

kepolisian dan kejaksaan. Anggota kepolisian dan kejaksaan yang bergabung 

dalam Bawaslu dengan kewenangan baru tersebut maka statusnya sementara 

non aktif sebagai polisi dan jaksa karena keberadaannya di Bawaslu tidak 

merepresentasikan sebagai perwakilan kepolisian dan kekejaksaan namun 

sebagai warga negara yang bekerja secara professional di Bawaslu dan 

menegakkan hukum pemilu khususnya dalam menyelesaikan pelanggaran 

pidana pemilu. 

 

Revitalisasi Kewenangan  Bawaslu 

Konsekuensi dari gagasan penguatan kewenangan Bawaslu seperti yang 

diurai di atas mendorong adanya perubahan struktural di Bawaslu. Setidaknya 

ada 2 agenda perubahan fundamental di sektor struktur Bawaslu, yakni 

Bawaslu memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik. Bawaslu didesain 

memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memiliki kewenangan 

melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran dan sengketa 

Pemilu. Adanya kewenangan menyelidik dan menyidik oleh Bawaslu secara 

otonom merupakan bagian dari revitalisasi kewenangan Bawaslu sebagai 

penegak hukum pemilu. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk 

mengefektifkan kinerja Bawaslu di bidang pengawasan ketika terjadi 

pelanggaran pidana di Pemilu maupun pilkada, maka Bawaslu perlu diberi 

kewenangan memeriksa, menyidiki dan menyelidiki setiap jenis pelanggaran 

pidana.  Revitalisasi kewenangan ini ditujukan sebagai upaya untuk 

mengeliminasi hambatan kasus yang berhenti di pihak kepolisian dan 

kejaksaan. Skema penyidikan dan penuntutan memiliki semangat yang sama 

sesuai dengan norma peradilan Pemilu, yakni sebagai peradilan cepat (speed 

trial). Jadi peserta pemilu, pemilih, dan unsur masyarakat yang tidak puas 

dapat langsung melapor Bawaslu,  untuk kemudian Bawaslu memproses lebih 

15 



 

 
Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

lanjut dengan meninjau kelayakan kasusnya, melakukan penyelidikan, lalu 

mengajukan tuntutan ke Pengadilan.  

Asas peradilan cepat dalam juga semestinya diadopsi dalam sistem 

penegakan hukum pemilu. keterlambatan proses penyelesaian perkara bagian 

dari potret buram penegakan hukum di Indonesia. Speedy administration of 

justice atau peradilan cepat selalu didambakan oleh setiap pencari keadilan. 

Pada umumnya setiap pencari keadilan menginginkan penyelesaian perkara 

yang cepat dan tuntas.
10

 Peradilan Cepat harus diterapkan karena tahapan 

pemilu memiliki waktu yang telah ditetapkan dan desain itu hanya dapat 

dicapai apabila Bawaslu sebagai sub sistem dalam peradilan pidana pemilu 

dapat menyelesaikan tahapan pemeriksaan dugaan tindak pidana secara cepat. 

Salah satu nilai plus dari adanya kewenangan menyidik dan menyelidik 

oleh Bawaslu yakni dapat mengefektifkan pola penyelesaian tindak pidana 

pemilu karena lembaga yang menyelesaikan proses tindak pidana tersebut tidak 

terlalu banyak. Selama ini penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh 

berbagai lembaga, yakni bawaslu, polisi dan jaksa. Pola tersebut selain tidak 

efektif juga dapat melahirkan disparitas hasil pemeriksaan. Terhadap kondisi 

ini, Ramlan Surbakti menyebut
11

:  

“Belajar dari hampir dua dekade penyelenggaraan Pemilu dan proses 

penyelesaian pelanggaran dan sengketa hukum Pemilu, kita bisa 

menyimpulkan semakin banyak lembaga yang mengelola atau menangani 

pelanggaran pemilu, menyebabkan ketidak efektifan dari sudut pandang 

kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan lembaga satu dan yang lainnya bisa 

melahirkan keputusan yang berbeda untuk subyek sengketa yang sama 

meskipun secara subtansial obyek hukum tiap lembaga berbeda-beda, akhirnya 

keputusan bahkan bisa saja tumpang tindih.”  

Dengan kewenangan ini, Bawaslu berwenang merekrut penyidik dan 

penyelidik yang professional untuk memperkuat kapasitas Bawaslu tersebut, 

termasuk anggota kepolisian dan kejaksaan. Pola struktur yang dimaksud di 

sini menyerupai pola yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi  

(KPK). Dengan penerapan struktur seperti ini maka diharapkan terdapat pola 

kerja yang lebIh komprehensif dan integrative dan menjamin netralitas dan 

imparsialitas pengawasan pemilu. 

 

 

                                                           
10

 Sebagaimana pendapat Immanuel Kant dalam Andi Hamzah. 2009. Pembaharuan Hukum 

Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.37  
11

 Ramlan Surbakti dan  Hari Fitrianto, 2015. Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 

Jakarta.  Hlm. 35 
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 KESIMPULAN; 

1. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, diperlukan sistem 

pengawasan pemilu yang responsif, akuntabel dan partipati. Untuk itu 

perlukan perbaikan sistem kepemiluan yang meliputi perbaikan 

perundang-undangan, pembenahan sturuktur Bawaslu serta mendorong 

tumbuhnya kultur pengawasan pemilu di masyarakat. 

2. Perbaikan perundang-undangan setidaknya fokus pada 2 isu penting 

yakni. Pertama, adanya kategorisasi atau pemilihan jenis  pelanggaran 

administrasi yang dapat direkomendasikan ke KPU dan jenis pelanggaran 

administrasi yang dapat dieksekusi langsung oleh Bawaslu beserta 

jajarannya. Kedua, menghapus keberadaan Sentra Gakumdu dan 

melimpahkan kewenangan Sentra Gakumdu tersebut menjadi 

kewenangan otonom Bawaslu. 

3. Untuk pembenahan struktur Bawaslu, untuk memperkuat kapasitas 

kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran pidana, Bawaslu 

diberikan kewenangan untuk merekrut penyidik dan penyelidik 

professional termasuk dari Polisi dan Jaksa  
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PENGAWAS PEMILU:  

SANGGUPKAH SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI  

DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU? 

Oleh Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H. 
1
 

 

Abstrak 

 

Saat ini Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas 

sebagai pengawas pemilu sudah memiliki tugas dan kewenangan lebih kuat sejak 

disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Tentang Pemilihan 

Umum. Namun kekuatan ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak pihak seolah 

belum yakin dengan diperluasnya tugas dan kewenangan Bawaslu akan mengawal 

proses demokrasi dalam penegakan hukum Pemilu. Tulisan ini dibuat berdasarkan 

penelitian yuridis normatif dengan menganalisis dan memberikan solusi terkait 

permasalahan kedudukan dan peran Bawaslu sebagai pengawal demokrasi, kendala 

dan hambatan Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu serta upaya apa yang 

harus dilakukan Bawaslu untuk menegakkan hukum Pemilu. Kesimpulan dari tulisan 

ini adalah tugas dan peran Bawaslu yang sudah dikuatkan dalam peraturan tidak 

akan berjalan maksimal bila Bawaslu tidak mampu mengatasi kendala dan 

menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Permasalahan dalam setiap 

tahapan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, integritas, kredibilitas dan profesionalitas 

penyelenggara dapat diatasi dengan memperbaiki peraturan pemilu terkait proses 

tahapan pemilu dan penegakan hukum pemilu melalui perbaikan sentra gakkumdu 

                                                           
1
 Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anggota Badan Pengawas 

Pemilu Periode 2008-2012, Anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP Jawa Barat 2019-2020. 
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serta penguatan SDM sebagai penyelenggara pemilu merupakan langkah awal dalam 

menuju demokrasi yang lebih baik. 

Kata Kunci: Bawaslu, Tugas dan Kewenangan, Penegakan Hukum Pemilu. 

 

I. Pendahuluan 

 

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan 

demokrasi rakyat Indonesia untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, 

Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2
 

Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, 

Rahasia, Jujur, Adil, dan Demokratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.  Di dalam penyelenggaraan pemilu rakyat diberikan hak untuk menentukan 

kebijakan ke depan melalui pemimpin atau wakil rakyat yang dikehendaki.
3
 

Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaran pemilu merupakan 

salah satu cara untuk mengisi organisasi jabatan publik. Sebagai cara untuk mengisi 

jabatan publik, penyelenggaraan pemilu sedemikian rupa sangat dekat dengan pusaran 

kekuasaan para pihak yang berkepentingan. Sehingga perlu dibuat aturan yang 

mengatur bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan secara Langsung, 

Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil serta Demokratis. 

Penyelenggaraan pemilu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 ke dalam suatu sistem hukum pemilu. Sistem hukum pemilu tersebut 

terdiri dari unsur-unsur penyelenggaraan, penyelenggara, dan hasil pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum tersebut dapat kita 

temukan di dalam BAB V pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur 

tentang Pemilihan Umum. Pasal 22 E UUD NRI 1945 sebagaimana yang digambarkan 

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
2 Lihat Ramlan Surbakti, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata 
Politik Demokratis. Kemitraan, 2008, hal.15 yang menyatakan “Simbol pelaksanaan 
demokrasi di berbagai belahan dunia saat ini ditandai dengan penyelenggaraan 
Pemilihan Umum.” 
 
3 Lihat Democracy in Brief, Bureau of Information Program US Departments of State, 
http://usinfo.state.gov., hal.1, Demokrasi itu sendiri adalah Democracy, which derives 
from the Greek word “demos,” or “people,” is defined, basically, as government in 
which the supreme power is vested in the people. 
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Penyelenggaraan Pemilu dalam sebuah negara demokratis menurut Freedom 

House haruslah mencerminkan Free and Fair. Sub indeks dari suatu negara 

yang menganut demokrasi menurut Freedom House, sebagai berikut:
 4
 

1. Free and Fair Election; 

2. open, accountable, and responsive government; 

3. adanya promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, 

terutama hak-hak sipil dan politik;  

                                                           
4 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006, diakses 1 Mei 

2010 
 

Pemilihan 

Anggota DPR, 

DPD, DPRD, 

Presiden dan 

Wakil Presiden, 

Kepala Daerah 

 “suatu komisi 

pemilihan umum” 

dijabarkan dalam 

UU (Pasal 22E ayat 

(6) UUD 1945 

 Periodesasi 

 Asas-asas 

Pemilu 

 Sifat 

lembaga 

ideal 
menurut 

Pasal 22E  

Pasal 22E  

ayat (5) 

UUD 1945 

Pasal 22E ayat 

(6) UUD 1945 

Pasal 22E ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) 

jo pasal 18 ayat 

(4)UUD 1945 

Pasal 22E ayat 

(1) dan ayat (5) 
UUD 1945 

Wadah besar penyelenggaraan 

Pemilu yang terdiri dari: 

 Penyelenggara Pemilu 

 Pengawas Pemilu 

 Peserta Pemilu 

Sistem 

Pemilu  

Sistem Hukum Pemilu Berdasarkan UUD 1945 

 (Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010) 

21 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006


 

 
Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

4. adanya masyarakat sipil maupun lembaga-lembaga politik yang 

merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri (a society of self-

confident citizens).
 
 

 

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaan Pemilu yang Luber dan Jurdil, 

keberadaan pengawas pemilu menjadi sangat penting dalam penyelenggaran 

pemilu guna menjalankan fungsi: 

1. mengawal penyelenggaraan pemilu dengan pengawasan yang 

profesional dan berintegritas terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu; 

2. menjamin Integritas Penyelenggara Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu, 

dan Hasil Pemilu;
5
 

3. katalisator dalam penanganan pelanggaran sebelum diteruskan kepada 

Instansi yang berwenang, yakni KPU dan Jajarannya bagi Pelanggaran 

Administrasi, Kepolisian dan Jajarannya bagi Pelanggaran Pidana, serta  

Dewan Kehormatan bagi Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu
6
 

Saat ini Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sudah memiliki 

kewenangan lebih dibandingkan saat baru berdiri pada tahun 2008 dengan 

disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun 

                                                           
5
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11//PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 93, 

Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, 

hal.111-112, pendapat mahkamah sebagai berikut: 

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E 

ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi 

pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi 

menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan 

mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum 

tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga 

lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang 

mengamanatkan adanya  penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat 

terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. 

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan 

mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.” 

 
6
 Every new constitution now contains a statement of basic human rights. This is not enough. 

The constitution must create institutions to make those rights enforceable. The constitution 

must specifically provide that persons who claim that their rights have been violated have 

ready access to a court, and that if a violation has occurred, the victim can obtain an adequate 

remedy for that violation (Constitutionalism and Emerging Democracies, Electronic Journals 

of The U.S.Departement of State, Vol.9, No.1, 2004, hal.16) 
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kekuatan ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak pihak seolah belum yakin 

dengan diperluasnya tugas dan kewenangan Bawaslu akan mengawal proses 

demokrasi dalam penegakan hukum Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilihan 

Umum dan Demokrasi (Perludem) menilai pembaruan penegakan hukum 

pemilu yang dilakukan selama 2017 belum optimal. Padahal, peran tersebut 

menjadi bagian penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.
7
 Ini 

menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk membuktikan sebagai lembaga yang 

independen mampu menegakkan hukum Pemilu.  

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan survei mereka 

pertengahan 2018 silam terhadap 145 orang para ahli politik, ekonomi, sosial 

budaya dan hankam dari 11 (sebelas) provinsi di Indonesia itu menyatakan 

potensi masalah dalam Pemilu Serentak 2019. Potensi masalah paling besar 

adalah politik uang (89 persen), kemudian sengketa hasil pemilu (76,6 persen), 

ketidaknetralan birokrasi (66,2 persen), pemilih yang tidak menggunakan hak 

suara (53,1 persen), intimidasi dalam pemilu (46,2 persen), dan penggunaan 

kekerasan dalam pemilu (32,4 persen).
8
 

 

Permasalahan ini semakin bertambah dengan diselenggarakannya Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dan Dewan Perwakilan 

Daerah secara serentak. Pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2017, mengamanatkan 

bahwa pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Pelaksanaan 

Pemilu pada tanggal 17 April 2019 yang baru saja selesai meninggalkan 

banyak permasalahan.
12

 Proses pemungutan suara dan formulasi dan proses 

penghitungan suara paling banyak disoroti karena menimbulkan banyak korban 

jiwa dan kecurigaaan bagi penyelenggaran pemilu. KPU dan Bawaslu beserta 

jajarannya menjadi sasaran tembak anggota masyarakat yang sangat 

mengharapkan proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan Undang-

Undang. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang telah diberi 

kekuatan dan keluasan tugas dan kewenangan pun harus berjuang untuk 

menegakkan peraturan pemilu.  

                                                           
7
 Ilham Wibowo, “Pembaruan Penegakan Hukum Pemilu Dinilai belum Optimal”,  Rabu, 27 

Des 2017, 18:16 WIB, http://mediaindonesia.com/read/detail/138128-pembaruan-penegakan-

hukum-pemilu-dinilai-belum-optimal diakses 10 April 2019. 

 
8
 https://beritagar.id/artikel/berita/masalah-dan-potensi-masalah-menjelang-pemilu-2019 

diakses 10 April 2019. 
12

 Lihat http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/28/permasalahan-pemilu-2019-mulai-

dari-penyusunan-dpt-hingga-penyebaran-hoaks lihat juga 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1142301-pemilu-2019-banyak-masalah-kpu-saran-

pemilu-serentak-dipisah-jadi-dua , diakses pada tanggal 7 Mei 2019. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana kedudukan dan peran Bawaslu sebagai pengawal 

demokrasi? 

2. Apa kendala dan hambatan Bawaslu dalam menegakkan hukum 

Pemilu? 

3. Upaya apa yang harus dilakukan Bawaslu untuk menegakkan hukum 

Pemilu? 

 

II. Pembahasan  

 

1. Kedudukan dan Peran Lembaga Pengawas Pemilu 

Kedudukan Lembaga Pengawas Pemilu dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia berada di luar cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan 

Yudikatif yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang 

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga peran lembaga 

pemilu dalam proses transisi ketatanegaraan Indonesia mempunyai arti yang 

sangat penting dalam mengawasi peralihan kekuasaan. 

Di dalam struktur lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki kedudukan 

tertinggi di dalam struktur tersebut.
9
 Sebagai struktur tertinggi, munculnya 

Badan Pengawas Pemilu sebagai Badan yang Mandiri, Tetap, dan Independen 

merupakan salah satu prestasi terbesar dalam penguatan kelembagaan 

demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksudkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai sebuah lembaga pendukung, 

Bawaslu harus mampu menunjukkan diri sebagai organ yang memiliki 

kewibawaan dan disegani dalam percaturan penyelenggaraan Pemilu. Format 

kelembagaan demokrasi Bawaslu yang didesain di dalam Undang-Undang 

tersebut, sangat memungkinkan lembaga ini bersifat Mandiri, Tetap, dan 

Independen.  

Kelembagaan Bawaslu sebagai organ pendukung atau biasa disebut sebagai 

Auxillary Organ yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu, merupakan kemajuan bagi konsepsi negara hukum 

yang dialami bangsa Indonesia. Jimly Asshidiqie menyebutkan salah satu ciri 

salah satu negara hukum adalah keberadaan lembaga organ pendukung yang 

bersifat Independen. Ciri negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly sebagai 

                                                           
9
 Indonesia, Undang-Undang  tentang Penyelenggara Pemilu, No.22, Thn.2007, LN.59, TLN. 

4721, ps72 ayat (1) menyatakan “Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara”. 
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berikut:
10

Supremasi Hukum (Supremacy of Law), Persamaan dalam Hukum 

(Equality before the Law), Asas Legalitas (Due Process of Law), Pembatasan 

Kekuasaan, Organ-Organ Pendukung yang Independen, Peradilan Bebas dan 

Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara 

(Constitutional Court), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis 

(Democratische Rechsstaat) dan Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan 

bernegara (Welfare Rechtsstaat). 

Bawaslu dalam menjalankan tugasnya memiliki jajaran di tingkat Provinsi 

sampai dengan tingkat desa yaitu Panwaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota yang bersifat permanen serta Panwascam, dan Pengawas 

Pemilu Lapangan bersifat Ad Hoc yang keberadaannya didasarkan pada 

adanya penyelenggaraan pemilu.  Dalam melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemilu, pengawas pemilu memiliki tugas, kewenangan dan 

kewajiban. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah 

mengaturnya secara detail. Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan yang 

lebih luas dan memiliki jajaran di tingkat bawah yang permanen hingga 

Kabupaten Kota. 

Tugas Bawaslu dimulai dari menyusun standar tata laksana pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, 

melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan 

Sengketa proses Pemilu; mengawasi persiapan dan pelaksanaan Tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 

setiap jenjang tingkatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara 

ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu. Hal 

terpenting lainnya dari tugas Bawaslu yang diatur oleh Undang-Undang adalah 

mencegah terjadinya praktik politik uang; mengawasi netralitas aparatur sipil 

negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota 

Kepolisian Republik Indonesia (RI). Selain itu penguatan Bawaslu lainnya 

adalah dengan ditugaskannya Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, 

putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan 

Bawaslu dan jajarannya, putusan KPU dan jajarannya serta keputusan pejabat 

yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Kepolisian RI. 

Tugas lainnya yang tak kalah penting sebagai lembaga penegak demokrasi 

Pemilu adalah menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu kepada DKPP; menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada 

Gakkumdu. Adapun mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta 

                                                           
10

 Jimly Asshiddiqie., Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT.Bhuana Ilmu Populer, 

2009, hal.108-112. 
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melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan tugas Bawaslu 

yang tidak boleh diabaikan juga. 

Selain tugas, Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih dirinci. 

Kewenangan ini menjadi kekuatan bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti tugas 

yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Adapun kewenangan dari Bawaslu 

yaitu: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan  

mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, 

administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik 

uang; menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; merekomendasikan kepada instansi yang 

bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas anggota ASN, 

TNI, dan Kepolisian RI; mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan 

kewajiban jajaran Bawaslu di bawahnya secara berjenjang jika berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; meminta bahan keterangan yang dibutuhkan 

kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran 

administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan 

sengketa proses Pemilu; mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu di 

bawahnya apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; membentuk jajaran anggota Bawaslu; mengangkat, 

membina, dan memberhentikan jajaran anggota Bawaslu; dan melaksanakan 

wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Beberapa kewenangan di atas merupakan kewenangan baru dalam rangka 

menguatkan peran Bawaslu sebagai pengawal demokrasi. 

Undang-Undang membebankan kewajiban Bawaslu yang harus 

dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kewajiban inilah 

yang juga merupakan acuan para pihak untuk menilai apakah Bawaslu sudah 

melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan. Kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut: bersikap adil dalam 

menjalankan tugas dan wewenang; melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, 

mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan 

yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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2. Kendala dan Hambatan Dalam Penegakan Pemilu 

 

Walaupun lembaga Pengawas Pemilu telah diperkuat dalam Undang-

Undang,  ternyata pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban masih 

terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu antara lain sebagai berikut. 

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. 

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu, saat ini 

lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) mempunyai struktur organisasi yang 

berada pada tingkat nasional hingga sampai kepada TPS yang mempunyai 

tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tingkatannya. 

Bawaslu RI terdiri dari 5 orang anggota, Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang 

anggota, Bawaslu Kabupaten/ Kota 3 atau 5 orang anggota, Panwaslu 

Kecamatan 3 orang anggota, Panwaslu Kelurahan/ Desa 1 orang anggota 

dan Pengawas TPS 1 orang anggota pada setiap TPS. Jumlah sumber daya 

manusia pengawas pemilu yang ada saat ini, dibandingkan dengan 

pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya telah mengalami peningkatan yang 

signifikan. Namun, apabila dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban 

kelembagaan maka sumber daya pengawas pemilu saat ini masih kurang 

dari yang diharapkan. Terlebih jika dikaitkan dengan objek pengawasan 

pemilu, maka sumber daya manusia pengawas pemilu tidak seimbang 

dengan jumlah objek pengawasan pemilu tersebut. Perlu diingat bahwa 

pada Pemilu 2019, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional dan Lokal ada 

sebanyak 20 partai yang akan memperebutkan 575 kursi DPR RI, 2.207 

kursi DPRD Provinsi, 17.610 kursi DPRD Kabupaten/Kota dan 136 kursi 

DPD. Apabila semua parpol mencalonkan sesuai dengan jumlah kursi, 

maka ada ratusan ribu caleg.
11

 

b. Integritas, Independen dan Profesionalitas Pengawas Pemilu 

Menjaga Integritas, independensi dan profesionalitas menjadi tantangan 

utama yang harus dihadapi anggota Bawaslu. Pasalnya, mereka pasti akan 

menghadap tekanan dan intervensi dari partai politik.
12

 

Pertarungan yang sangat kuat antara dua kubu dari Calon Presiden 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara 

Pemilu. Apapun yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sorotan tajam bagi 

                                                           
11

 Sahat Dohar M, https://news.detik.com/kolom/d-4107093/memperkuat-pengawasan-pemilu , 

diakses 5 Mei 2019. 
12

 Kompas.com  "Tantangan Utama Jaga 

Independensi",    https://internasional.kompas.com/read/2012/03/25/02212570/tantangan.utama

.jaga.independensi.  
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para pihak dan pemerhati pemilu. Terkadang proses seleksi Penyelenggara 

pemilu dikaitkan dengan integritas, independensi dan profesionalitas 

mereka ketika menjalankan tugas. Akhirnya Pengawas Pemilu disibukkan 

juga dengan panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP) terkait laporan kode etik dari masyarakat. Bila dilihat dari 

pengaturan dan proses seleksi maka terlihat tarik menarik kepentingan 

politik, kelompok dan pengaruh KKN masih sangat kuat. Keinginan DPR 

untuk mengakomodir penyelenggara pemilu yang pernah menjadi anggota 

Partai Politik tetap terlihat walau ketentuannya sudah dibatalkan oleh 

MK.
13

 Berdasarkan pengalaman saya sebagai Tim Seleksi Penyelenggara 

Pemilu daerah, Proses seleksi penyelenggara Pemilu merupakan awal 

permasalahan dari integritas, profesionalitas dan independensi 

penyelenggara pemilu, terutama seleksi yang dilakukan di daerah-daerah. 

KPU dan Bawaslu sudah melakukan upaya pemilihan Tim Seleksi yang 

berintegritas dan independen tapi proses seleksi di daerah banyak 

terganggu dengan tekanan dan pengaruh kelompok di daerah-daerah. 

Kecenderungan Penyelenggara Pemilu pusat yang masih mengakomodir 

keterwakilan kelompok tanpa memperhatikan integritas tim seleksi sangat 

mewarnai dan mempengaruhi proses pemilihan. Hal ini berdampak pada 

terpilihnya penyelenggara pemilu yang belum memenuhi harapan. 

c. Penegakan Hukum dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 

Bawaslu saat ini memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan 

sengketa pemilu dan pelanggaran administrasi. KPU saat ini umumnya 

segera mengakomodir rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran 

administrasi. Sementara untuk pelanggaran pidana pemilu masih 

bergantung pada sentra gakkumdu yang terdiri dari pengawas pemilu, polisi 

dan jaksa. Kendala koordinasi sentra Gakkumdu yang selalu terjadi sejak 

Bawaslu periode pertama pada tahun 2008 hingga kini, walau berbagai 

rapat, koordinasi, bimbingan teknis telah dilakukan. Kendala ini bertambah 

bila di jajaran pengawas pemilu tidak ada SDM baik di jajaran anggota 

maupun sekretariat yang memiliki latar belakang hukum. 

Salah satu hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum 

pemilu adalah batasan waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu. 

Peraturan Perundang-undangan memberikan satu ketentuan waktu yang 

terbatas bagi pengawas pemilu untuk menangani pelanggaran baik untuk 

pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu serta 

                                                           
13

 https://news.detik.com/berita/d-1806837/mk-anggota-kpu-tidak-boleh-aktif-di-parpol-5-

tahun-terakhir 

diakses 5 Mei 2019. 
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sengketa pemilu. Pengawas pemilu sering menemui kesulitan ketika 

menangani pelanggaran dikarenakan waktu yang tidak cukup.  

Selain waktu, pengawas pemilu dalam hal pelanggaran pidana pemilu juga 

tidak memiliki kewenangan untuk menahan, menggeledah, menyita, dan 

memanggil paksa seseorang dalam mencari data dan bukti untuk 

memperkuat dugaan pelanggaran pidana yang terjadi. Bahkan dalam 

beberapa kasus tertangkap tangan, Pengawas pemilu terpaksa melepaskan 

terlapor dan tidak mau menahan yang bersangkutan dikarenakan termasuk 

pidana pemilu sehingga harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Panwaslu. 

 

3. Solusi dan Masukan  
Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang 

bebas dan mandiri akan menjadikan Pemilu sebagai agenda demokrasi 

yang dipenuhi kecurangan. Dalam situasi yang demikian, Pemilu telah 

kehilangan kejujuran. Oleh karena itu pemerintah yang dihasilkan dari 

proses demikian akan memiliki legitimasi yang rendah. Berangkat dari 

pemahaman itulah yang menempatkan pengawasan Pemilu sebagai 

“kebutuhan dasar” (basic an objective needs) dari setiap Pemilu yang 

digelar, baik secara nasional maupun secara local di tiap daerah dalam 

Pemilukada.
14

 Oleh karena itu berikut beberapa masukan untuk 

menguatkan Pengawas Pemilu. Masukan ini dapat dimasukkan dalam revisi 

peraturan Pemilu yang masih banyak catatan yang harus diperbaiki. 

 

a. Terkait permasalahan sumber daya manusia, maka perlu ada strategi 

untuk dapat mengawasi seluruh objek pengawasan dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pemilu adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan 

masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu. 

Pengawasan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi alternatif bagi 

Lembaga Pengawas Pemilu untuk menggerakkan seluruh potensi 

masyarakat dalam pengawasan pemilu agar berjalan lancar dan sukses. 

Kegiatan pengawasan/pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol 

dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam 

penyelenggaraan negara. Dari sisi peraturan perundangan, menurut UU 

No 7 Tahun 2017, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 

                                                           
14

 Jantje Tjiptabudy, “Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilukada”, 

Disampaikan dalam Kegiatan Konferensi Hukum Tata Negara dan Muhammad Yamin Award, 

29 Mei-1 Juni 2014, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. 

 
 

29 



 

 
Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan pelangggaran pemilu 

dan pencegahan sengketa proses pemilu. Dengan demikian pengawasan 

partisipatif masyarakat dijamin dan diatur dalam undang-undang. 

Bentuk partispasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat 

dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau 

informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, pengawasan 

kampanye pengawasan, dan bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan pemilu adalah mendorong secara aktif agar masyarakat 

tersadarkan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu; menyediakan 

informasi yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses 

informasi tentang pengawasan pemilu; menyiapkan sarana atau fasilitas 

yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, 

pengaduan, dan/atau laporan pelanggaran pemilu.
15

 

b. Dimensi integritas Bawaslu senantiasa diperhadapkan pada idealisme 

dan godaan. Integritas, menjadi penentu dimensi sikap lainnya, yakni 

kejujuran, keadilan, kesetaraan, profesionalitas, independensi yang 

keseluruhannya akan runtuh, bilamana integritas tidak ditemukan. 

Manusia yang sudah dianggap mendekati tingkat sempurna baik secara 

mental maupun spiritual, memiliki integritas yang dalam kehidupan 

kesehariannya, dan mampu menjadi sosok manusia anutan juga 

panutan. Idealnya seperti itulah sosok individu yang mesti lahir dari 

proses seleksi calon pemimpin, bukan hanya pada penyelenggara 

pemilu, melainkan juga pada calon pemimpin yang bakal dipilih pada 

pemilu, sehingga dedikasi dan kapabilitasnya tidak lagi diragukan 

dalam mengemban amanah nantinya. Dalam demokrasi modern, 

senantiasa ditandai dengan keberadaan figur yang memiliki integritas. 

Hal itu pula memberikan jaminan kualitas hasil bangun demokrasi yang 

dituju. Integritas menjadi kata kunci terwujudnya penyelenggaraan 

sistem kepemiluan berikut hasilnya yang berkwalitas.
16

  

Selain integritas Pengawas Pemilu harus memiliki kapabilitas, artinya 

seorang Pengawas Pemilu harus menguasai materi dan strategi 

pengawasan pemilu, sistem hukum, politik dan perundang-undangan 

                                                           
15

 Sahat Dohar M, https://news.detik.com/kolom/d-4107093/memperkuat-pengawasan-pemilu , 

diakses 5 Mei 2019. 
16

 Misna M, Menggugah Nilai Integritas dalam 

Pemilu, http://makassar.tribunnews.com/2013/03/27/menggugah-nilai-integritas-dalam-pemilu. 

Diakses 7 Mei 2019. 
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mengenai pemilu, serta mengetahui detail-detail setiap permasalahan 

dan solusi mengatasinya. Bagaimana mungkin panwas akan mengawasi 

pertandingan, bila panwas sendiri tidak menguasai aturan-aturan 

permainan. 

Hal utama lainnya yang harus dimiliki oleh seorang Pengawas Pemilu 

adalah akuntabilitas. Seorang panwas harus bisa 

mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk dan keputusannya 

kepada instansi yang lebih tinggi, yakni Bawaslu dan tak kalah paling 

penting kepada publik, baik secara politik maupun secara hukum. 

Artinya panwas bekerja akan diawasi oleh institusi di atasnya dan 

publik, sehingga pekerjaan-pekerjaan pengawasan tersebut harus 

terukur dan berjalan dalam koridor hukum dan peraturan yang menjadi 

aturan atau panduan dalam menjalankan tugas pengawasan. 

Hal penting lainnya yang harus dimiliki oleh seorang Pengawas Pemilu 

adalah profesionalitas. Sebuah pekerjaan akan mudah dijalankan oleh 

orang-orang yang memiliki kompetensi mumpuni. Menjadi profesional 

sejatinya, bekerja menggunakan kemampuan dan selaras dengan 

peraturan pekerjaan. Panwas yang profesional adalah panwas yang 

memiliki akumulasi kemampuan dan mampu diterjemahkan dalam 

tugasnya. 

Bila Bawaslu telah memiliki dan menjalankan hal tersebut di atas, 

seharusnya ia tidak usah khawatir bila dilaporkan ke DKPP karena 

sesungguhnya ia telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan 

sebaik-baiknya. Oleh karena itu proses pemilihan penyelenggara pemilu 

sebaiknya dilakukan secara fair dan mengedepankan prinsip integritas, 

kapabilitas, akuntabilitas dan profesionaitas, bukan berdasarkan 

kepentingan kelompok, golongan dan KKN. 

c. Terkait dengan Penegakan Hukum dalam Penanganan Pelanggaran 

Pemilu, hal terpenting yang harus diperbaiki adalah fungsi Sentra 

Gakkumdu. Sebaiknya forum sentra gakkumdu dioptimalkan sebagai 

tempat koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak 

pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu, pusat data, 

peningkatan kompetensi, dan monitoring evaluasi. Pola penanganan 

tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam Standar Operasional dan 

Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu 

harusnya wajib diterapkan hingga jajaran gakkumdu di setiap tingkat di 

daerah agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan rekomendasi yang 

berbeda untuk kasus yang sama. Selain itu perlu ada penyidik di 

Bawaslu yang menyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, Surat 

Perintah Penyidikan dan melakukan penyidikan juga penyelidikan. 

Perlu ada perwakilan Polisi di Sentra Gakkumdu sebagai koordinator 
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tim penindakan yang mencari bukti dan informasi terkait dugaan 

pelanggaran hukum pemilu. Sedangkan penuntut umumnya adalah 

jaksa yang ada di Bawaslu. Sehingga, jika berkas perkara sudah selesai 

di Sentra Gakkumdu, maka Jaksa lah yang mewakili Bawaslu untuk 

maju dipersidangan. Jaksa Bawaslu ini harus bekerja dalam membantu 

membuktikan bahwa terduga pelanggar hukum pemilu dinyatakan 

bersalah di persidangan. 

Selain dari itu, transparansi adalah suatu keharusan. Akan lebih baik, 

bila dimasa yang akan datang, Sentra Gakkumdu menyampaikan 

kepada publik melalui jalur yang tersedia, terkait informasi berkas yang 

sedang diperiksa, bagaimana pandangan penyidik, dan menyampaikan 

hasil penyidikan secara utuh. Agar masyarakat bisa mempelajari proses 

penegakan hukum. Sekaligus belajar menyusun laporan yang sesuai 

dengan pemahaman Sentra Gakkumdu.
17

 

Adanya unsur kepolisian dan kejaksaan lebih memudahkan Panwas 

dalam menindaklanjuti pelanggaran tindak pidana pemilu. Apabila hal 

ini sulit dilakukan minimal di dalam persyaratan menjadi pengawas 

pemilu dicantumkan memiliki latar belakang pendidikan hukum.  

Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan memasukkan 

keharusan adanya staf sekretariat berlatar belakang hukum, dapat dari 

unsur kepolisian atau kejaksaan yang diperbantukan. 

 

 

III.  Penutup 

 

Pengawas Pemilu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu 

dengan segala kelemahan dan hambatan yang dihadapi, harus tetap 

menjalankan tugas dan kewenangan dengan penuh integritas, profesionalitas, 

dan kapabilitas. Penyelenggaraan pemilu sejauh ini belum bisa dikatakan bisa 

memuaskan semua orang khususnya dari sisi penyelenggara dan pengawas. 

Namun hal-hal yang sudah dianggap baik seperti independensi harus tetap 

dijaga dan celah kerusakan yang ada harus segera ditambal dan diperbaiki 

sehingga ke depan penyelenggara dan pengawas pemilu bisa menjadikan 

penyelenggaraan pemilu yang sesuai amanat UUD 1945 dan Peraturan 

Perundang-undangan. Oleh karena itu memperbaiki peraturan pemilu terkait 

proses tahapan pemilu dan penegakan hukum pemilu serta menguatkan SDM 

                                                           
17

 Andrian Habibi, 

https://www.kompasiana.com/andrianhabibi/5bdd21c6c112fe14cd679207/penguatan-

penegakan-hukum-pemilu, diakses pada 8 Mei 2019. 
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penyelenggara pemilu merupakan langkah awal dalam menuju demokrasi yang 

lebih baik. 

Sehubungan dengan itu, maka potensi terjadinya praktek-praktek 

kecurangan maupun pelanggaran dalam Pemilu untuk sementara digantungkan 

kepada lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, hingga titik ini institusi 

Pengawas Pemilu masih diharapkan sebagai instrumen Pemilu yang berasaskan 

Luber dan Jurdil dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan lembaga Bawaslu 

dalam Undang-Undang merupakan pengakuan bahwa pemilu yang demokratis 

masih memerlukan lembaga pengawas pemilu untuk menegakkan hukum 

Pemilu agar berjalan secara demokratis 
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http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/28/permasalahan-pemilu-2019-mulai-dari-penyusunan-dpt-hingga-penyebaran-hoaks
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1142301-pemilu-2019-banyak-masalah-kpu-saran-pemilu-serentak-dipisah-jadi-dua
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1142301-pemilu-2019-banyak-masalah-kpu-saran-pemilu-serentak-dipisah-jadi-dua
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BAGIAN 

3 
 

 

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 

DPR, DPD, DPRD PROVINSI/ DPRD KAB/KOTA DAN PEMILIHAN 

UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019. 

 

oleh: Puadi
1
 

 

Penindakan merupakan langkah akhir dari sebuah tindakan dan/atau 

perbuatan atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu 

(pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Panitia Pelaksana, dan Tim Kampanye. 

Dugaan pelanggaran pemilu juga dapat saja dilakukan oleh setiap orang, bahwa 

yang dimaksud setiap orang adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah 

kawin. Oleh karena kepada pihak-pihak yang secara langsung dan dengan 

perbuatan yang disengaja dapat dikategorikan terhadap seseorang yang diduga 

melakukan perbuatan melanggar ketentuan pelanggaran pemilu (pelangagran 

administrasi dan pidana pemilu), hal lain dibedakan jika pelanggaran dilakukan 

oleh penyelenggara pemilu baik oleh KPU dan Bawaslu secara berjenjang 

(pelanggaran etik)  substansi pokok dalam pengawasan pemilu terhadap 

tindakan dan/atau perbuatan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu 

pada seluruh rangkaian tahapan pemilu menjadi ruang yang tak hampa 

sekalipun bagi pengawas pemilu harus mengutamakan pencegahan sebagai 

langkah terdepan sekalipun PIL pahitnya dapat berujung pada pidana pemilu. 

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

                                                           
1
 Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran 
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rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Filosofi pemilu, yang kita pahami adalah bagaimana demokrasi itu 

berlangsung dengan LUBER yang dalam implementasinya kita laksanakan 

dengan pendekatan dengan kedaulatan ditangan rakyat, karena itu dengan 

perkataan lain bahwa pemilik kedaulatan itu berada ditangan rakyat maka 

sentuhan langsung rakyat terhadap peserta pemilu baik secara perseorangan 

ataupun kelompok tidak dapat dihindari sentuha dan interaksi langsung dengan 

rakyat dengan peserta pemilu (pasangan calon presiden dan wakil presiden, 

calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Panitia 

Pelaksana, dan Tim Kampanye.  

Bukan tidak mungkin dalam sosialisasi dan kampanye peserta pemilu, 

yang dalam penjelasannya bahwa kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu 

atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih 

dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. 

Maka dalam aktifitas kampanye peserta pemilu kepada pemilik kedaualatan 

demokrasi yaitu rakyat sangat dimungkinkan akan terjadi tindakan atau 

perbuatan yang dapat diduga melanggar pelanggaran pemilu oleh karena 

kegiatan kampanye terbatas dengan model pertemuan – pertemuan dalam 

lingkungan masyarakat dalam kerangka membangun dan memperkenalkan 

peserta pemilu sering terjebak pada aktifitas yang termasuk dalam hal-hal yang 

menajdi bagian dalam larangan kampanye seperti termuat dalaam ketentuan 

pasal 280 yang secara tegas memberikan pengaturan terhadap hal-hal larangan 

yang tidak diperkenankan dapat dilakukan oleh peserta pemilu. Sebagaiman 

dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye 

Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang 

membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina 

seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang 

lain; d. menghasut danmengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. 

mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau 

menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas 

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau 

menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau 

atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan 

uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.  

Serta ketentuan pasal 280 ayat (2) Pelaksana dan/atau tim Kampanye 

dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil 
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ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada 

semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada 

Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank 

Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai 

politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. f. aparatur 

sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan 

permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki 

hak memilih. Oleh karenanya kepada setiap orang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. (4) 

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf 

g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam 

menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus terhadap temuan dan 

laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam Sentra Gakkmdu. Proses 

penangananan pelanggaran dalam Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta 

sampai dengan April 2019 telah menerima dan menindaklanjuti temuan dan 

laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu baik terhadap pelanggaran pidana 

pemilu, administrasi pemilu dan kode etik penyelenggran pemilu, dan bahkan 

terhadap dugaan pelanggaran ASN (Aparatur Sipil Negara), sampai dengan 

April 2019, Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta telah menangani dan 

menindaklanjuti temuan dan laporan sejumlah dengan perincian sebagai 

berikut: 

 

 
 

 

 

 

Jumlah 

Temuan 

Jumlah 

Laporan
Registrasi

1 DKI JAKARTA 19 46 125 14 111 47 5 0 51 3 8

TOTAL KESELURUHAN TM/LP 125 14 111125

30 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

No. PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Total 

Temuan 

dan 

Laporan

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilu

PROSESTidak 

diregistrasi / 

dilimpahkan 

ADM/KP

U/PPK
PIDANA ETIK

BUKAN 

PELANGGARAN / 

DIHENTIKAN

LAINNYA

DATA REKAPITULASI

TEMUAN DAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019
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TINDAK LANJUT PENANGANAN PIDANA PEMILU 

 

Bawaslu Kota Jakarta Barat, dalam memeriksa dan memutuskan 

terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam Sentra Gakkumdu atas 

peristiwa yang terjadi pada hari Rabu,tanggal 03 Oktober 2018 Pukul 13.47 

wib ada pertemuan kegiatan silaturahmi Calon Anggota Legislatif DPRD dari 

Partai Gerindra Nomor Urut 04 Daerah Pemiliham 10,yaitu Bapak Drs 

H.Moh.Arief,MM,M.Pd yang juga masih menjabat sebagai Anggota DPRD 

Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 yang melakukan kegiatan silaturahmi 

yang diduga ada muatan kampanye di SMP Negeri 127 Jakarta Barat,yang 

beralamat di Jalan Raya Kebon Jeruk No.126A RT 010 RW.05 Kelurahan 

Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat yang di 

ikuti kurang lebih 50 orang peserta yang ber profesi sebagai guru. SMP Negeri 

127 Jakarta Barat Rabu,03 Oktober 2018 1. Drs H.Moh.Arief,MM,M.Pd 1. 

Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Komisi E dan Caleg DPRD Nomor 

Urut 04 Dapil 10 dari Partai Gerindra  Pasal 521 junto Pasal 280 ayat 1 

hukuman penjara 2 tahun denda 24 juta rupiah  dan Pasal 493 junto Pasal 280 

ayat 2 hukuman penjara 1 tahun dan denda 12 juta. Rupiah untuk tersangka 

Drs. H.Moh.Arief,MM.M.Pd. terhadap kesimpulan rekomendasi Sentra 

Gakkmdu Bawaslu Kota Jakarta Barat yang diteruskan penyelidikan, 

penuntutan, dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan 

Nomor: 2171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. dengan putusan Pidana Penjara selama 

4 (Empat) bulan, dan Denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) masa 

percobaan 8 (Delapan) bulan yang telah memiliki keputusan hukum tetap 

(inkcrah). 

Bawaslu Kota Jakarta Selatan, dalam memeriksa dan memutuskan 

terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam Sentra Gakkumdu atas 

peristiwa yang terjadi pada Kampanye Blusukan dengan pembagian kupon 

Umroh Pasar Kaget Jl. Rawajati Timur No II 11 November 2018 Mandala 

Abadi Shoji  Caleg DPR RI   tanggal 11 November 2018 tepat pukul 08.16 

WIB salah satu caleg DPR RI dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) Sdr 

Mandala Abadi Shoji mengadakan kegiatan blusukan di daerah Jl Rawajati 

timur II tepatnya. Di pasar kaget kelurahan Rawajati , Sdr Mandala Abadi 

Shoji beserta tim Sukses-nya menyampaikan Visi dan Misi serta membagikan 

kupon berhadiah Umroh dengan cara mengisi Nama, Nomor Handphone dan 

alamat dengan sasaran peserta pedagang dan warga sekitar tepat pukul 08.16 

WIB Sdr Mandala Abadi Shoji beserta tim meninggalkan lokasi, terhadap 

kesimpulan rekomendasi Sentra Gakkmdu Bawaslu Kota Jakarta Selatan yang 

diteruskan penyelidikan, penuntutan, dan telah diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan, dan 
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Denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), subsider 1 (Satu) bulan kurungan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkcrah). 

Bawaslu Kota Jakarta Utara, dalam memeriksa dan memutuskan 

terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam Sentra Gakkumdu atas 

peristiwa yang terjadi pada Penjualan Minyak Goreng dan Pembagian Minyak 

Goreng Secara Cuma -Cuma  sebagai Dugaan Politik Uang Pegangsaan Dua 

dan Sukapura RW 004 Kel Sukapura Kecamatan Cilincing 23-Sep-18 DAVID  

H RAHARDJA CALEG DPRD DKI JAKARTA DAPIL 2 NOMOR URUT 2 

PARTAI PERINDO CALEG DPRD DKI JAKARTA DAPIL 2 NOMOR 

URUT 2 PARTAI PERINDO"Bahwa pada tanggal 23 September 2018 Telah 

diadakanya Kegiatan pasar murah Penjualan minyak goreng Seharga Rp. 

12.000 (dua belas ribu) /Liter Merk Tawon, dengan jumlah 130 paket, Kegiatan 

tersebut diSelenggarakan  oleh calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 

Partai Perindo Dapil II Nomor Urut 2 Atas Nama David H. Rahardja. Menurut 

Info  Yang didapat dari warga Bahwa kegiatan tersebut Dilakukan pada pukul 

18.00 Wib sampa Selesai.  Dalam kegiatan tersebut Tidak ada pemberitahuan 

Kampanye . Bahwa ada juga yang dibagi secara cuma-cuma Bahwa 

sebagaimana dimaksud termasuk Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 

melanggar Pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu, terhadap kesimpulan rekomendasi Sentra Gakkmdu Bawaslu 

Kota Jakarta Utara yang diteruskan penyelidikan, penuntutan, dan telah 

diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan nomor: 

1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, dengan putusan Pidana Penjara 6 (Enam) Bulan 

dan Denda RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), pidana tidak perlu dijalani 

kecuali apabila dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan (Inkcrah). 

Bawaslu Kota Jakarta Pusat, dalam memeriksa dan memutuskan 

terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam Sentra Gakkumdu atas 

peristiwa yang terjadi pada Pertemuan Tatap Muka Tanpa Pemberitahuan dan 

Menjanjikan atau memberikan Uang atau Materi lainnya, kepada Peserta 

Kampanye ( embagian Kupon Berhadiah Umroh dan Doorprize  ) Pasar 

gembrong Lama Jl. Galur Jaya Jumat 19 Oktober 2018 Mandala Abadi dan 

Lucky Andriyani Calon Anggota DPR RI Dapil Jakarta II ( Jak-Sel, Jak-Pus, 

dan Luar Negeri ) dan Calon Anggota DPRD DKI Jakarta Dapil I Jakarta Pusat 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memutuskan Terdakwa I dan II terdakwa I 

Mandala Abadi dan terdakwa II Lucky Andriyani telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam pasal 523 ayat 1 juncto pasal 280 ayat 1 hurf j Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) 

KUHP Pidana. Selanjutnya Majelis Hakim Menjatuhkan pidana penjara 

masing-masing terhadap mereka terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan membayar 

denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 
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masing-masing selama satu bulan kurungan, terhadap kesimpulan rekomendasi 

Sentra Gakkmdu Bawaslu Kota Jakarta Pusat yang diteruskan penyelidikan, 

penuntutan, dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 

nomor: 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dengan putusan Pidana penjara masing-

masing terhadap mereka terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan membayar denda 

masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan subsider 

masing-masing selama satu bulan kurungan (Inkcrah). 

 

IMPLIKASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILANN NEGERI ATAS 

REKOIMENDASI BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM 

LINGKUP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA. 

 

Terhadap keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap (Inkcrah) sebagai akibat dikeluarkan rekomendasi Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam Lingkup Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sebagai 

implikasi atas perkara yang dalam penanganan pelanggaran yang ditangani 

oleh Sentra Gakkumdu terhadap calon sebagai peserta pemilu yang dibatalkan 

status calonnya oleh KPUD, maka Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan 

Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 

0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019 hal 

penerimaan permohonan sengketa yang berasal dari SK/BA KPU, KPU 

Provinsi, KPU Kab/Kota yang keluar berdasarkan hasil kajian penanganan 

pelanggaran/putusan pelanggaran administrasi. 

 

Dasar Hukum 

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, 

peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesian sengketa 

proses pemilihan umum, peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang 

perubahn atas peraturan bawaslu nomor 18 thaun 2017 tentang tata cara 

penyelesian sengketa proses pemilihan umum, perbawaslu nomor 27 tahun 

2018 tentang perubahan kedua atas perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang 

penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, dan peraturan bawaslu nomor 5 

tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan bawaslu nomor 18 tahun 

2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. 

Dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu, penanganan tindak 

pidana pemilu dilakukan dalam sentra gakkumdu yang terdiri atas bawaslu, 

kepolisian, dan jaksa sesuai dengan tingkatannya terhadap penanganan tindak 

pidana pemilu oleh sentra gakkumdu dan terbuka atas ruang KPU, KPU 

provinsi, KPU Kabupaten/Kota menertibkan surat keputusan yang memiliki 

implikasi yuridis kepada peserta pemilu. 
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Dalam hal suatu tindak pidana pemilu, telah diputus oleh pengadilan 

ketentuan pasal 484 undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa 

KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan 

pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi 

perolehan suara peserta pemilu, disamping itu terkait dengan putusan 

pengadilan terhadap tindak pidana pemilu terhadap ketentuan pasal 285 

undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana 

kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang 

berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota 

digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk 

mengambil tindakan berupa: nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

DPRD Kab/Kota dari daftar calon tetap , atau pembatalan calon anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sebagai calon terpilih. Bahwa 

pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dari 

daftar calon tetap atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, DPRD Kab/Kota sebagai calon terpilih dituangkan dan ditetapkan 

dengan surat keputusan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota. 

 

1. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap surat 

keputusan atau berita acara KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota 

yang merupakan tindak lanjut dari putusan pelanggaran administrasi 

pemilu oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kab/kota dan/atau 

putusan pelangagran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, 

sistematis, dan masif oleh bawaslu. 

2. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap surat 

keputusan atau berita acara KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota 

yang merupakan konsekkuensi yuridis dari penanganan sentra gakkumdu 

baik dari proses pembahasan dan hasil rapat pleno sentra gakkumdu atau 

putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu yang telah memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. 

 

Pasal 4 

(1) Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi karena:  

a. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan 

peserta Pemilu lain; atau  

b. hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, 

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, 

 

 

43 



 

 
Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau  

keputusan KPU Kabupaten/Kota. 

 

(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat 

keputusan dan/atau berita  acara. 

 

Pasal 4A 

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak 

dapat  dijadikan Objek sengketa antara lain: 

a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan 

Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa 

Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

b. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra 

penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak 

Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau 

c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi 

hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. 

(2) Permohonan yang diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dinyatakan tidak dapat diregister dan dituangkan menggunakan 

formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 

Temuan 

Jumlah 

Laporan
Registrasi

1 DKI JAKARTA 1 19 20 5 15 0 0 0 15 0 0

2 JAKARTA TIMUR 27 2 29 7 22 17 0 0 3 2 (ASN) 2

3 JAKARTA BARAT 1 12 13 0 13 1 1 0 8 1 (ASN) 3

4 JAKARTA UTARA 39 3 42 2 40 29 2 0 6 0 3

5 JAKARTA SELATAN 7 9 16 0 16 0 1 0 15 0 0

6 JAKARTA PUSAT 4 1 5 0 5 0 1 0 4 0 0

7 KEPULAUAN SERIBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 46 125 14 111 47 5 0 51 3 8

TOTAL KESELURUHAN TM/LP 125 14 111

30 April 2019

TOTAL

125

Total 

Temuan 

dan 

Laporan

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilu
Tidak 

diregistrasi / 

dilimpahkan 

ADM/KP

U/PPK
PIDANA ETIK

BUKAN 

PELANGGARAN / 

DIHENTIKAN

LAINNYA
PROSESNo. PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

DATA REKAPITULASI

TEMUAN DAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019
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BAGIAN 

4 
 

 

Kritik atas Ruang Lingkup Pelanggaran yang Dapat Berdampak 

Pembatalan Pencalonan dan Penetapan Caleg Terpilih dalam Ketentuan 

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

 

Oleh. Veri Junaidi SH. MH
1
 dan Muhammad Ikhsan Maulana SH

2
 

 

Abstrak 

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ruang bagi 

penyelenggara Pemilu, khususnya kepada KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota untuk dapat membatalkan kepesertaan calon anggota 

legislatif dari DCT ataupun sebagai caleg terpilih. Namun yang menjadi 

pertanyaan, apakah pembatalan itu berlaku untuk seluruh bentuk pelanggaran 

terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan 

Pasal 284 UU Pemilu? Atas pertanyaan itu, jika ditelusuri secara sistematis 

terlihat adanya ketidakcermatan pembentuk undang-undang dalam 

merumuskan larangan. Mestinya, bentuk pelanggaran terhadap larangan yang 

bisa menyebabkan pembatalan merujuk pada Pasal 280 ayat (1) huruf j dan 

Pasal 284 UU Pemilu. Selain itu juga, tidak semua pelanggaran atas larangan 

dalam Pasal 280 layak untuk diberikan sanksi pembatalan, seperti 

pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, menggunakan atau merusak 

atribut kampanye peserta pemilu lain dan sebagainya. Oleh karena itu, pilihan 

kedepan, Pasal 285 mestinya direvisi dengan hanya merujuk pada Pasal 280 

ayat (1) huruf j dan Pasal 284 UU Pemilu. Atau memperluasnya dengan 

menambahkan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf j.  

 

 

 

                                                           
1
 Penulis merupakan Ketua Konstitusi dan Demokrasi  Inisiatif (KODE Inisiatif) 

2
 Penulis merupakan Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KODE Inisiatif) 
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I. PENDAHULUAN 

 

Paling tidak ada tiga kasus politik uang yang cukup efektif ditangani 

jajaran Bawaslu DKI Jakarta. Efektif karena tidak hanya proses hukumnya 

berjalan hingga terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus ini 

bahkan berujung pada diskualifikasi atau paling tidak pencoretan terpidana 

politik uang  sebagai peserta pemilu. Ketiga kasus ini sungguh memberikan 

contoh bagaimana penegakan hukum terhadap politik uang berjalan dan tidak 

sekedar menjadi angan-angan. 

Ketiga kasus  itu paling tidak yang tergambar dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara Nomor 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr yang telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) melalui Putusan Pengadilan 

Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/Pid.Sus/2018/PT.DKI. Putusan Pengadilan 

tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terpidana terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu. Juga dalam Putusan 

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 

1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara politik uang melibatkan Caleg 

DPR RI dan Caleg DPRD DKI Jakarta. 

Kasus penindakan politik uang ini tentu menjadi perhatian ditengah tengah 

pesimistis publik atas efektifitas penegakan hukum pemilu, khususnya 

menyangkut politik uang. Jangankan berbicara soal penegakan hukumnya yang 

berujung sanksi pidana bahkan pencoretan sebagai peserta pemilu, politik uang 

selalu diibaratkan “kentut” yang tercium baunya namun tidak pernah 

ditemukan keberadaannya.  

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap politik uang di atas, memberi 

secercah harapan, bahwa politik uang dapat ditindak. Penegakan hukum ini 

tentunya menjadi harapan atas fenomena politik uang yang dinilai berdampak 

buruk terhadap kualitas demokrasi yang sedang berjalan. Setiap periode 

pemilu, politik uang selalu menjadi momok yang menghantui pelaksanaan 

pemilu bisa berjalan secara demokratis.  

Seperti penyelenggaraan Pemilu 2014, politik uang menjadi persoalan 

serius yang dicatat dalam sejarah. Atas maraknya politik uang 2014 itu pula, 

lahir pengaturan pemberian sanksi politik uang bagi penerima yakni pemilih. 

Jika sebelumnya, aktor politik uang difokuskan hanya kepada peserta pemilu 

dan timnya, sejak 2014 juga dikenakan kepada pemilih.  

Maraknya politik uang di Pemilu 2014, tergambar dari rilis hasil jajak 

pendapat Kompas.com terhadap praktek politik uang dalam pemilihan umum. 

Kompas mengawali dengan narasi “Pasangan serasi dalam percaturan politik 

di negeri ini adalah politik dan uang. Ungkapan itu kiranya cukup 
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menggambarkan Pemilu Legislatif 2014”
3
. Hasilnya, sebanyak 69,2 % dari 536 

responden menyatakan penyelenggaraan Pileg 2014 diwarnai politik uang, 

selebihnya sebesar 24,3 % menyatakan tidak, dan 6,5 % tidak tahu.
4
 

Bahkan selama pelaksanaan Pemilu dari tahun 1999 sampai dengan 2014 

politik uang tidak menunjukkan tren penurunan, bahkan tren setiap 

pelaksanaanya hampir selalu mengalami peningkatan. Pemilu Legislatif 2014 

merupakan yang paling buruk karena kasus politik uang lonjakannya dua kali 

lipat dibandingkan Pemilu 2009. Ini terlihat dari hasil survei IFES-LSI 

terhadap maraknya praktek politik uang juga menunjukkan tren yang sama. 
5
 

Mengutip data yang dipaparkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) 

ketika melakukan pemantauan di 15 Provinsi dalam Pemilu Legillatif tahun 

2014, sebanyak 313 temuan kasus politik uang terjadi.
6
 Jika dirinci dari 313 

temuan kasus praktek politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014, terdapat 104 

kasus politik uang dalam bentuk pemberian uang, 128 kasus dalam bentuk 

pemberian barang, sedangkan pemberian jasa sebanyak 27 kasus, dan 

penggunaan suberdaya negara (fasilitas negara; politisasi birokrasi) sebanyak 

54 kasus.  Aktor pelaku politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014 didominasi 

oleh kandidat sebanyak 170 kasus, kemudian tim sukses sebanyak 107 kasus 

sedangkan untuk aktor lainnya seperti tim kampanye dan lain-lainnya tidak 

menunjukkan angka yang signifikan. Dilihat dari tingkat pencalonan, 

pelanggaran pemilu (politik uang) marak terjadi di tingkat DPRD 

Kabupaten/Kota sebanyak 126 kasus, sedangkan untuk pemilu DPR RI 

sebanyak 76 kasus, dan DPRD Provinsi 67 kasus.
7
 

Begitu juga dengan Pemilu 2019, paling tidak hingga pertengahan masa 

kampanye, tercatat sedikitnya 11 perkara politik uang dibeberapa daerah 

seperti Jakarta Timur, Kab. Semarang, Jakarta Pusat, Gorontalo, Kab. 

Karimun, Cianjur, Singkawang, Boyolali, Bantul, dan Kab. Halmahera Utara.
8
 

Selain itu, ada beberapa kasus politik uang yang sudah diputus dan berkekuatan 

hukum tetap (inkracht) seperti kasus Caleg Perindo David H. Rahardja
9
 dan 

                                                           
3
 Kompas.com, “Noda Politik Uang di Pemilu”, 

https://nasional.kompas.com/read/2014/04/28/1458036/Noda.Politik.Uang.di.Pemilu 
4
 Ibid 

5
 Harun Husein, Api Pemilu, Menuju Smart Election, Penerbit Perludem, Jakarta, 2015. Hal. 

98-101  
6
 https://antikorupsi.org/id/news/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014 

7
 Ibid 

8
 https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/09301001/polri-tangani-42-perkara-dugaan-

tindak-pidana-pemilu 
9
 http://jakarta.tribunnews.com/2018/11/22/terbukti-bersalah-caleg-perindo-dihukum-pidana-

10-bulan-percobaan 
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kasus Caleg PAN Mandala Shoji dan Lucky Andriani yang terbukti melakukan 

praktek politik pada saat kampanye.
10

 

 Efektif berjalannya penanganan politik uang, khususnya diskualifikasi dan 

pencoretan calon anggota legislatif sebagai peserta Pemilu 2019, tidak terlepas 

dari pengaturan dalam Pasal 285 UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa : 

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan 

Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus 

sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa
11

 : 

a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau 

b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.” 

Ketentuan pasal itu telah dijalankan dengan politik hukum yang kuat, untuk 

mewujudkan pemilu yang demokratis. Pasal 285 UU Pemilu itu, telah 

memberikan ruang kepada penyelenggara, untuk melakukan pembatalan 

terhadap caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 

DCT atau bahkan ketika calon telah terpilih.  

Akan tetapi memang, yang menjadi pertanyaan, apakah ketentuan Pasal ini 

sesungguhnya hanya ditujukan kepada kasus politik uang, atau juga 

pelanggaran pemilu lainnya. Sebab jika dicermati lebih lanjut, Pasal 285 tidak 

hanya merujuk pada pasal yang mengatur soal politik uang yakni dalam Pasal 

280 ayat (1) huruf i dan Pasal 284 UU Pemilu. Pasal ini juga merujuk secara 

umum pada ketentuan pelanggaran larangan kampanye di Pasal 280 UU 

Pemilu. Berdasarkan hal itu, maka kajian ini akan mendalami ruang lingkup 

pengaturan Pasal 285 UU Pemilu dengan judul “Kritik atas Ruang Lingkup 

Pelanggaran yang Dapat Berdampak pada Pembatalan Pencalonan dan 

Penetapan Caleg Terpilih dalam Ketentuan Pasal 285 UU 7 Tahun 2017”. 

 

II. RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup 

sanksi pembatalan sebagai calon anggota legislatif dan calon terpilih 

sebagaimana diatur dalam Pasal 285 UU 7/2017. Apakah ruang lingkup 

                                                           
10

 https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1104483-caleg-pan-mandala-shoji-divonis-3-

bulan-penjara 
11

 Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum 
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pengaturannya melingkupi seluruh pelanggaran terhadap larangan kampanye, 

atau sesungguhnya hanya terbatas pada kasus politik uang?  

 

III. METODE 

 

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
12

 

Sebagai penelitian hukum normatif yang berbasis pada studi kepustakaan, 

maka penulisan jurnal ini dianalisis melalui berbagi sumber dan bahan hukum 

yang akan menjadi dasar pada penelitian yang terdiri dari Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan serta literatur lainnya. 

 

IV. PEMBAHASAN 

 

Penerapan ketentuan-ketentuan Pasal 285 UU Pemilu mesti memperhatikan 

beberapa hal. Pertama menyangkut subjek atau pelaku yang dapat dibatalkan 

kepesertaannya. Kedua, menyangkut waktu penerapannya, apakah serta merta 

bisa dilakukan oleh pengawas pemilu atau mesti menunggu putusan hukum 

terlebih dulu. Ketiga, menyangkut objek pelanggaran yang bisa menyebabkan 

diskualifikasi.  

Pertama menyangkut subjek atau pelaku yang bisa didiskualifikasi, apakah 

melingkupi anggota legislatif atau juga peserta pemilu presiden dan wakil 

presiden. Jika merujuk Pasal 285, secara eksplisit ketentuan itu memberikan 

limitasi pembatalan sebagai peserta pemilu dan penetapan calon terpilih hanya 

berlaku untuk calon anggota legislatif yakni anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Keberlakuannya memang limitatif, 

yakni tidak untuk seluruh peserta pemilu. Calon presiden dan wakil presiden 

tidak bisa diberlakukan terhadap Pasal 285 UU Pemilu. 

Kedua, menyangkut waktu pemberlakuannya. Ketentuan ini juga bisa 

dilakukan secara serta merta oleh penyelenggara pemilu dengan syarat. Yakni, 

pembatalan baik sebagai caleg maupun caleg terpilih baru bisa dilakukan jika 

sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi KPU, KPU 

Propinsi dan Kabupaten/Kota, bisa menggunakan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk membatalkan kepesertaan dan 

keterpilihan anggota legislatif.  

                                                           
12 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkat). (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 12 
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Pertanyaannya, kapan suatu kasus pidana pemilu telah berkekuatan hukum 

tetap? Jika merujuk desain dan mekanisme penegakan hukum pemilu, kasus 

pidana pemilu diproses melalui 2 tahap. Tahap pertama melalui pengadilan 

negeri yang disidang dalam waktu 7 hari. Atas putusan pengadilan negeri, 

pihak yang tidak puas dengan putusan itu dapat mengajukan banding ke 

pengadilan tinggi yang diproses selama 7 hari. Putusan pengadilan tinggi 

merupakan putusan final dan mengikat yang tidak lagi ada upaya hukum 

terhadapnya. Dengan demikian, yang bisa digunakan sebagai dasar bagi KPU 

adalah putusan pengadilan tinggi.
13

 

Atas ketentuan itu, KPU membuat kualifikasi berdasarkan jenis 

putusannya. Menurut Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-

SD/06/KPU/I/2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan 

Daftar Calon Tetap (DCT), KPU mengatur pengecualian terhadap calon tidak 

memenuhi syarat pasca penetapan DPT. Yakni bagi pelaku yang divonis 

hukuman diluar penjara (sanksi percobaan) tidak termasuk yang dikategorikan 

memenuhi syarat, namun pengecualian tersebut hanya berlaku terhadap tindak 

pidana lainya diluar tindak pidana larangan politik uang Pasal 280 ayat (1) 

huruf j Jo Pasal 284 UU Pemilu.  

Berdasarkan surat edaran itu, KPU membuat limitasi pemberlakuan, untuk 

kasus politik uang sebagaimana larangan dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) 

huruf j Jo Pasal 284, berlaku terhadap semua jenis vonis baik yang menjalani 

pidana diluar penjara (percobaan) maupun pidana penjara. Akan tetapi di luar 

kasus politik uang, pencoretan sebagai caleg tidak diberlakukan atas putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap yang hanya memberikan vonis pidana 

diluar penjara (percobaan).  

Jika merujuk ketentuan Pasal 285 UU Pemilu, pembatasan yang dilakukan 

KPU melalui Surat Edaran Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 adalah tidak 

tepat. Sebab Pasal 285 UU Pemilu secara eksplisit menyebutkan rujukan 

pelanggaran yang menyebabkan diskualifikasi sebagai caleg maupun caleg 

terpilih yakni merujuk Pasal 280 dan 284, bukan 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 

284. Oleh karena itu, dalam konteks pengaturan ini bisa diberlakukan sama 

tanpa pengecualian. 

Namun di luar perdebatan di atas, menarik untuk mengidentifikasi bentuk 

bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan diskualifikasi caleg dan caleg 

terpilih. Apakah yang menjadi ruang lingkup pelanggaran pemilu yang bisa 

menyebabkan diskualifikasi sebagai peserta dan peserta terpilih? Apakah 

seluruh kualifikasi itu tepat diberlakukan secara setara untuk seluruh bentuk 

pelanggaran sehingga menyebabkan diskualifikasi caleg dan caleg terpilih? 

                                                           
13 Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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Jika merujuk ketentuan Pasal 285 itu, pelanggaran yang menyebabkan 

diskualifikasi adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 280 dan Pasal 

284 UU Pemilu. Artinya, setiap pelanggaran terhadap Pasal 280 dan 284, dapat 

menyebabkan setiap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD 

Propinsi/Kabupaten/Kota dapat menyebabkan dibatalkannya sebagai calon 

maupun calon terpilih dalam pemilu. Ketentuan ini juga tidak memberikan 

penjelasan, Pasal 280 yang mana yang bisa menyebabkan diskualifikasi, 

apakah tertentu atau menyeluruh. Namun pastinya, Pasal 285 UU Pemilu 

secara eksplisit menyebutkan Pasal 280 oleh karena itu, secara menyeluruh 

Pasal 280 merupakan bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan 

diskualifikasi.  

Lantas, apa saja bentuk bentuk pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 

280 dan 284 UU Pemilu? Lebih lanjut, Pasal 280 mengatur tentang larangan 

bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Lengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: 

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau 

Peserta Pemilu yang lain; 

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; 

e. Mengganggu ketertiban umum; 

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta 

Pemilu; 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikan; 

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain 

dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang 

bersangkutan; dan 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 

peserta Kampanye Pemilu. 

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu 

dilarang mengikutsertakan : 

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah 

Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah 
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Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah 

Konstitusi; 

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank 

Indonesia; 

d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah; 

e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai 

pimpinan di lembaga nonstruktural; 

f. Aparatur sipil negara; 

g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

h. Kepala desa; 

i. Perangkat desa; 

j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan 

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.” 

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta 

sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. 

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, 

huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana 

pemilu. 

 

Berdasarkan pengaturan Pasal 280, apakah seluruh larangan khususnya 

dalam ayat (1) dan ayat (2) bisa diberlakukan secara sama? Yakni seluruh 

bentuk pelanggaran terhadap larangan itu dapat diberikan sanksi diskualifikasi?  

Sebelum lebih jauh mengidentifikasi bentuk larangan yang dapat 

menyebabkan diskualifikasi, perlu kiranya untuk menjawab apakah Pasal 285 

UU Pemilu sesungguhnya berlaku untuk seluruh larangan atau larangan 

tertentu. Hal ini bisa dilihat dari konstruksi pengaturan mulai Pasal 285, 284 

dan 280 UU Pemilu.  

Jika melihat konstruksi ketentuan Pasal 285 UU Pemilu, sesungguhnya 

larangan yang menyebabkan pembatalan dikhususkan pada bentuk pelanggaran 

tertentu, yakni politik uang. Paling tidak, analisa ini didasarkan pada beberapa 

hal, baik penafsiran sistematis terhadap Pasal 285 UU Pemilu, juga analisa 

kelayakan larangan yang dapat didiskualifikasi dalam Pasal 280.  

 

1. Politik Uang berdampak Diskualifikasi 

 

Secara sistematis, Pasal 285 masuk dalam klaster sanksi atas pelanggaran 

kampanye yakni di bagian kelima. Klaster sanksi ini terhadap 3 pasal yakni 

Pasal 284, 285 dan 286 UU Pemilu. Ketiga pasal ini, khususnya Pasal 284 dan 
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Pasal 286 secara eksplisit mengatur tentang politik uang. Pasal 284 mengatur 

tentang politik uang dan sanksinya. Lebih lanjut, Pasal 284 UU Pemilu 

berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 

peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk
14

: 

a. tidak menggunakan hak pilihnya; 

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan 

cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; 

c. memilih Pasangan Calon tertentu; 

d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau 

e. memilih calon anggota DPD tertentu  

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 

Sedangkan ketentuan Pasal 286 mengatur juga soal politik uang, dengan 

mengkhususkan pada pemberian sanksi administrasi melalui mekanisme 

rekomendasi Bawaslu. Bentuk pelanggaran dalam Pasal 286 ini merupakan 

pelanggaran politik uang yang sistematis, terstruktur dan massif. Lebih lanjut 

Pasal 286 adalah sebagai berikut: 

Pasal 286
15

 

(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, PPRD 

kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. 

(2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi 

Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai 

pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota oleh KPU. 

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. 

(4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. 

 

 

Berdasarkan konstruksi pengaturan itu, pengaturan pada bagian kelima 

tentang sanksi atas pelanggaran kampanye, terlihat dikhususkan untuk 

mengatur sanksi terkait politik uang. Pasal 284 mengatur bentuk politik 

                                                           
14

 Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
15

 Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
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uangnya, Pasal 285 sanksi pembatalan sebagai peserta dengan mendasarkan 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan Pasal 286 terkait 

pelanggaran politik uang yang sistematis, terstruktur dan massif sehingga 

berdampak sanksi administrasi berupa pembatalan.  

Oleh karena itu kuat dugaan, Pasal 285 UU Pemilu secara eksplisit 

memang ditujukan untuk pemberian sanksi terhadap politik uang. Selain Pasal 

285 dimasukkan dalam kluster yang sama dengan Pasal 284 dan 286 yang 

khusus mengatur politik uang, juga disandingkan pengaturannya dengan Pasal 

280 dan 284 UU Pemilu.  

Artinya, secara khusus sanksi pembatalan sebagai caleg dan caleg terpilih 

sesungguhnya ditujukan untuk larangan memberi atau menjanjikan uang atau 

materi lainnya (politik uang). Kehadiran Pasal 284 digunakan untuk 

menguatkan larangan politik uang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, oleh karena 

itu mestinya sanksi pembatalan itu dikhususkan untuk kasus politik uang yang 

dapat menyebabkan pembatalan calon dan calon terpilih. 

Persoalannya, Pasal 285 sudah secara eksplisit merujuk ketentuan Pasal 

280 dan Pasal 284. Dimana Pasal 280 mengatur secara umum bentuk bentuk 

larangan dalam kampanye pemilu, mulai dari larangan mempersoalkan dasar 

Negara hingga politik uang dan mengikutsertakan pejabat tertentu. Sedangkan 

Pasal 284 secara khusus mengatur tentang politik  uang yang juga ada dalam 

Pasal 280 ayat (1) huruf j.  

Dengan model pengaturan seperti itu, secara formal memang akhirnya 

Pasal 285 tidak hanya menyangkut pembatalan akibat pelanggaran terhadap 

larangan politik uang seperti dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 284. 

Akan tetapi melingkupi juga seluruh bentuk pelanggaran terhadap larangan 

sebagaimana dimaksud Pasal 280, baik terkait larangan mempersoalkan dasar 

Negara, kampanye SARA, menghasut, membawa alat peraga kampanye 

peserta lain, mengikutsertakan pejabat tertentu dan banyak pelanggaran 

lainnya.  

Atas konstruksi pengaturan seperti itu, kuat dugaan bahwa pembentuk 

undang-undang kurang cermat dalam membuat rujukan dengan hanya 

mencantumkan ketentuan Pasal 280. Mestinya, pembentuk undang undang 

dalam Pasal 285 itu tidak hanya mencantumkan Pasal 280 akan tetapi lebih 

spesifik mencantumkan Pasal 280 ayat (1) huruf j.  

Namun dengan model pengaturan yang hanya mencantumkan Pasal 280, 

konsekuensinya seluruh pelanggaran terhadap larangan pemilu akan 

berdampak diskualifikasi. Model pengaturan seperti ini tentu tidak cukup 

berimbang antara bentuk pelanggaran dengan mekanisme sanksi yang akan 

diterapkan.  
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2. Kelayakan Sanksi Pembatalan atas Pelanggaran Larangan Kampanye 

Membaca ketentuan Pasal 280 UU Pemilu, terdapat banyak bentuk 

pelanggaran dalam kampanye pemilu. Akan tetapi tidak semua bentuk 

pelanggaran kampanye memiliki kualifikasi yang memadai untuk diberikan 

sanksi pembatalan. Mungkin bentuk pelanggaran lainnya bisa diberlakukan dan 

berdampak pembatalan caleg, namun banyak yang lainnya juga yang tidak 

semestinya berlaku pembatalan terhadapnya.  

Karena itu, memang mestinya sudah mulai dibangun pengklasifikasian 

terhadap bentuk pelanggaran itu sehingga sesuai dengan sanksi yang akan 

dijatuhkan. Tentu perlu disusun indikator untuk mengkategorikan berdasarkan 

berat dan ringannya pelanggaran. Atau berdasarkan dampak yang ditimbulkan 

terhadapnya. Sehingga dengan indikator itu bisa dibangun mekanisme sanksi 

yang akan diberlakukan. 

a. Pasal 280 ayat (1) huruf a dan b tentang Larangan kampanye untuk 

Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Melakukan kegiatan yang 

membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan/atau Melakukan kegiatan yang membahayakan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya bentuk larangan 

dalam pelaksanaan kampanye. Bahkan ketentuan untuk setia kepada dasar 

Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika telah 

menjadi syarat untuk pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD 

Propinsi/Kabupaten/Kota.  

Syarat calon anggota legislatif itu tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) huruf f 

UU Pemilu. Dengan demikian, jika seseorang melanggar larangan kampanye 

itu, maka dengan sendirinya telah melanggar syarat  pencalonan. Pelanggaran 

terhadap syarat calon berarti yang bersangkutan dianggap tidak lagi memenuhi 

syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Atas pengaturan itu, jika seseorang terbukti melanggar larangan kampanye 

ini, maka layak pula untuk dijatuhkan sanksi diskualifikasi. Artinya, pemberian 

sanksi ini sekaligus sebagai upaya penegakan hukum terhadap syarat calon 

sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf f UU Pemilu.  
b. Pasal 280 ayat (1) huruf c menghina seseorang, agama, suku, ras, 

golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. 
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Melihat fenomena yang berkembang, penggunaan isu suku, agama, ras, 

golongan (SARA) dalam pemilu semakin menguat. Mulai Pemilu 2014, 

Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilu 2019 ditemukan banyak penggunaan 

isu SARA. Dampaknya juga cukup signifikan, dapat memecah belah pemilih 

dan masyarakat secara luas. Pertanyaannya, apakah perlu pemberlakuan sanksi 

diskualifikasi terhadap caleg yang melakukan penghinaan terhadap suku, 

agama, ras dan golongan caleg lain? 

Jika melihat dampaknya begitu massif, misalnya dalam pemilihan presiden 

dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah, persoalan ini memang sangat 

menghawatirkan. Publik dapat terbelah menjadi kubu kubu politik yang 

didasarkan sentimen agama dan kesukuan. Oleh karena itu, patut 

dipertimbangkan, jika terbukti adanya tindakan menghina agama dan suku 

tertentu oleh caleg bisa menyebabkan diskualifikasi. 

c. Pasal 280 ayat (1) huruf d dan e terkait menghasut dan mengadu 

domba perseorangan ataupun masyarakat atau mengganggu ketertiban 

umum. 

 

Larangan kampanye untuk menghasut dan mengadu domba perseorangan 

ataupun masyarakat atau mengganggu ketertiban umum, memang perlu untuk 

menjaga jalannya kampanye agar berjalan secara tertib dan damai. Namun 

apakah kemudian sanksi yang dijatuhkan sejauh dengan pembatalan pelaksana 

kampanye dari DCT atau sebagai calon terpilih? Seharusnya tidak, sifat dari 

mengganggu ketertiban umum seringkali hanya dituangkan di dalam Peraturan 

Daerah yang membuat definisi dari ketertiban umum akan sangat begitu luas 

dan bias. Maka seharusnya, ketentuan ini tidak serta merta dapat menyebabkan 

pembatalan dari DCT atau sebagai calon terpilih. Akan tetapi pemberlakuan 

sanksi pidana bisa menjadi penekanan terhadap bentuk pelanggaran ini. 

d. Pasal 280 ayat (1) huruf f terkait mengancam untuk melakukan 

kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu 

yang lain. 

 

Larangan  mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, 

dan/atau Peserta Pemilu yang lain pada saat kampanye bertujuan untuk, 

pelaksanaan kampanye yang tertib dan damai. Namun kembali, ini tidak dapat 

dijadikan dasar untuk kemudian melakukan diskualifikasi. Hal ini karena tidak 

berkorelasi dengan sifat langsung menarik pemilih untuk kemudian memilih 

caleg tersebut. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi pidana dirasa cukup untuk 

memberikan efek jera. 
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e. Pasal 280 ayat (1) huruf g merusak dan/atau menghilangkan alat 

peraga kampanye Peserta Pemilu 

 

Untuk larangan kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga 

kampanye Peserta Pemilu dapat menyebabkan dibatalkannya pelaksana 

kampanye dari DCT atau calon terpilih ini tidak tepat. Karena merusak 

dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu yang konteksnya 

adalah teknis, dengan sanksi substantif tidak tepat kiranya jika ini masuk dan 

dijadikan dasar untuk membatalkan pelaksana kampanye dari DCT atau 

sebagai calon terpilih. Karena ada alternatif lain, untuk sanksi yang dijatuhkan 

terkait dengan hal tersebut sehingga tidak sampai pada pembatalan DCT atau 

sebagai calon terpilih. Dan ditambah, pelanggaran atas huruf g ini merupakan 

tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat 3. Cukup kiranya 

hal ini selesai pada pemidanaan yang dijatuhkan. 

f. Pasal 280 ayat (1) huruf h terkait menggunakan fasilitas pemerintah, 

tempat ibadah, dan tempat pendidikan 

 

Larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan 

tempat pendidikan mesti dilihat dari segi efisiensi dan juga demografi saat 

kampanye dilaksanakan. Tidak jarang, pelaksanaan kampanye yang dilakukan 

di daerah dengan keterbatasan tempat untuk melakukan kampanye 

menyebabkan kampanye dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemerintah. 

Hal teknis terkait dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, 

dan tempat pendidikan seyogyanya tidak dijadikan dasar untuk kemudian dapat 

dibatalkanya DCT atau sebagai calon terpilih meskipun terdapat putusan yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hal ini merupakan teknis yang 

kemudian dapat menyebabkan hak substantif hilang. 

g. Pasal 280 ayat (1) huruf i membawa atau menggunakan tanda gambar 

dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta 

Pemilu yang bersangkutan 

 

Hal teknis kampanye seperti membawa atau menggunakan tanda gambar 

dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang 

bersangkutan. Begitu tidak sesuai, jika dapat menyebabkan pelaksana 

kampanye kemudian di batalkan dari DCT atau sebagai calon terpilih. Karena 

banyak hal, yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kampanye dengan 

membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda 

gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Sudah seperti hal 

yang biasa pada saat pelaksanaan kampanye, pendukung atau tim kampanye 

kemudian membawa tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar 
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dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Sehingga seyogyanya, 

ketentuan ini dikecualikan dari pasal 285 UU Pemilu. 

h. Pasal 280 ayat (1) huruf j menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu dan Pasal 284 terkait 

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 

peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:  

a.  tidak menggunakan hak pilihnya; b.  menggunakan hak pilihnya 

dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat 

suaranya tidak sah; c.  memilih Pasangan Calon tertentu; d.  memilih 

Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e.  memilih calon 

anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini 

Larangan kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi 

lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu atau politik uang. Kiranya tepat jika 

pembatalan dari DCT atau sebagai calon terpilih. Diperuntukkan untuk mereka 

yang memang melakukan politik uang. Hal ini berdasar, karena selama 

pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 

2019 menunjukkan praktek politik uang memiliki tren yang setiap tahunya 

semakin bertambah dan prakteknya selalu mengalami peningkatan. Hal ini ikut 

diperjelas dengan pasal 284 UU pemilu. Rekonstruksi pasal 285 memang 

mengkaitkan antara pasal 280 dengan pasal 284 yang notabene berkaitan 

dengan politik uang. Sebagaimana telah disinggung diatas, tindak pidana 

politik uang yang terjadi kemudian menjadi dasar penyelenggara untuk 

menerapkan pasal 285 UU Pemilu. Hal ini sangat berkaitan, karena melalui 

politik uang. Para caleg akan lebih mudah menarik suara pemilih. Tidak heran, 

konstruksi pasal 285 merupakan bagian yang tepat jika diterapkan untuk sanksi 

tambahan untuk caleg yang terbukti melakukan tindak pidana politik uang. 

i. Pasal 280 ayat (2) terkait dengan mengikutsertakan pejabat tertentu 

dalam kampanye. 

 

Dalam pasal 280 ayat (2) terdapat larangan pada saat kegiatan kampanye 

pemilu untuk mengikut sertakan beberapa subjek. Yang kemudian, jika 

larangan pada pasal 280 ayat (2) dilakukan maka merupakan tindak pidana 

pemilu.  tidak menjadi dasar, untuk kemudian melakukan diskualifikasi karena 

hal ini sudah cukup dengan memberikan sanksi pidana tanpa perlu diberikan 

sanksi tambahan berupa diskualifikasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, memang tidak semestinya ketentuan 

pasal 285 tentang pembatalan caleg dan caleg terpilih diberlakukan untuk 

seluruh jenis pelanggaran terhadap larangan kampanye. Jika melihat 

berdasarkan pendekatan yang coba dibangun, ketentuan tentang diskualifikasi 
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caleg tidak tepat berlaku secara umum. Sanksi ini mestinya sanksi khusus yang 

memang memiliki alasan kuat untuk memberlakukannya. Alasan itu 

menyangkut dampak yang ditimbulkannya. Seperti berdampak terhadap syarat 

calon seperti ketentuan larangan mempersoalkan dasar Negara yang juga 

merupakan pelanggaran terhadap syarat untuk menjadi calon anggota legislatif. 

Atau juga seperti kasus politik uang dan menghina seseorang menggunakan isu 

SARA. Kedua isu itu potensial mengganggu penyelenggaraan pemilu yang 

demokratis. 

 

V. PENUTUP DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan bahwa ketentuan Pasal 285 

UU Pemilu telah dirumuskan dengan tidak cermat oleh pembentuk undang-

undang. Sanksi pembatalan sebagai calon anggota legislatif dan calon anggota 

legislatif terpilih mestinya tidak diberlakukan secara umum terhadap seluruh 

jenis pelanggaran kampanye pemilu sebagai ketentuan Pasal 280 UU Pemilu. 

Jika melihat sistematika pengaturan, mestinya Pasal 285 UU Pemilu hanya 

diberlakukan untuk pelanggaran politik uang, yang berarti mestinya merujuk 

pada Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 284 UU Pemilu. Apalagi, tidak 

seluruh larangan kampanye sebagaimana Pasal 280 UU Pemilu layak untuk 

diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu. Seperti pelanggaran 

kampanye penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah, menggunakan 

dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu lainnya atau 

melibatkan pejabat Negara tertentu dalam kampanye. 

Berdasarkan kesimpulan itu, ada beberapa rekomendasi untuk pengaturan 

sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu legislatif. Beberapa rekomendasi itu 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemberlakuan sanksi pembatalan sebagai caleg dan caleg terpilih tetap 

diberlakukan untuk kasus politik uang. Dengan demikian, ketentuan 

Pasal 285 merujuk pada bentuk pelanggaran kampanye dalam Pasal 280 

ayat (1) huruf j dan Pasal 284 UU Pemilu. 

2. Pemberlakuan sanksi pembatalan sebagai caleg dan caleg terpilih 

diperluas namun selektif yakni berlaku untuk pelanggaran larangan 

kampanye sebagai berikut:    

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, 

dan/atau Peserta Pemilu yang lain;  
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d. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 

peserta Kampanye Pemilu. 
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SENGKETA PROSES BAWASLU 

DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU  

 

MAHYUDIN, SH., MH 

 

Koordiv Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

 

 

Abstrak 

 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum telah menempatkan kedudukan bawaslu menjadi lembaga 

yang permanen sampai pada tingkat kabupaten/kota dan juga telah 

memberikan penambahan kewenangan bagi bawaslu khususnya dalam 

menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu mengatur 

tentang sengketa yang terjadi antar peserta dan sengketa peserta dengan 

penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan oleh KPU. 

Akan tetapi, terhadap sengketa antar peserta tidak diatur secara rinci seperti 

sengketa peserta dengan penyelenggara sehingga keadaan ini menimbulkan 

pertanyaan bagaimana penyelesaian terhadap sengketa antar peserta jika 

terjadi sementara tidak ada aturan yang mengatur dan bagaimana pula jika 

ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang namun dibentuk dan diatur 

melalui peraturan yang lebih rendah melalui peraturan bawaslu.   

 

Kata kunci: Undang-Undang, sengketa proses pemilu, sengketa antar peserta, 

sengketa peserta dengan penyelenggara, surat keputusan KPU, delegasi 

kewenangan.        
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1. Pendahuluan 

 

Sebagai Lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum mengalami penguatan tidak saja secara kelembagaan akan 

tetapi juga menyangkut penambahan kewenangan yang dimiliki bila 

dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
1
 Hal ini disebabkan, oleh karena 

kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini 

mampu menjawab tantangan, harapan serta memenuhi rasa kepuasan bagi 

publik dalam mengawal setiap tahapan demi tahapan dalam pemilu. 

Meskipun sebagai lembaga yang relatif baru, bawaslu telah 

menunjukan dirinya sebagai lembaga yang profesional dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangannya, terlihat dari sejak mulai berdiri pada tahun 2008 

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, bawaslu masih merupakan lembaga yang sifat permanen 

hanya pada tingkat pusat, sementara pada tingkat Provinsi sampai pada 

Kabupaten/Kota masih bersifat ad hoc atau sementara tidak seperti saat ini, 

bawaslu sudah bersifat permanen sampai pada tingkat Kabupaten/Kota.  

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, menetapkan kedudukan bawaslu pada tingkat Provinsi 

menjadi permanen sedangkan Kabupaten/Kota dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017. Penguatan kedudukan bawaslu yang semula permanen hanya 

pada tingkat pusat kemudian diteruskan sampai pada tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota didorong oleh kehendak publik agar bawaslu mampu bekerja 

secara maksimal melakukan pengawasan pada setiap pemilu diselenggarakan 

sebagai akibat banyak kecurangan serta pelanggaran yang terjadi selama ini, 

baik oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara menjadi mimpi buruk 

adanya keharusan dalam melahirkan lembaga pengawas pemilu yang bersifat 

independen. Keberadaan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu guna 

menghasilkan kualitas pemilu yang lebih baik, demokratis serta mencerminkan 

prinsip berkedaulatan ditangan rakyat itu dapat dilaksanakan dalam memenuhi 

aspirasi kepentingan politik rakyat jangan sampai disalah gunakan oleh dan 

untuk serta kepentingan kelompok-kelompok tertentu. 

Sisi penting bawaslu dalam pembentukannya, secara filosofis dapat 

dipahami guna menegakkan keadilan pemilu. Keadilan pemilu dimaksudkan, 

                                                           
1
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Penguatan lembaga dimaksudkan undang-undang Pemilu yakni menempatkan lembaga 

pengawas pemilu dipermanenkan sampai pada tingkat kabupaten dan kota yang semula masih 

bersifat ad hoc untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. 

Sedangkan dalam sisi kewenangan juga bertambah yakni dalam menyelesaikan sengketa proses 

pemilu.        
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tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan melalui 

kewenangannya, diantaranya adalah (i) kewenangan dalam melakukan tugas 

pengawasan sebagai fungsi utama; (ii) kewenangan dalam melakukan 

penyelesaian setiap masalah pemilu menurut undang-undang pemilu melalui 

penanganan pelanggaran yang terbagi dalam penanganan pelanggaran 

administratif pemilu dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. 

Disamping kewenangan pengawasan dan penanganan pelanggaran, bawaslu 

dilengkapi juga dengan kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses 

pemilu.  

Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu merupakan 

kewenangan baru yang diperoleh bawaslu melalui pembentukan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan menerima permohonan 

yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam hal ini pemohon, oleh karena 

adanya kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh peserta pemilu/pemohon 

akibat dikeluarkannya surat keputusan atau berita acara oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Pengujian yang dilakukan kepada bawaslu melalui sengketa 

proses ini dimaksudkan guna menguji apakah keputusan yang dikeluarkan oleh 

KPU tersebut terhadap peserta pemilu khususnya kepada pemohon yang 

dianggap telah merugikan kepentingannya telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau tidak? sehingga proses yang terjadi 

dalam sengketa itu sebagai bentuk pencegahan agar KPU dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangannnya tidak berbuat sewenang-wenang terhadap peserta 

pemilu dengan mengukur sekaligus dapat membatalkan keputusan KPU 

apabila tindakan dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek tidak 

didasari oleh ketentuan peraturan yang berlaku atau sebaliknya. 

Pengujian terhadap dan atau melalui sengketa proses pemilu tentang 

surat keputusan atau berita acara itu dilakukan secara terbatas, yakni dalam 

penanganan memberikan batasan-batasan yang bersifat khusus misalnya 

kepada siapa saja yang dapat terlibat sebagai pihak dalam sengketa proses, 

disamping kewajiban terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon 

dan hal-hal tertentu lainnya tidak seperti dalam penanganan pelanggaran yang 

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang artinya siapa saja 

dapat melibatkan diri didalamnya untuk dapat menjadi pihak dalam 

pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu.  

Kewenangan yang diberikan bagi bawaslu dalam melaksanakan 

sengketa proses disebutkan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “sengketa proses pemilu meliputi 

sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan 

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, 
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Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
2
 Akan tetapi, 

pengaturan dalam pasal-pasal berikutnya dalam bab tentang sengketa hanya 

menguraikan dan menjelaskan tentang sengketa yang terjadi antara peserta 

dengan penyelenggara namun, tidak mengatur lebih lanjut tentang sengketa 

antar peserta dengan peserta.  

Ketiadaan pengaturan ini tentu, akan menjadi kendala jika dikemudian 

hari muncul suatu persoalan atau sengketa antara peserta dengan peserta akan 

tetapi tidak memiliki dasar hukum dalam penyelesaiannya. Jikapun demikian, 

apabila ketentuan norma sengketa antar peserta dengan peserta dalam undang-

undang tidak mengaturnya selanjutnya norma tersebut dibentuk serta 

dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah sebagai pelaksana melalui 

peraturan bawaslu apakah memiliki dasar hukum yang kuat terhadap peraturan 

tersebut harus dibentuk dan dilaksanakan.  

Lebih lanjut, disamping persoalan yang disampaikan sebelumnya 

tentang pengaturan sengketa antar peserta, dalam kajian ini juga akan 

membahas tentang apakah bawaslu berewenang dalam menyelesiakan sengketa 

proses pemilu untuk menguji objek keputusan KPU mencoret peserta pemilu 

dalam Daftar Calon Tetap (DCT) khususnya bagi calon anggota legislatif yang 

bersumber dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang 

terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan pidana pemilu.      

 

2. Kelembagaan Pengawas Pemilu 

Pembentukan lembaga pengawas pemilu didasarkan pada keinginan 

untuk menciptakan pemilu yang berkualitas sebagai representasi dari 

kepentingan seluruh rakyat Indonesia dalam meminimalisir tingkat kecurangan 

dan pelanggaran pemilu. Pentingnya lembaga pengawas pemilu di indonesia 

dibuktikan dari pengalaman pemilu selama ini tidak dapat berjalan secara jujur 

dan adil, serta selalu diwarnai dengan rasa ketidakpuasan dan protes bagi 

sebagian kelompok atas hasil pemilu karena dianggap tidak demokratis karena 

lemahnya sisi pengawasan. Lainnya hal dengan adanya bawaslu saat ini 

sebagai lembaga pengawas tentu memiliki format yang berbeda dengan 

sebelumnya karena bawaslu memiliki kewenangan yang cukup besar dalam 

melaksanakan tugas yang tidak hanya melakukan pengawasan semata 

melainkan punya kewenangan dalam hal penindakan (penanganan 

pelanggaran) baik karena adanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat 

maupun hasil pengawasan aktif dilakukan oleh pengawas pemilu yang disebut 

dengan istilah temuan.     

Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu kedua setelah pemilu tahun 1955 

sebagai awal lahirnya gagasan tentang pentingnya pembentukan lembaga 

                                                           
2
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 …OP.Cit, ps. 466 
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pengawas meskipun secara praktek lembaga pengawas dimaksud di masa-masa 

awal sifat dan kedudukannya berada dalam kendali pemerintahan. Sehingga 

dengan itulah, pada era reformasi mengalami perubahan secara total baik 

bentuk serta kedudukannya dengan menempatkan bawaslu sebagai lembaga 

negara yang bersifat permanen “Auxiliary state organ” yang bersifat 

independent serta jauh dari intervensi dan pengaruh siapapun.
3
  

Pemilu dilakukan sebagai perwujudan dari semangat kedaulatan rakyat 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
4
 

yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar” akan tetapi kedaulatan itu tidak dapat 

dijalankan secara sempurna tanpa melalui kontrol yang kuat dari pengawas 

sebab mana struktur masyarakat yang bertingkat-tingkat dalam kelas yang 

berbeda-beda ini dapat menjadi alasan munculnya praktek pemilu yang tidak 

jujur karena disalahgunakan oleh kelompok tertentu.  

Prisnsip kedaulatan rakyat adalah prinsip partisipasi rakyat untuk 

terlibat serta melibatkan diri dalam pemilu menurut tata cara yang sudah 

ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Penyerahan kedaulatan dari 

dan oleh kepada rakyat secara langsung dapat menimbulkan banyak persoalan 

dengan tingkat kerumitan yang sempurna karena banyak hal menjadi 

pertimbangan mengingat kepentingan rakyat yang berbeda-beda dan di lain sisi 

pemahaman masyarakat masih beragam tentang pemilu dan demokrasi 

menempatkan kedudukan rakyat menjadi objek yang dapat ditentukan. 

Semestinya kedudukan rakyat yang berdaulat menurut UUD itu harusnya 

menjadi subjek yang menentukan, hal ini sejalan dengan pemikiran Bingham 

Powell yang menyebutkan:
5
  

 

In political system with many people, such as modern nations, 

government "by the people" must for the most part be indirect. the 

people participate primarily by choosing policymakers in competitive 

election. Such elections are instrument of democracy to the degree that 

they give the people influence over policy making.  

  

                                                           
3
 Meskipun gagasan terhadap pengawas pemilu sudah dimulai pada Pemilu Tahun 1971 akan 

tetapi konsep tersebut baru dapat dilaksanakan pada Pemilu Tahun 1982 melalui Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1980. Istilah pengawas pemilu pada saat itu dengan nama Panwaslak 

Pemilu (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat 

kecamatan. Ketua Panwaslak Pusat oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri 

sedang tingkat Kecamatan Ketuanya dari unsur pemerintah tingkat kecamatan sampai 

terjadinya perubahan dalam era reformasi.     
4
 Republik Indonesia, Perubahan Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Ps 1 ayat (2) 

5
 J.R.G. Bingham Powell, Eelction as Instrumen of Democracy, (2000), hal. 3   
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Pendapat Powell tersebut, memberikan syarat akan pentingnya lembaga 

pengawas jika model pemberian kedaulatan itu dilakukan secara langsung 

kepada rakyat sementara struktur rakyat belum pada posisi yang sama dan 

untuk menatanya dalam menjaga “kesetaraan” atau “equality” bagi pemilih 

sebagai standar terlaksanakanya kebebasan dalam memilih bagi rakyat harus 

ada lembaga pengawas. Seperti halnya pada negara-negara yang sudah matang 

dalam pengalaman berdemokrasi, mereka tidak lagi membutuhkan sebuah 

lembaga pengawas pemilu untuk mengontrol partipasi rakyatnya disamping 

demokrasi yang mereka terapkan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat 

seperti yang kita terapkan saat ini.   

  

3. Mewujudkan Keadilan Pemilu  

Bawaslu merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggara 

pemilu disamping KPU dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP) sebagai satu kesatuan dalam menciptakan tegaknya keadilan pemilu. 

Pengawas pemilu telah menjadi bagian penting dalam sistem manajemen 

Pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip pemilu yang bersifat langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dicapai.
6
 Pengawas pemilu semakin 

mendapat perhatian seiring bergulirnya era reformasi.
7
 Pascareformasi, 

kerangka hukum maupun kelembagaan pengawas pemilu semakin diperkuat, 

baik dari sisi kewenangan maupun status kelembagaan. Cakupan dan jenis 

pelanggaran pemilu juga diperluas.
8
 

Pemilu sebagai sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan UUD 

1945 dan pemilu harus dijadikan sebagai upaya untuk mengintegrasikan 

seluruh potensi keberagaman yang ada sebagai sumber kakayaan budaya 

bangsa. Disinilah peran penting bagi penyelenggara pemilu termasuk seluruh 

steakholders untuk membangun konsesus bersama dalam tegaknya keadilan 

pemilu yang dapat merawat keberagaman yang ada.       

 

a. Kewenangan Bawaslu Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu 

Secara umum istilah sengketa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan perselisihan, pertengkaran 

sedangkan bersengketa adalah berselisih, bertengkar, berperkara.
9
 Demikian 

pula di dalam kewenangan yang dimiliki bawaslu untuk menyelesaikan 

sengketa proses pemilu para pihak berselisih, bertengkar ataupun berperkara 

                                                           
6
 Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & 

DKPP, (Erlangga, 2016), hal. 110 
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1996) hal. 1279 
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sebagai akibat dari perbedaan pendapat dalam menilai surat keputusan yang 

dikeluarkan oleh KPU yang dianggap tidak berdasarkan pada ketentuan yang 

berlaku.  

Pembentukan lembaga pengawas khususnya dalam memberikan 

kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu adalah sebagai upaya dalam 

mewujudkan dan menjaga keadilan administratif penyelenggara pemilu yang 

menjadi kewenangan KPU. Kondisi demikian ini tidak jauh berbeda dengan 

alasan dibentuknya lembaga atau Peradilan Tata Usaha Negara bagi negera-

negara penganut sistem hukum civil law seperti di indonesia. Tujuan 

pembentukan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga 

agar jangan sampai pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan 

menyangkut kepentingan masyarakat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk 

keputusan administratif dapat merugikan pihak tertentu, oleh karena keputusan 

yang diambil tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atau bahkan melangggar prosuder dan tata cara sebagaimana 

seharusnya sehingga berakibat pada tindakan dalam menerbitkan keputusan 

yang demikian itu dapat bersifat sewenang-wenang.
10

  

Kewenangan penyelesaian sengketa bawaslu diperoleh melalui perintah 

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

yakni “sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta 

pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota”, sedangkan proses penanganan sengketa 

diatur lebih lanjut dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 469 dan juga diatur 

kembali secara teknis melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu). 

Dilihat dari sisi pembentukan kewenangan penyelesaian sengketa 

sangat terkait erat dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki 

otoritas besar dalam menentukan nasib calon peserta pemilu baik pada masa 

verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu, penetapan daftar calon 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dan 

penetapan pasangan calon maupun kedudukannya setelah ditetapkan sebagai 

peserta pemilu sangat ditentukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh 

KPU. Dalam melaksanakan kewenangan itu bisa saja KPU mengambil 

tindakan yang keliru yang dapat merugikan bagi calon maupun peserta pemilu 

yang mana keputusan yang dibuat dapat berdasarkan pada UU maupun 

Peraturan KPU dan juga didasarkan atas putusan pengadilan. 

 

                                                           
10

 Lihat E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Tinta Mas, 1986) 
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1. Objek Sengketa Berdasarkan Peraturan KPU  

Dalam sengketa proses pemilu apapun bentuk keputusan dan juga berita 

acara yang dikeluarkan oleh KPU dapat dijadikan sebagai objek permohonan. 

Pemohon dalam sengketa proses pemilu haruslah orang atau pihak yang merasa 

dirugikan secara langsung akibat dikeluarkan keputusan tersebut dengan 

menguraikan kerugian yang dialami disamping menjelaskan kedudukan hukum 

pemohon, termohon dan juga identitas para pihak.
11

 

Penyelesaian sengeka proses pemilu dilakukan dalam waktu 12 hari 

kerja
12

 yang didahului dengan proses mediasi dalam waktu 2 hari dipimpin 

oleh seorang mediator dengan menghadirkan para pihak pemohon dan 

termohon untuk menyampaikan hal-hal dan keinginan dari masing-masing 

tentang sengketa dengan harapan sengketa yang terjadi dapat diselesaikan 

dalam proses mediasi. Akan tetapi, jika mediasi mengalami jalan buntu dan 

tidak tercapai kesepakatan maupun perdamaian para pihak diminta untuk 

menandatangani berita acara mediasi tentang ketidaksepakatan yang 

selanjutnya akan diteruskan dengan proses adjudikasi.        

Dalam prakteknya, sengketa antar peserta dengan penyelenggara ini 

misalnya terjadi pada proses seleksi administrasi bakal calon anggota legislatif 

dari partai politik dalam Daftar Calon Sementara (DCS) harus memenuhi 

seluruh persyaratan yang dibebankan bagi masing-masing sehingga sampai 

pada tahap akhir pemeriksaan oleh KPU mengeluarkan keputusan lolos atau 

tidaknya untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).  

Pada proses pemeriksaan kelengkapan adminsitrasi bagi calon anggota 

legislatif, KPU menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota. Di dalam peraturan pencalonan itu, KPU membentuk norma 

larangan bagi mantan terpidana tertentu untuk dapat dicalonkan sebagai 

anggota legislatif khususnya yang diatur pada Pasal 4 ayat (3) PKPU 20 Tahun 

2018, menyebutkan “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana 

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”
13

 Akibat dari 

penerapan norma hukum pelarangan bagi terpidana yang disebutkan 

menyebabkan seseorang dicoret atau tidak masuk dalam DCT oleh keputusan 

                                                           
11

 Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 

sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan 

terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

Proses Pemilihan Umum. ps. 13 
12

 Ibid. ps 6 ayat (1) 
13

 Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ps. 4 atay (3)  
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KPU meskipun secara administrasi yang bersangkutan telah memenuhi secara 

keseluruhannya.  

Berlakunya pasal larangan bagi terpidana tertentu ini memiliki efek 

terutama dalam aspek keadilan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

PKPU harus diukur dengan ketentuan yang terdapat pada aturan diatasnya 

yakni melalui undang-undang. Oleh sebab, pembentukan norma hukum yang 

berada pada tingkat bawah atau yang bersifat teknis tentu sebagai upaya agar 

ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang bersifat abstrak dan umum 

dapat terlaksana pada tingkat praktisnya dan tidak boleh ada pertetangan norma 

antara ketentuan yang berada diatas dengan ketentuan norma yang dibawah.  

Penegakan hukum melalui sengketa proses ini menjadi penting untuk 

mewujudkan keadilan pemilu ketika permohonan diajukan diharapakan dapat 

menemukan dan membuktikan kebenaran materiil dari sebuah keputusan yang 

menjadi objek dan untuk itu, masing-masing pihak dapat melakukan 

pembuktian baik dengan surat maupun dokumen-dokumen ataupun dapat 

menghadirkan saksi-saksi dan ahli untuk memberikan keterangan didalam 

memperjelas sengketa sebagai alat dalam memperkuat keyakinan majelis 

adjudikasi dalam mengambil putusan akhir. 

Sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu terhadap larangan bagi 

calon terpidana tertentu misalnya dalam pemeriksaan permohonan salah satu 

partai politik terhadap calon anggota legislatif yang dicoret dalam daftar calon 

sebagai mantan terpidana korupsi diputus bahwa permohonan pemohon 

diterima oleh majelis adjudikasi karena yang bersangkutan memiliki hak untuk 

menjadi calon anggota legislatif seperti halnya calon-calon lain yang bukan 

terpidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. 

Dalam pemeriksaan persidangan terhadap keseluruhan bukti-bukti dan 

juga ahli-ahli yang dihadirkan dan mengacu kepada ketentuan undang-undang 

khususnya pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “tidak pernah dipidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”
14

 ketentuan tersebut 

memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun yang ikut terlibat di dalam 

seleksi calon anggota legislatif tanpa kecuali termasuk mantan terpidana. Akan 

tetapi, didalam pasal tersebut memberikan ketentuan tersendiri bagi terpidana 

agar memenuhi persyaratan-persyaratan khusus yang ditelah ditentukan.  

Penerapan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu bagi 

terpidana adalah turunan dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

                                                           
14

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7…Op.Cit. ps. 240 ayat (1) huruf g  
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Dasar 1945 yang menyebutkan” segala warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
15

 Pemberian syarat khusus bagi 

terpidana merupakan bentuk jaminan dari “konstitusional bersyarat” bagi 

terpidana apabila mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif dengan 

kewajiban harus membuat pengumuman secara terbuka dan jujur kepada 

publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Demikian pula di dalam proses 

pesidangan adjudikasi seluruh persyaratan yang dimintakan oleh undang-

undang telah dipenuhi termasuk penguman dirinya sebagai terpidana telah 

dilakukan, maka kewajiban bagi majelis adjukasi adalah menyatakan menerima 

permohonan pemohon karena tidak ada alasan yang dapat disampaikan untuk 

menolak permohonan, meskipun secara terang dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU 

melarang. Akan tetapi, dasar pertimbangan majelis adjudikasi mengambil 

putusan didasarkan pada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari 

PKPU sesuai dengan asas penyampingan hukum yang dikenal dengan isitlah 

“lex superior derogat legi inferior” yakni hukum yang lebih tinggi 

mengalahkan hukum yang lebih rendah.     

       

2. Objek Sengketa Berdasarkan Putusan Pengadilan  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa yang menjadi objek 

dalam sengketa proses adalah mengenai surat keputusan maupun berita acara 

yang dikeluarkan oleh KPU. Objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan 

ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang didasarkan pada 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang melanggar 

ketentuan pidana pemilu.  

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kerangka 

dasar pijakan KPU dalam menerbitkan surat keputusan maupun berita acara 

tentang pencoretan seseorang calon anggota legislatif dalam daftar calon tetap 

maupun pembatalan penetapan sebagai calon terpilih.
16

 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 280 dan 

pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota 

DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang berstatus 

sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU 

kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:  

                                                           
15

 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar…Op.Cit. ps. 27 ayat (1)  
16

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7…Op.Cit. ps. 285 
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a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau  

b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.  

 

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap peserta 

pemilu yang diduga melanggar pidana pemilu didahului dengan mekanisme 

yang bersumber dari temuan maupun laporan. Temuan merupakan hasil 

pengawasan aktif pengawas pemilu terhadap seluruh kegiatan peserta pemilu 

baik dalam kegiatan kampanye maupun bukan kegiatan kampanye. Apabila 

diketahui adanya dugaan pelanggaran, pengawas wajib meneruskan itu dalam 

rapat pleno untuk menentukan apakah mengandung dugaan pelanggaran atau 

tidak. Sedang laporan adalah kegiatan pelaporan yang sampaikan oleh 

masyarakat/individu terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta pemilu dengan memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materiil. 

Mekanisme penanganan temuan dan laporan diserahkan kepada 

Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian 

dan Kejaksaan untuk memeriksa temuan atau laporan dengan memanggil 

pihak-pihak terkait dengan istilah “klarifikasi” guna meminta keterangan atau 

hal-hal yang diketahuinya tentang temuan atau laporan dugaan pelanggaran 

yang terjadi dalam waktu 14 hari kerja gakkumdu harus mengeluarkan hasil 

klarifikasi dimaksud untuk diteruskan pada rapat pleno bawaslu untuk 

menentukan temuan atau laporan dapat diteruskan pada tahap selanjutnya 

melalui penyidikan di kepolisian atau tidak?  

Jika hasil rapat pleno bawaslu menyatakan bahwa temuan atau laporan 

itu mengandung dugaaan pelanggaran pidana pemilu maka akan dilimpahkan 

ke pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan diteruskan melalui 

kejaksaan sampai pada pelimpahan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. 

Akan tetapi, dalam tahap pemeriksaan di kepolisian maupun di kejaksaan dapat 

saja temuan atau laporan dihentikan prosesnya apabila dalam penyidikan dan 

pemeriksaan di kejaksaan itu ternyata tidak mengandung unsur-unsur dugaan 

sebagaimana dimaksudkan dalam pembahasan maupun rapat pleno bawaslu 

sebelum dilimpahkan. Sebaliknya apabila terdapat bukti-bukti yang cukup 

membuktikan bahwa pelanggaran itu ada akan diteruskan sampai diputus di 

pengadilan.   

Putusan pengadilan menyatakan peserta pemilu (calon anggota legilatif) 

secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap meskipun putusan tersebut dalam bentuk percobaan.
17

 

                                                           
17

 Putusan percobaan adalah putusan pengadilan yang menyatakan seseorang secara sah tebukti 

melakukan tindak pidana dan dihukum penjara (penahanan badan) akan tetapi dengan adanya 
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Maka, sesuai dengan ketentuan pasal 285 UU Pemilu seseorang dapat dicoret 

dari daftar calon tetap oleh KPU berdasarkan rekomendasi yang disampaikan 

bawaslu dengan melampirkan putusan pengadilan. Sehingga keputusan KPU 

yang mencoret peserta pemilu/caleg yang bersangkutakan apakah dapat 

diproses melalui sengketa bawaslu? 

Secara filosofis pembentukan dan pemberian kewenangan kepada 

bawaslu untuk menangani sengketa proses pemilu, dimaksudkan untuk 

menjaga agar KPU tidak bertidak secara sewenang-wenang dalam 

mengeluarkan keputusan yang dapat merugikan bagi peserta pemilu/caleg. 

Dengan demikian, adanya sengketa proses ini sebagai sarana dalam menguji 

apakah tindakan KPU dalam menerbitkan keputusan itu sudah sesuai menurut 

peraturan yang berlaku ada tidak atau sudah sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki.  

Jika diperhatikan dalam hal pencoretan terhadap peserta pemilu/caleg 

berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksudkan sebelumnya, dapat 

dipahami bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku serta tidak mengandung adanya unsur 

kesewenang-wenangan dari KPU, mengingat proses pemeriksaan yang terjadi 

di pengadilan hingga dikeluarkanya putusan sudah terlebih dahulu dengan  

proses pengkajian dan klarifikasi atas temuan atau laporan dalam sentra 

gakkumdu yang merupakan satu kesatuan dari bawaslu. Oleh sebab itulah, 

bahwa permohonan atas sengketa yang objeknya adalah keputusan KPU yang 

didasarkan pada putusan pengadilan bukan menjadi objek sebagaimana 

dimaksudkan dalam sengketa proses bawaslu yang memberikan pengertian 

bahwa tidak mungkin bawaslu akan menguji kembali keputusan KPU tersebut 

yang semula berawal dari hasil pemeriksaan maupun proses dari bawaslu 

sendiri.          

                      

b. Sengketa Antar Peserta Pemilu  

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, Disamping sengketa yang 

terjadi antar peserta dengan penyelenggara juga terdapat sengketa antar peserta 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu. 

Pengaturan tentang sengketa antar peserta tidak diatur didalam undang-undang 

seperti pengaturan tentang sengketa peserta dengan penyelenggara sehingga 

sangat diperlukan pengaturan norma sengketa antar peserta. 

Pengaturan norma sengketa antar peserta dipandang perlu dalam 

memenuhi kebutuhan untuk menjawab adanya kekosongan hukum yang terjadi 

apabila timbul sengketa antar peserta oleh karena ketiadaan ketentuan yang 

                                                                                                                                                         
percobaan seseorang tidak sampai ditahan namun tetap dalam pengawasan kejaksaan selama 

masa percobaan untuk tidak melakukan tindakan maupun perbuatan pidana lainnya.     
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dapat dijadikan dasar penyelesaian. Selain itu, sengketa antar peserta lebih 

memiliki jangkauan pengertian yang lebih luas terhadap objek dan subjek 

apabila dibandingkan dengan sengketa yang terjadi antar peserta dengan 

penyelenggara yang terbatas pada jangka waktu 3 (tiga) hari penyampaian 

keberatan maupun pihak yang terlibat didalamnya, setelah dikeluarkan surat 

keputusan oleh KPU.  

Sementara sengketa antar peserta lebih kepada persoalan teknis 

dilapangan yang bersifat sederhana dan penyelesaian tidak memerlukan waktu 

yang terlalu lama dan juga dipandang dalam konteks sosiologisnya bahwa 

kehadiran lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi jika muncul perbedaan pendapat ataupun hal-hal 

yang berkaitan dengan pemilu antar peserta seperti sengketa penempatan alat 

peraga kampanye, bahan kampanye, dan sengketa tentang jadwal kampanye. 

Kesemuanya ini tidak dapat diselesaikan melalui penanganan pelanggaran 

administrasi maupun sengketa proses pemilu dalam pengertian sengketa antar 

peserta dengan penyelenggara yang dibedakan dengan sengketa antar peserta.    

Dalam undang-undang pemilu yang dimaksudkan dengan peserta 

pemilu terdiri dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, 

dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
18

 Mengingat sengketa 

antar peserta menyangkut persoalan teknis pelaksanaan pemilu maka yang 

dapat menjadi subyek ditambah, tidak saja peserta pemilu seperti dalam 

sengketa peserta dengan penyelenggara namun pihak-pihak yang disebutkan 

dalam undang-undang seperti pelaksana dan tim kampanye dapat menjadi 

pihak maupun mewakili peserta pemilu dalam sengketa. 

Sifat dari kata “akibat dikeluarkan putusan” dalam pasal undang-

undang pemilu mengandung makna yang lebih luas, artinya keputusan itu 

selama masih berlaku dan belum diadakan pencabutan baik melalui pembuatan 

keputusan yang baru sebagai pengganti dari yang lama maupun sudah 

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap hal-hal yang disebutkan, 

akan tetap melahirkan suatu akibat hukum dalam pelaksanaan bagi peserta 

pemilu dan hal itu yang mendorong perlunya pengaturan tentang sengketa antar 

peserta dalam bentuk aturan yang bersifat teknis melalui perbawaslu dibuat, 

karena didalam Pasal 469 ayat (4) menyebutkan “ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam peraturan 

bawaslu.” dengan ketetuan ini DPR telah memberikan kewenangan secara 

pedelegasian yang disebut dengan istilah “legislative delegation of rule making 

power” kepada bawaslu untuk membentuk ketentuan norma-norma yang 

mengatur lebih spesifik sesuai kebutuhan.      

 

                                                           
18

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 …. Op.Cit, ps. 469 ayat (4)  
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4. Kesimpulan 

 Pembetukan lembaga pengawas pemilu khususnya terhadap kewenangan 

baru yang dimikili dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai upaya 

dalam menjaga agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara 

pemilu khususnya KPU dalam mengeluarkan surat keputusan agar tidak 

berlaku sewenang-wenang dan dapat dikontrol melalui mekanisme 

penyelesaian sengketa di bawaslu dan terhadap sengketa antar peserta yang 

tidak diatur secara rinci dalam undang-undang sangat diperlukan pengaturan 

lebih lanjut sehingga dapat menjawab kebutuhan jika terdapat permasalahan 

yang terjadi dilapangan disamping undang-undang telah memberikan 

kewenangan pendelegasian.  
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BAGIAN 

6 
 

 

PERKEMBANGAN BARU PENGUJIAN PELANGGARAN 

ADMINISTRASI PADA PEMILU 2019 

Oleh. Irvan Mawardi
1
 

 
 

A. PENDAHULUAN 

 

Dalam persepektif konstitusi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan 

salah satu pilar utama dalam mengimplementasikan konsep Kedaulatan berada 

di tangan rakyat. Melalui mekanisme pencoblosan dengan prinsip Langsung 

Umum Bebas dan Rahasia kedaulatan rakyat dipertaruhkan. Pemilu harus 

disiapkan, didesain dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa rakyat benar-

benar berdaulat. Kedaulatan rakyat yang mandiri dalam memilih pemimpin 

bangsa menjadi salah satu karakteristik negara demokrasi. Namun untuk 

memastikan dan mendesain bahwa rakyat sungguh-sungguh berdaulat dalam 

sebuah pemilu, maka diperlukan aturan dan norma untuk memastikan tujuan 

luhur pemilu itu tetap terjaga.  Oleh karenanya salah satu pilar lain yang harus 

ada dalam mendukung dan memastikan kedaulatan itu berada di tangan rakyat 

adalah dengan tegaknya hukum. Pemilu harus dikawal dengan penegakan 

hukum yang mandiri, kuat dan berkeadilan untuk memastikan rakyat berdaulat 

dalam memilih. Maka pelaksanaan pemilu dan tegaknya hukum pemilu 

merupakan dua sisi mata uang yang saling melekat dan tak bisa dipisahkan. 

Pemilu. Kerangka tersebut merupakan manisfestasi titah konstutisi bahwa 

Kedaulatan di tangan rakyat namun sepenuhnya harus tunduk pada koridor 

hukum.
2
 

Sebagai peristiwa dan kegiatan politik, pemilu harus tetap dipastikan 

berlangsung dalam koridor penegakan hukum yang berkeadilan, bermartabat 

dan tanpa intervensi dari otoritas manapun. Penegakan hukum dalam kasus 

atau peristiwa politik seperti pemilu senantiasa mendapatkan tantangan berat 

                                                           
1
 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  Lampung 

2
 Bunyi UUD 1945  Pasal 1 ayat (2) : “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

berdasarkan Undang – Undang Dasar 
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oleh karena hukum harus ditempatkan di atas otoritas politik. Ciri utama dari 

model pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law), yang juga merupakan 

pelindung otonomi institusional, adalah pemisahan keinginan politik dan 

putusan hukum. Hukum diangkat “di atas” politik.
3
 Penegakan hukum pemilu 

baik dalam bentuk korektif (Corrective) melalui gugatan pemilu (electoral 

challenge) maupun dalam bentuk penegakan ketentuan (Punitive)  yang 

menyangkut ketentuan administratif maupun pidana merupakan bagian sistem 

untuk melahirkan pemilu yang berkeadilan. Berkeadilan dalam hal ini adalah 

terpenuhinya hak hukum seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada  untuk 

memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan pilkada. 

Dalam perkembangan kepemiluan di tanah air, respon perundang-

undangan pemilu terhadap proses penegakan hukum pemilu semakin 

mengalami perkembangan yang menggembirakan. Keberadaan norma-norma 

yang mengatur penyelesaian persoalan hukum pemilu, baik yang bersifat 

pidana, administrasi maupun pelanggaran kode etik semakin mendapat tempat 

pada setiap perumusan perundang-undangan pemilu tahun 2019 sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

banyak melahirkan perkembangan baru dalam pengujian sengketa. Setidaknya 

ada 3 (tiga)  desain  yang menonjol dan merupakan perubahan siginifikan 

dalam penyelesaian sengketa administrasi di Pemilu tahun 2019 melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilu 2019. 

Pertama, adanya ukuran yang jelas dan sistematis tentang pengertian sengketa 

tata usaha negara. Kedua, pembagian struktur dan lembaga beserta 

kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa. Ketiga, mekanisme dan pola 

penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat dan singkat.  

Perubahan pengaturan penegakan hukum pemilu tersebut sesungguhnya 

telah diatur sejak pemilu tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2012 tentang Pemilu legislatif. Namun dalam Pemilu 2019 ini ketiga desain 

tersebut mengalami langkah yang lebih progresif lagi dengan beberapa 

kebijakan baru dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Perkembangan baru tersebut 

terutama yang terkait dengan penegakan hukum administrasi dalam pemilu, 

antara lain;  

Pertama, adanya pengaturan tentang sanksi administratif berupa 

diskualifikasi sebagai peserta pemilu apabila seorang calon legislatif atau 

pasangan calon dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran 

administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). 

Ketentuan ini belum diatur pada Pemilu 2014, namun diatur pada pelaksanaan 

                                                           
3
  Philippe Nonet & Philip Selznick. 2003. Hukum Responsif Hukum Responsif ; Pilihan di 

Masa Transisi . Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis 

(HuMa). Jakarta.  Hlm. 46 
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pemilihan kepala daerah serentak periode 2016 sampai dengan 2018 melalui 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengaturan tentang pelanggaran 

administratif TSM dalam Pilkada kemudian diadopsi oleh Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan pelanggaran administrasi 

TSM ini lahir karena didorong oleh semangat memberikan sanksi yang tegas 

dan memiliki efek jera terhadap siapa saja yang melakukan politik uang dalam 

pemilu. Politik uang merupakan efek begitu kuatnya kesan bahwa kultur politik 

kita adalah tawar menawar. Apa yang dikenal sebagai politik uang, merupakan 

perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal venality. Istilah ini 

menunjuk pada keadaan dimana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang 

menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.
4
 Pengujian pelanggaran 

berbasis TSM lebih berpeluang diuji di Bawaslu daripada di Mahkamah 

Konstitusi. Kewenangan pengujian pelarangan administrasi TSM yang dimiliki 

Bawaslu secara jelas diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sedangkan 

Mahkamah Konstitusi dalam menguji sengketa hasil pemilu, pertimbangan 

akan adanya pelanggaran TSM bersifat kasuistik dan opsional bagi Majelis 

Hakim di MK karena parameter TSM tidak diatur dalam sengketa hasil namun 

hanya diatur dalam pelanggaran administrasi proses pemilu.   

Perkembangan kedua adalah terjadinya peralihan kewenangan 

penyelesaian pelanggaran administrasi yang pada awalnya menjadi 

kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian beralih menjadi 

kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam desain pada pemilu 

sebelumnya, penyelesaian pelanggaran administrasi terlebih dahulu diperiksa 

dan diuji oleh Bawaslu dan hasil pemeriksaan tersebut direkomendasikan ke 

KPU untuk diputus dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPU. 

Namun pada pemilu tahun 2019 ini, Komisi Pemilihan Umum tidak lagi 

memiliki kewenangan memutus sebuah pelanggaran administrasi. Kewenangan 

penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu sepenuhnya menjadi 

kewenangan Bawaslu yakni memeriksa, menguji dan memutus sebuah dugaan 

pelanggaran administrasi. KPU hanya memiliki kewenangan untuk 

menindaklanjuti putusan Bawaslu. Implikasi dari perubahan ketentuan ini 

adalah berakhirnya “rezim rekomendasi” yang dahulu pelangaran diperiksa di 

Bawaslu dan direkomendasikan diputus oleh KPU. Desain lama ini 

menempatkan hasil pemeriksaan Bawaslu tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat kepada KPU sebab hasil pemeriksaannya hanya bersifat rekomendasi 

untuk ditindaklanjuti KPU. Namun dengan desain baru, KPU wajib 

menindaklanjuti putusan Bawaslu tentang pelanggaran administrasi. 

                                                           
4
 Ignas Kleden, 2004. Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan. Indonesiatera. Magelang:, , 

hal. 12. 
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Perubahan ketiga adalah mekanisme pemeriksaan pelanggaran 

administrasi. Sebagai konsekuensi dari berakhirnya rezim rekomendasi ke 

KPU dan menjadi kewenangan tunggal oleh Bawaslu untuk memeriksa dan 

memutus pelanggaran administrasi maka terjadi pula perubahan dalam 

sistematika prosedur pengujian sebuah pelanggaran administrasi. Dalam 

ketentuan lama, kewenangan Bawaslu dalam memeriksa pelanggaran 

dilakukan dengan metode dan prosedur pemeriksaan yang bersifat sepihak. 

Apabila terdapat laporan atau temuan pelanggaran administrasi, maka Bawaslu 

melakukan pemeriksaan dengan menguji tindakan terlapor dengan norma 

perundang-undangan yang menjadi dasar pengujian dan selanjutnya 

disimpulkan tentang ada tidaknya pelanggaran perundang-undangan. Dalam 

desain yang baru, pemeriksaan dan pengujian oleh Bawaslu harus ditempuh 

melalui Persidangan dengan basis pemeriksaan bukti dan para pihak untuk 

mendapatkan sebuah putusan.  Metode persidangan dengan model “ajudikasi” 

ini  yakni dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Pelapor harus 

diklarifikasi dengan memanggil Terlapor yang melakukan dugaan pelanggaran. 

Hasil dari pemeriksaan persidangan inilah yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk Putusan yang wajib dilaksanakan pihak-pihak terkait termasuk KPU. 

Tulisan ini akan mengulas dinamika impelementasi perkembangan baru 

dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada Pemilu 2019 dengan fokus 

kajian berakhirnya rezim “rekomendasi” dari Bawaslu ke KPU dan adanya 

perubahan pengujian oleh Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi Pemilu. 

 

B. Berakhir rezim Rekomendasi Bawaslu ke KPU 

 

Perkembangan baru dalam penegakan hukum administrasi selanjutnya 

adalah pada perubahan kewenangan KPU dalam menindaklanjuti pelanggaran 

administrasi. Selama empat kali pemilu, yakni pemilu 1999, pemilu 2004, 

Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 posisi lembaga pengawas pemilu hanya sekedar 

stempel atas keberadaan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yakni Komisi 

Pemilihan Umum.  Dalam konteks penangangan pelanggaran administrasi  

Pemilu,  Fungsi dan wewenang lembaga pengawas pemilu hanya sebatas 

memberikan rekomendasi kepada pihak lain atau instansi lain atas temuan atau 

laporan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Sepanjang 

pelaksanaan pemilu-pemilu tersebut  pengawas pemilu tidak memiliki fungsi 

eksekutorial atas temuan dan laporan pelanggaran pemilu baik pelanggaran 

administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu, karena kewenangan 

eksekutorial tersebut ada di tangan KPU dan Polisi atau Jaksa penuntut umum. 

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2014,  sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif, 

pengaturan tentang fungsi dan kewenangan pengawas pemilu sedikit 
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mengalami penguatan. Bawaslu –dalam hal ini Bawaslu Provinsi- memiliki 

kewenangan terjadinya sengketa, khususnya sengketa tata usaha negara, 

Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan sebagai Banding Administrasi apabila 

calon legislatif atau partai politik merasa dirugikan dengan Keputusan KPU. 

Penempatan Bawaslu sebagai quasi peradilan merupakan sebuah kemajuan 

dalam konteks penguatan kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu.  

Dengan kewenangan itu para pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan 

KPU dapat melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu ke Bawaslu 

sebelum menempuh upaya litigasi ke Peradilan Tata Usaha Negara. 

Meskipun telah memiliki kewenangan sebagai banding administratif 

dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu, namun dalam 

pelaksanaan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu dalam menyelesaikan 

pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana belum sekuat kewenangan 

yang dimiliki dalam konteks menyelesaikan sengketa pemilu. Kewenangan 

badan pengawas pemilu dalam ranah pelanggaran administrasi pemilu masih 

pada batas merekomendasikan hasil temuan pelanggaran ke KPU dan pihak 

KPU yang akan memutus atau mengeksekusi rekomendasi atas pelanggaran 

administrasi tersebut. Meskipun dalam UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012 telah 

menegaskan bahwa rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu terhadap temuan 

pelanggaran administrasi harus dieksekusi oleh KPU 7 (tujuh) hari sejak 

diterima laporannya dari Bawaslu.  Namun ketentuan tersebut belum mampu 

mengefektifkan penyelesaian pelanggaran yang dilaporkan oleh Bawaslu. 

Tidak efektifnya penyelesaian pelanggaran administrasi oleh KPU tidak hanya 

terjadi pada Pemilu 2014, namun juga terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 253 disebutkan: “ 

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, 

prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan 

Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana 

Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.”. Konsepsi tentang 

Pelanggaran Administrasi cakupannya sangat luas, yakni pelanggaran di luar 

tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran administrasi ini 

berpotensi terjadi pada setiap tahapan Pemilu yakni: Tahapan Pendaftaran dan 

Pemutakhiran pemilih, Tahapan verifikasi bakal calon legislatif, Tahapan 

kampanye, Tahapan pengadaan dan distribusi logistik, Tahapan pemungutan 

suara, Tahapan pergerakan suara dari TPS ke PPK dan Tahapan rekapitulasi 

suara. 

Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilu 

legislatif mengatur tentang alur penyelesaian Pelanggaran Administrasi; 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota 

membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu. (2) 
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KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti 

rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU, KPU 

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran 

administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 

Pasal 255 berbunyi: 

(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan 

memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 

254 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (2) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran 

administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.   

Pasal 256 berbunyi: 

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bawaslu memberikan sanksi 

peringatan lisan atau peringatan tertulis. 

 

Berdasarkan Pasal 254, 255 dan 256 tersebut dapat dipahami bahwa 

kunci penyelesaian dari pelanggaran administrasi adalah berada dalam 

kewenangan KPU. Kewenangan Bawaslu hanya mengawasi, menemukan dan 

menerima laporan serta mengkaji dalam bentuk memverifikasi pelanggaran 

tersebut dan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi ke KPU. Kewenangan 

KPU yang kemudian memutuskan apakah temuan atau laporan Bawaslu 

tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk sanksi atau perbaikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa efektifitas kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan 

pelanggaran sangat tergantung dengan kualitas kinerja KPU. 

Pada faktanya, dalam pelaksanaan Pemilu 2004 misalnya, pada pemilu 

legislatif, Panwas menerima laporan/temuan pelangaran sebesar 8.946 kasus, 

yang diteruksna ke KPU 8.013 kasus dan yang berhasil ditangani KPU 

sebanyak 2.822 kasus. Sedangkan pelanggaran administrasi pada Pemilihan 

Presiden tahun 2004, Panwaslu menerima laporan/temuan sebanya 1.296 

kasus, diteruskan ke KPU sebanyak 1.158 Kasus dan yang berhasil ditangani 

KPU sebanyak 259 kasus
5
. 

Sementara khusus temuan/laporan yang terkait dengan pelanggaran 

administrasi dalam tahapan pendaftaran pemilih sebanyak 985 kasus, dan 

setelah diteruskan ke KPU, hanya ditindaklanjuti sebanyak 919 kasus. 

                                                           
5
 Nur Hidayat Sardini, 2011. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media 

Press. Yogyakarta.. Hlm.233 
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Sementara data pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye ada sebanyak 

3722 kasus yang diteruskan ke KPU dan hanya 3242 kasus yang ditindaklanjuti 

oleh KPU. Dalam tahapan pemungutan suara, temuan/laporan yang diteruskan 

Bawaslu ke KPU sebanyak 345 kasus dan ditindaklanjuti oleh KPU sebanyak 

301 kasus. Pada tahapan rekapitulasi suara, temuan/laporan yang duteruskan 

Bawaslu ke KPU sebanyak 368 kasus dan yang ditindaklanjuti oleh KPU 

sebanyak 314 Kasus.
6
 

Sementara evaluasi terhadap temuan/laporan pada Pemilu tahun 2014 

menunjukkan Pengawasan terhadap tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD tahun 2014, terdapat 8.380 kasus dugaan pelanggaran. Dari total 8.380 

kasus dugaan pelanggaran, sebanyak 69% (5.814) merupakan hasil temuan 

Bawaslu, sedangkan 31% (2.566) kasus berasal dari laporan masyarakat. Dari 

8.380 kasus dugaan pelanggaran tersebut, sebanyak 6.203 kasus ditindaklanjuti 

oleh Bawaslu, sedangkan 2.177 kasus tidak ditindaklanjuti karena berbagai 

alasan misalnya tidak terpenuhi unsur pelanggaran, kurangnya alat bukti, dan 

lain sebagainya. Data 8.380 kasus tersebut terdiri dari  Pelanggaran 

Administrasi sebanyak 7720 kasus dan Pelanggaran pidana sebanyak 660 

Kasus.
7
  

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak temuan atau laporan 

Bawaslu tidak dilanjuti oleh KPU yang menyebabkan tidak maksimalnya 

pelaksanaan kewenangan Bawaslu. Pemilu 2019 melahirkan perkembangan 

baru bagi kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi 

Pemilu.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu  menempatkan 

Bawaslu sebagai eksekutor langsung terhadap laporan dan temuan pelanggaran 

administrasi merupakan langkah progressif dalam penyelesaian pelanggaran 

administrasi pemilu. Bawaslu melakukan pengujian administrasi terhadap 

laporan pelanggaran dari masyarakat maupun temuan pelanggaran oleh petugas 

Bawaslu. Setelah Bawaslu melakukan pengujian dan memutuskan adanya 

pelanggaran, maka Bawaslu memerintahkan KPU untuk menindaklanjuti hasil 

pengujian Bawaslu tersebut dan perintah Bawaslu tersebut bersifat imperatif. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 94 

ayat 2 berbunyi ;” (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. 

menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; b. 

menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; c. menentukan dugaan 

pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan d. memutus pelanggaran 

administrasi Pemilu.” Pasal 95 huruf b berbunyi: “Bawaslu berwenang: b. 

                                                           
6
 Laporan Hasil Pengawaslu Bawaslu pada  Pemilu Legisltaif tahun 2014 

7
 Ibid 
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memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;  

Selanjutnya atas putusan Bawaslu tersebut, Undang-Undang memerintahkan 

KPU untuk melaksanakan putusan tersebut. Pasal 12 huruf 1 diatur bahwa: 

KPU bertugas: huruf (i) : menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas 

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; Pasal 14 

huruf j berbunyil; “melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas 

pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;” 

Adanya kewenangan baru kepada Bawaslu untuk memutus pelanggaran 

administrasi dapat mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran 

administrasi yang pada pemilu sebelumnya sering mengalami sengkarut akibat 

pemahaman yang berbeda antara KPU dan Bawaslu dalam menilai sebuah 

pelanggaran. Dalam ketentuan lama, KPU masih memiliki hak tafsir atas hasil 

temuan Bawaslu dan KPU biasanya pada akhirnya tidak melaksanakan 

rekomendasi Bawaslu. Menurut Ramlan Surbakti, Berdasarkan hasil temuan 

dari FGD yang dilakukan oleh Kemitraan menegaskan bahwa kedua organ ini 

berangkat dari persepsi yang berbeda dalam memposisikan diri atas kasus-

kasus pelanggaran pemilu.
8
 Dengan aturan baru tersebut, KPU tidak memiliki 

lagi ruang untuk berbeda atas hasil pemeriksaan Bawaslu selain 

melaksanakannya. Ketidakpatuhan KPU terhadap putusan Bawaslu dapat 

dijadikan aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Peraturan 

Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 46 ayat 3 mengatur bahwa : “(3) Dalam 

hal putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, 

Pengawas Pemilu dapat mengadukan penyelenggara Pemilu kepada Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

 

C. Metode “Ajudikasi” dalam Pelanggaran Administrasi  

 

 Sebagai impelementasi dan pengaturan lebih lanjut  Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 94 ayat 2 , Bawaslu kemudian 

mengatur kewenangan menyelesaikan Pelanggaran Administrasi melalui 

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan Umum.  Dalam Perbawaslu ini diatur beberapa 

kategori wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,  dan Panwaslu LN 

menerima, memeriksa, mengkaji, dan  

                                                           
8
 Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang 

Efektif, Kemitraan Partnership. Jakarta..hlm 84 
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memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu  sesuai dengan tempat 

terjadinya pelanggaran.   (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, 

mengkaji,  dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya  mengenai dugaan 

Pelanggaran Administratif Pemilu  kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang. 

Sementara ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa (6) Bawaslu berwenang menerima, 

memeriksa, mengkaji,  dan memutus laporan dugaan Pelanggaran 

Administratif  Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan  DPRD 

serta Pasangan Calon.   (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana  

dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk  majelis pemeriksa di 

Bawaslu Provinsi untuk menerima  dan memeriksa laporan dugaan 

Pelanggaran  Administratif Pemilu TSM. 

 Berdasarkan pengaturan wewenang tersebut kewenangan Bawaslu 

dapat dirumuskan dalam 3 (tiga) kategori; Pertama, pengujian terhadap 

Pelanggaran Administrasi biasa (Non TSM) dapat dilakukan oleh Bawaslu RI, 

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan model pengujian 

menerima, memeriksa, mengkaji,  memutus dugaan Pelanggaran Administratif 

Pemilu. Kedua,  pengujian terhadap Pelanggaran Administrasi biasa (Non 

TSM) juga dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan metode 

pengujian menerima, memeriksa, mengkaji,  dan membuat rekomendasi atas 

hasil kajiannya  mengenai dugaan Pelanggaran Administratif  Pemilu. Ketiga,  

pengujian terhadap Pelanggaran Administrasi TSM dilakukan oleh Bawaslu 

RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan model pengujian 

menerima, memeriksa, mengkaji,  memutus dugaan Pelanggaran Administratif 

Pemilu TSM. 

Sebagai konsekuensi adanya wewenang Bawaslu dalam memeriksa, 

mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu non TSM maka 

terdapat beberapa perubahan metode pengujian pelanggaran administrasi yang 

dilakukan oleh Bawaslu.  Dalam pelaksanaan kewenangan pada pemilu-pemilu 

sebelumnya,  ketika memeriksa dan menguji dugaan pelanggaran administrasi 

Bawaslu hanya memanggil dan memeriksa pihak terlapor atau pihak yang 

ditemukan diduga melakukan pelanggaran administrasi kemudian memberi 

kesimpulan dan rekomendasi atas ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan 

pihak terlapor. Dalam proses pengujian ini Bawaslu hanya mengkonfirmasi ada 

tidaknya pelanggaran administrasi dengan batu ujian berupa norma perundang-

undangan yang mengatur tentang perintah maupun larangan yang bersifat 

administratif maupun pidana dalam pelaksanaan pemilu. Hasil atau produk dari 

pemeriksaan tersebut dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang 

ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti.  

Namun pada pelaksanaan Pemilu 2019  ini terdapat perkembangan baru 

dalam pola pengujian oleh Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi. Dalam 

hal ini terlapor tidak hanya diperiksa dengan berdasar norma perundang-
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undangan yang diduga dilaanggara, pihak pelapor dan terlapor dipertemukan 

oleh Bawaslu.  Dengan model ini, pihak terlapor dan pelapor dipanggil oleh 

Bawaslu untuk diperiksa dan dipertemukan dalam rangka klarifikasi dan 

dimediasi. Apabila tahapan tersebut gagal, maka dilanjutkan ke tahapan 

pemeriksaan dalam bentuk persidangan. Model persidangan sebenarnya tidak 

berbeda secara signifikan dengan model ajudikasi.  Menurut Muhammad Jufri
9
, 

pola baru dengan menerapkan pemeriksaan dan persidangan ala “ajudikasi”  

dalam pengujian administrasi ini sebagai konsekuensi adanya perintah 

“memutus”dalam Undang-Undang Pemilu. Menurutnya sebagai konsekuensi 

dari “memutus” maka produk pengujian dan pemeriksaan oleh Bawaslu harus 

berbentuk Putusan sehingga harus dilakukan pemeriksaan . 

 Berdasarkan  kerangka pengujian tersebut yang sepenuhnya mengacu 

pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 khususnya Pasal 4 ayat 1  di atas 

menurut Penulis terdapat  legal issue yang menarik dikaji. Pertama,   apakah 

cukup proposional  Pelanggaran Administratif biasa (non TSM) diuji dan 

diperiksa di persidangan dengan model ajudikasi. Kedua, apakah dengan 

adanya kalimat “memutus” dalam ketentuan 
 
perundang-undangan Pemilu 

secara mutatis mutandis dimaknai bahwa terdapat kewenangan Bawaslu untuk 

memeriksa dan menguji dalam bentuk persidangan terhadap sebuah dugaan 

pelanggaran administrasi biasa? 

Untuk legal issue pertama, Penulis berpendapat bahwa dalam perspektif 

kajian hukum  administrasi, penerapan pola persidangan model mediasi dan 

ajudikasi pada penyelesaian laporan atau temuan pelanggaran administrasi 

biasa dalam tahapan pemilu kurang memenuhi prinsip penyelesaian hukum 

yang cepat dan sederhana. Penyelesaian ajudikasi selama ini diterapkan dalam 

penyelesaian hukum yang berbasis Sengketa bukan Pelanggaran. Mediasi 

maupun ajudikasi dalam sistem penegakan hukum masuk dalam ranah 

penyelesaian hukum non litigasi yaitu mekanisme penyelesaian diluar 

pengadilan yang biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). 

Dalam Bab I Ketentuan Umum UU No. 30 tahun 1999, Pasal 1 butir 10, 

disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian 

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,  konsolidasi, dan 

penilaian ahli. Dalam praktiknya, ADR dapat diartikan sebagai Alternative to 

litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti 

semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan 

Alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang 

                                                           
9
 Wawancara langsung pada tanggal 26 Maret 2019 dengan Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu 

DKI Periode 2018-2023 
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bersifat consensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur gugatan kepada 

pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan.
10

 

 Meskipun mediasi dan ajudikasi pada dasarnya adalah alternative 

penyelesaian hukum di luar pengadilan yang dapat lebih cepat dan ringan 

namun dalam konteks pemilu sebagai peristiwa politik maka pelanggaran 

administrasi – baik temuan maupun laporan -   sebenarnya bukan berbasis 

sengketa yang mempertemukan perselisihan antara satu pihak dengan pihak 

lain yang memerlukan penyelesaian mediasi maupun ajudikasi. Nilai dasar 

yang melekat dalam sebuah mediasi  hanya dapat ditempuh atau digunakan 

dalam lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana
 11

 . 

Menurut Penulis dalam bidang hukum administrasi pun tidak lazim diterapkan 

model mediasi karena sengketa atau pelanggaran administrasi mempersoalkan 

keputusan atau norma yang terkait dengan kepentingan publik bukan privat, 

sehingga penyelesaiannya cukup dengan mengacu pada norma yang 

mengikatnya bukan pada kesepakatan para pihak.  

Misalnya adanya laporan dari masyarakat bahwa calon si A melakukan 

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di kawasan yang dilarang, maka 

penyelesaian laporan tersebut tidak perlu mempertemukan (mediasi atau 

ajudikasi) antara Pelapor dengan calon si A atau tim kampanyenya. Bawaslu 

cukup memeriksa untuk mevalidasi identitas Pelapor dan mengecek langsung 

obyek laporan. Apabila secara faktual memang terdapat APK tersebut 

selanjutnya memanggil Terlapor dan mengklarifikasi  dengan bukti-bukti yang 

ada dan selanjutnya mengambil sikap dalam bentuk kesimpulan. Apabila 

disimpulkan bersalah, maka apabila jenis sanksi atas pelanggaran tersebut bisa 

dieksekusi langsung oleh Bawaslu, maka cukup dieksekusi oleh Bawaslu 

dengan menurunkan APK yang dilaporkan. Namun apabila jenis sanksi atas 

pelanggaran tersebut terkait dengan kewenangan KPU, misalnya pelanggaran 

kekurangan syarat pencalonan terhadap calon tertentu, maka Bawaslu dapat 

menjatuhkan sanksi administratif bagi calon tersebut dengan memerintahkan 

KPU untuk mencoret calon tersebut karena ditemukan adanya kekurangan 

persyaratakan pencalonan.   

Namun dalam suatu kasus tertentu terdapat kesimpangsiuran bagi 

Bawaslu apakah masuk kategori pelanggaran administrasi atau sengketa 

administrasi. Misalnya sebuah kasus laporan pelanggaran administrasi dari 

                                                           
10

  Bambang Sutiyoso, 2008. Hukum Arbitrase, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gema 

Media. Yogyakarta:, , hlm 21.  

11
 Takdir Rahmadi, 2011. Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. PT 

RajaGrafindo Persada. Jakarta.. Hlm.28 
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warga atau pasangan calon yang melaporkan tindakan staf KPU yang 

menghilangkan data atau dokumen persyaratannya. Atau adanya laporan 

tentang kinerja KPU yang mengakibatkan hilangnya kesempatan seseorang 

untuk menjadi calon peserta pemilu. Pertanyaannya, apakah kasus ini diuji 

dengan pendekatan Pelanggaran atau Sengketa administrasi? Menurut  Penulis 

laporan tersebut muncul akibat adanya tindakan atau keputusan administratif 

yang diterbitkan atau dilakukan oleh KPU selaku pejabat tata usaha negara dan 

mengakibatkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerangka kasus ini dapat 

dikategorikan sebagai sebuah sengketa administrasi atau sengketa tata usaha 

negara. Merujuk Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: “sengketa tata usaha negara 

adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang 

atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik 

di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata 

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” Dalam konteks Pemilu 2017 kontruksi 

sengketa tata usaha negara tersebut menggunakan istilah sengketa proses 

pemilu.  

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi; Sengketa 

proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan 

sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota. Apabila dicermati kerangka sengketa yang diatur dalam UU 

PTUN dan UU Pemilu memiliki variabel yang sama, yakni: Terdapat warga 

negara atau peserta pemilu, terdapat pejabat tata usaha negara, yaitu KPU dan 

ada keputusan tata usaha negara, yakni Keputusan KPU. Dalam UU Pemilu, 

sengketa proses pemilu dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni Pertama, 

sengketa proses pemilu yang diputus oleh Bawaslu dan putusan tersebut 

bersifat final. Kedua, sengketa proses pemilu yang diputus oleh Bawaslu 

namun putusan tersebut tidak final karena masih dapat diajukan gugatan ke 

PTUN. Kategori sengketa yang belum final pasca diputus Bawaslu tersebut 

adalah keputusan KPU yang terkait dengan : a. verifikasi Partai Politik Peserta 

Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon.
12

 

Berdasarkan kerangka perundang-undangan tersebut penulis 

berpendapat seluruh laporan yang berbasis pada ketidakpuasan peserta pemilu 

atas kinerja KPU atau atas keputusan KPU maka pola penyelesaiannya adalah 

dengan model penyelesaian sengketa bukan pelanggaran administrasi. Oleh 

                                                           
12

 Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
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karena pengujiannya berbasis sengketa maka Bawaslu dapat melakukan 

pengujian melalui persidangan ajudikasi dan mengeluarkan sebuah putusan.  

Dengan kerangka pemikiran tersebut maka penyelesaian pelanggaran 

administrasi dapat berjalan secara cepat dan sederhana tanpa harus 

mempertemukan antara Pelapor dan Terlapor yang melakukan Pelanggaran 

Administrasi Pemilu. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dalam bentuk 

mediasi atau ajudikasi lebih tepat diterapkan pada penyelesaian Sengketa 

Administrasi Pemilu. Pola penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu dengan 

pola mediasi pada pemilu 2019 sudah berlangsung cukup baik dengan Bawaslu 

sebagai lembaga banding administratif sebelum penyelesaian sengketa tersebut 

diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Terhadap legal issue kedua Penulis berpendapat bahwa adanya 

rumusan kewenangan “memutus” tidak serta merta melahirkan kewenangan 

bagi Bawaslu untuk menyidangkan sebuah pelanggaran administrasi layaknya 

sebuah persidangan ajudikasi yang melahirkan putusan. Kata memutus yang 

dikaitkan dengan pengujian berupa pemeriksaan dalam sebuah persidangan 

selama ini melekat pada sistem peradilan murni. Namun bagi Bawaslu yang 

dalam proses penegakan hukum pemilu peran dan kewenangannya belum 

sepenuhnya menjadi peradilan murni maka klausul kata “Memutus” tidak harus 

sepenuhnya dimaknai sebuah persidangan. Namun proses memutus itu juga 

dapat diperoleh dengan melalui sidang pleno atau rapat tertentu yang pada 

pokoknya bertujuan untuk mengeluarkan sebuah keputusan.  

Perkembangan baru pengujian terhadap pelanggaran administrasi 

pemilu pada pemilu 2019 melahirkan berbagai khazanah pemikiran dan  

praktik pengujian administrasi sebagai kontribusi dalam memperkaya referensi 

model-model penyelesaian persoalan hukum administrasi.  Implementasi 

terhadap pola-pola pengujian tersebut terbuka untuk dievaluasi dan dikoreksi 

dalam rangka memperbaiki kualitas penegakan hukum pemilu pada 

pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya.  

 

Kesimpulan; 

1. Terdapat perkembangan baru dalam pola pengujian administrasi oleh 

Bawaslu pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini yakni adanya kewenangan 

untuk menguji pelanggaran administrasi yang berbasis Terstruktur, 

Massif dan Sistematis, adanya perubahan sistem pengujian yang 

berbasis di KPU kemudian beralih ke Bawaslu ditandai dengan 

berakhirnya rezim Rekomendasi serta adanya perkembangan pengujian 

yang berbasis ajudikasi terhadap pelanggaran administrasi; 

2. Terhadap pelanggaran administrasi ringan semestinya tidak perlu 

dilakukan penyelesaian pelanggaran dengan cara mediasi kedua belah 
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pihak atau bahkan ajudikasi. Namun cukup diselesaikan dengan norma 

yang mengatur substansi pelanggaran administrasi yang dilaporkan. 

3. Kewenangan memutus sebuah pelanggaran tidak secara mutatis 

mutandis mengharuskan Bawaslu melakukan pengujian dan 

pemeriksaan dalam bentuk persidangan (ajudikasi) 
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BAGIAN 

7 
 

Akuntabilitas Dana Kampanye dan 

Tantangan Penegakan Hukum 
 

Oleh: 

Donal Fariz
1
 

 

Abstrak 

 

Dana kampanye adalah salah satu bagian penting yang selalu 

mendapatkan perhatian minor di dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Baik 

partai politik dan kontestan  peserta pemilu dipastikan membiayai kontestasi 

pemilu yang diikutinya dengan menggunakan uang. Jumlah uang yang 

dikeluarkan juga dipastikan tidaklah sedikit. Disisi yang lain, peserta pemilu 

yang mengikuti kontestasi, serta yang mengeluarkan uang yang tidak sedikit 

tadi, nantinya akan menjadi pejabat yang mengendalikan pelbagai kebijakan 

publik. Padahal, korupsi pemilu dimulai dari manipulasi dana kampanye itu 

sendiri. Korupsi pemilu dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain. Teori 

ini sangat relevan jika kita mengaitkan korupsi kepala daerah yang seolah 

tiada ujung. Kecurangan pendanaan pemilu melahirkan praktik lancung dalam 

perizinan, permainan pengadaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, mendorong 

akuntabilitas dan penegakan hukum pemilu menjadi sebuah keniscayaan yang 

mesti dilakukan.  

 

I. Pendahuluan 

Secara singkat, korupsi Pemilu terjadi pada relasi antara Partai Politik 

dan Kandidat dengan penyumbang pada satu sisi dan Partai Politik dengan 

penyelenggara pemilu juga pada sisi yang lain.
2
 Perbuatan tersebut menjadi 

delik tindak pidana korupsi manakala melibatkan salah satu unsur 

penyelenggara negara.  Manipulasi dana politik terjadi pada relasi antara 

                                                           
1
 Penulis adalah Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW). 

2
 Silke Pfeiffer, Vote Buying And Its Implication For Democracy: evidence from Latin 

America, (TI Global Report 2004) hal 76. 
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penyumbang dengan Partai Politik dan Kandidat, sementara Politik Uang 

(money politics) terjadi pada relasi antara Partai Politik dan Kandidat dengan 

Penyelenggara Pemilu dan Juga dengan pemilih (voters). 

Pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilu  nanti akan 

mengelola anggaran negara, termasuk memutuskan peruntukkannya. Dalam 

kalimat yang singkat, pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilu akan 

memegang kekuasaan. Dalam memegang kekuasaan dan menjalankannya, 

seorang pejabat publik haruslah berintegritas. Integritas pejabat publik itu 

haruslah dijaga dan dibuktikan sedari awal ia mengikuti sebuah kontestasi 

pemilihan bernama pemilu.  

Salah satu alat untuk mengujinya adalah sejauh mana transparansi dan 

akuntabilitas dari pejabat publik tersebut dalam mengelola dan melaporkan 

dana kampanye yang ia gunakan di dalam sebuah proses pemilu. Hal ini 

menjadi sangat penting, karena baik secara langsung atau tidak, biaya 

kampanye, serta profil keuangan yang diciptakan oleh seorang peserta pemilu, 

diyakini akan sangat berpengaruh kepada bagaimana ia nanti menjadi pejabat 

publik. Alhasil, akutabilitas dana kampanye merupakan sebuah laboratorium 

integritas dalam sebuah pemilu.  

Pada titik inilah kemudian, kata korupsi dan pemilu kerap bertemu di 

irisan pisau yang sama. Secara ideal pemilu merupakan momentum transisi elit 

yang digunakan oleh pemegang mandat untuk menghukum para elected official 

yang dinilai korup atau performa  buruk. Akan tetapi, pemilu itu sendiri 

acapkali dinodai dengan berbagai macam praktek koruptif. Kondisi tersebut 

menjadi realitas bahwa antara korupsi dan pemilu merupakan dua hal yang 

saling berkelindan satu dengan lainnya.
3
 

Korupsi pemilu harus dilihat secara lebih jauh sebagai penyakit 

demokrasi. Dampak negatifnya tidak hanya merugikan masyarakat luas, tapi 

juga merugikan kepentingan pihak lain yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan pemilu, yakni peserta pemilu. Karena itu, membatasi ruang gerak 

korupsi pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil 

pemilihan, sekaligus derajat legitimasi pemilu dan hasilnya. Membatasinya 

juga akan melahirkan iklim kompetisi politik yang lebih adil antar kandidat. 

Open Society Justice Initiative Monitoring Election Campaign Finance 

(2005) memberikan gambaran yang jelas mengenai korupsi pemilu. 

Menurutnya korupsi dalam pemilu-terutama berkaitan dengan kepentingan 

dana kampanye baik dari penyumbang pihak ketiga maupun penggunakan 

sumber daya negara oleh incumbent tidak hanya merusak proses pemilihan, 

tapi juga demokrasi. 

                                                           
3
 Donal Fariz, Audit Dana Politik, Harian Kompas tanggal 29 Agustus 2015 
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Lebih lanjut menurunya korupsi pemilu adalah praktek pendanaan 

kampanye--baik penerimaan maupun pengeluaran--yang menciptakan 

hubungan koruptif antara penyumbang dan partai politik atau kandidat yang 

didukungnya maupun pola perilaku koruptif yang terjadi antara peserta pemilu 

dan voters. Definisi tersebut tentu dapat diperdebatkan khususnya terhadap 

kandidat yang berstatus bukan penyelenggara negara. Sebaliknya, apabila 

kandidat berstatus sebagai penyelenggara negara, maka sebagai penerima 

pendanaan  yang tidak bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi sebagaimana 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 

Artinya, dalam konteks ini, isu dana kampanye sangatlah erat kaitannya 

dengan praktik korupsi di dalam pemilu. Oleh sebab itu, karena isu dana 

kampanye ini adalah salah satu alat uji melihat integritas sebuah 

penyelenggaraan pemilu, khususnya pada sisi peserta pemilu, penting untuk 

dilihat bagaimana peserta pemilu melaporkan dana kampanye yang digunakan 

di dalam sebuah kontestasi pemilu. Artinya, laporan yang disampaikan adalah 

informasi yang jujur dan sebenarnya.  

Dalam konteks yang sederhana, setiap manfaat yang diterima oleh 

peserta pemilu di dalam kepentingan kampanye dan kontestasinya, wajib 

dilaporkan di dalam dana kampanye. Hal inilah yang menjadi konsepsi 

mendasar di dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam dana 

kampanye. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menguraikan beberapa hal. Pertama, 

terkait dengan regulasi yang mengatur terkait dana kampanye, khususnya 

keharusan dalam melaporkan setiap aktifitas kampanye di dalam pelaporan 

dana kampanye. Kemudian, di dalam bagian itu, juga akan dibahas 

kewenangan lembaga pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap ketentuan dana kampanye. 

Kedua, tulisan ini akan membahas temuan dan Analisa terkait keganjilan di 

dalam pelaporan di dalam dana kampanye Pemilu 2014 lalu. Ketiga, akan 

membahas sorotan terkait dengan dana kampanye yang sudah dilaporkan oleh 

peserta pemilu 2019, lalu bagaimana hasil pengawasan dan penegakan hukum 

oleh Bawaslu.  

 

II. Pembahasan 

 

I. Aturan Main Dana Kampanye dan Peran Pegawasan dan 

Penegakan Hukum Bawaslu 

 

Secara umum, ada tiga bentuk korupsi pemilu. Pertama, manipulasi 

pengumpulan dan pencatatan dana kampanye. manipulasi merupakan sebuah 

jenis tindak pidana yang banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Tidak terkecuali Partai politik atau kandidat menerima donasi dari 
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sumber-sumber yang dilarang oleh aturan seperti sumbangan melebihi batas 

maksimal, bersumber dari hasil korupsi atau kejahatan, dan penyumbang tidak 

jelas. Manipulasi juga terjadi dengan modus dana kampanye yang ditanggung 

oleh pemodal. Kasus ini banyak terjadi di daerah yang kaya dengan sumber 

daya alam. Sehingga konsesus pendanaan dijadikan alat tawar untuk 

memperoleh konsesi dan perizinan sumber daya alam tertentu. 

Kedua, penyelahgunaan sumber dana dan daya negara. Partai politik 

atau kandidat menyalahgunakan sumber dana dan daya negara/publik untuk 

kepentingan pemenangan mereka. Bentuk penyalahgunaan jabatan bisa 

macam-macam, mulai yang paling sederhana sampai ke kategori korupsi 

menurut UU Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, menggunakan kendaraan dinas 

untuk keperluan kampanye, mengerahkan pegawai negeri sipil atau bawahan 

(camat, lurah, pamong desa) untuk mendukung peserta pemilu tertentu, 

menyusun program populis seperti pembagian uang tunai kepada kelompok 

masyarakat tertentu pada menjelang dan saat kampanye hingga penggunaan 

dana APBD/APBN untuk pembiayaan kampanye. Contoh konkret dapat dilihat 

dalam kasus korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang 

menyeret Rohmin Dahuri sebagai terpidana.
4
 

Ketiga, suap kepada penyelenggara pemilu dan pemilih (money 

politics). Partai, kandidat, tim sukses, memberikan/menjanjikan uang atau 

barang kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan dalam rangka memenang 

pemilu. 

Di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan basis 

legal penyelenggaraan Pemilu 2019,
5
 terdapat beberapa konstruksi hukum 

penting untuk mendorong integritas pemilu, melalui dana kampanye. Pertama, 

adalah adanya batasan nominal sumbangan yang boleh diberikan, baik oleh 

perseorangan, maupun oleh kelompok atau badan usaha. Pasal 327 ayat (1) UU 

No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan “Dana kampanye yang berasal dari 

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp. 

2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.  

Kemudian, selain batasan sumbangan untuk perseorangan, juga diatur 

maksimal sumbangan yag boleh diberikan oleh kelompok atau badan usaha. 

Hal ini diatur di dalam Pasal 327 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 “Dana 

kampanye yang berasal dari kelompok,perusahaan, atau badan usaha 

nonpemerintah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi 

Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)”. Terkait dengan norma 

                                                           
4
 Adnan Topan Husodo. Mangantisipasi Maraknya Korupsi Pemilu, Koran Tempo, 2 April 

2009 
5
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 
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pasal ini, ada catatan yang sangat kritis, terutama tentang naik signifikannya 

batasan sumbangan yang boleh diberikan pihak ketiga, ditengah semangat 

membatasi belanja kampanye, guna menghindari politik berbiaya tinggi. 

Namun, lepas dari persoalan itu, UU Pemilu memiliki konstruksi 

hukum untuk membatasi nominal sumbangan. Selain soal nominal sumbangan, 

peserta pemilu diberikan larangan-larangan untuk menerima sumbangan dana 

kampanye dari pihak-pihak yang dilarang oleh UU Pemilu. Beberapa 

diantaranya adalah sumbangan dari BUMN/BUMD. Termasuk juga larangan 

untuk tidak menerima sumbangan dana kampanye yang berasal dari dana yang 

diduga kuat, atau dicurigai sebagai uang yang barasal dari tindak kejahatan. 

Selain pengaturan dan larangan tersebut, kepada pihak ketiga yang 

hendak memberikan sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilu juga 

diberikan beberapa prasyarat yang tidak sederhana. Misalnya setiap 

penyumbang wajib untuk melampirkan alamat lengkap, serta melampirkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, di dalam UU Pemilu, juga 

secara eksplisit mewajibkan kepada peserta pemilu untuk melakukan 

pencatatan terhadap setiap penerimaan dana kampanye, maupun sumbanga 

yang diterima oleh peserta pemilu, baik dalam bentuk barang atau/jasa. Hal ini 

dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 328 ayat (1) dan ayat (2) untuk 

pemilihan presiden, dan Pasal 329 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 

untuk pemilu legisatif. 

Selain itu, di dalam ketentuan UU Pemilu juga ada sanksi bagi 

pelaksana dan tim kampanye yang tidak melaporkan sumbangan, atau 

menggunakan dana kampanye yang dilarang, atau tidak menyetorkan kelebihan 

dana kampanye kepada kas negara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan 

oleh UU Pemilu ada ancaman sanksi pidana. Hal ini diatur di dalam Pasal 528 

ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Kemudian juga terdapat di dalam Pasal 496 

UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur “Peserta pemilu yang dengan sengaja 

memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) 

serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana 

kurunga paling lama 1 (satu) tahu dan denda paling banyak  Rp. 12.000.000 

(dua belas juta rupiha)”. 

Artinya, ada kewajiban untuk melaporkan dana kampanye yang sesuai 

dengan kondisi sebanarnya. Kondisi sebenarnya yang dimaksud adalah sesuai 

dengan setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam 

titik inilah keberadaan lembaga Bawaslu menjadi penting. Bawaslu adalah 

lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap 

seluruh proses pelaksanaan pemilu. Tentu saja salah satu tahapan pelaksanaan 

pemilu yang diawasi oleh Bawaslu adalah tahapan kampanye pemilu. Artinya, 
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setiap aktifitas kampanye dari peserta pemilu, hampir dipastikan tidak akan 

pernah luput oleh Bawaslu beserta jajarannya.  

Apalagi, UU No. 7 Tahun 2017 telah memberikan struktur lembaga 

yang sangat kuat kepada Bawaslu. Salah satu indikator yang menunjukkan 

struktur kelembagaan Bawaslu semakin kuat adalah, kelembagaan pengawas 

pemilu ditingkat kabupaten/kota sudah dijadikan sebagai lembaga permanen. 

Artinya, kabupaten/kota sebagai tempat dilaksanakannnya kampanye oleh 

peserta pemilu, tentu tidak akan luput dari pengawasan Bawaslu. 

Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga diberikan oleh UU 

Pemilu untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Dalam 

melakukan penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu bisa menerima laporan 

dari masyarakat, peserta pemilu, atau pemantau pemilu. Selain menerima 

laporan, karena Bawaslu memiliki tugas dan struktur kelembagaan untuk 

mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu, Bawaslu juga bisa menemukan 

sendiri sebuah pelanggaran pemilu dari hasil pengawasannya. 

Dana kampanye pemilu tentu saja adalah salah satu irisan dari tahapan 

pemilu yang mesti diawasi oleh Bawaslu. Dalam memainkan peran 

pengawasannya di dalam isu dana kampanye, Bawaslu mestinya dapat 

memberikan catatan dan temuan, jika ada lapoan dana kampanye, yang 

ternyata tidak menggambarkan aktifitas kampanye sebenarnya di lapangan yng 

dilakukan oleh peserta pemilu. Bahkan, dengan penaksiran harga yang bisa 

dilakukan oleh Bawaslu, laporan dana kampanye yang disampaikan oleh 

peserta pemilu dapat ditelusuri, apakah dilaporkan secara benar atau tidak. 

 

II. Pengalaman Menguji Akuntabilitas Dana Kampanya Pilpres pada 

Pemilu 2014 

 

Pemilihan Umum Presiden 2014 diikuti oleh dua pasangan calon yakni 

Joko Widodo dan Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. 

Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang sudah dua kali menjabat tidak lagi 

dapat berkontestasi karena Undang-Undangan membatasi jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden selama dua periode. Hal yang menarik dalam kontestasi ini, 

sekalipun SBY tidak maju pada kenyataannya ia tidak memberikan kartu 

dukungan Partai Demokrat kepada besannya, Hatta Rajasa yang ikut berlaga 

mendampingi Prabowo.  

Jokowi-JK kemudian muncul sebagai pemenang dengan memperoleh 

sebanyak 53,15 persen suara. Kemenangan ini dinilai banyak pihak sebagai 

awal muasal pembelahan masyarakat dalam dua kubu politik yang terus 

bergesekan hingga hari ini.  

Pasca pemilu, ICW melakukan analisis terhadap penggunaan dana 

kampanye, dalam hal ini yang berkaitan dengan belanja iklan kampanye dan 
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penggunaan spot iklan kampanye. Hasil analisis terhadap belanja iklan ini 

selanjutnya akan dibandingkan dengan data laporan belanja iklan kampanye 

yang disampaikan oleh pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden 

kepada KPU dalam Laporan Dana Kampanye, guna mendeteksi kemungkinan 

terjadinya manipulasi, penyampaian data / laporan yang tidak benar atau tidak 

sesuai dengan fakta. Sebagaimana diketahui, manipulasi laporan dana 

kampanye merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diancam hukuman 

pidana. 

 
Tabel.1 

Laporan Penggunaan Dana Kampanye Pilpres 2014 

 

 Uraian : Prabowo – Hatta Jokowi – JK 

A Pengeluaran Operasi :    

  
  Pertemuan Terbatas - 

                                    

-  

    Pertemuan Tatap Muka 3.718.000.000         19.618.858.450  

    Media Massa cetak / elektronik 88.267.202.684      151.280.157.963  

    Penyebaran Bahan Kampanye Umum 13.100.000.000      121.811.581.187  

    Pemasangan Alat Peraga Umum -               251.500.000  

  
  Rapat Umum 3.968.428.970 

                                    

-  

  
  

Kegiatan lain yang tidak melanggar 

aturan 57.502.424.057 169.950.000  

  Pengeluaran Modal :    

  
  Pembelian Kendaraan - 

                                    

-  

    Pembelian Peralatan -               383.328.000  

  
  Lain – Lain - 

                                    

-  

  
Pengeluaran Lain Lain  

                                    

-  

  
  Pemberian Piutang - 

                                    

-  

  
  Pembayaran Utang - 

                                    

-  

    Pengembalian ke Kas Negara 1.770.000   

B Saldo Rekening Khusus : 1.641.229   

    Kas di Rek Bank                129.679.222  

    Kas                347.062.776  

TOTAL               293.992.117.598  
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166.559.466.940  

Sumber : KPU, Hasil Audit Dana Kampanye  

 

 

Dari hasil laporan tersebut, ICW bersama tim mencoba melakukan 

penelusuran lebih lanjut. Hasilnya, diduga terhadap indikasi penyumbang fiktif 

sebesar 5,2% dari total penyumbang semua pasang kandidat. Penyumbang 

yang diindikasikan tidak mempunyai kemampuan ekonomi sebesar 10,3%. 

Namun, dari keseluruhan penyumbang dana kampanye pilpres 2014, tidak ada 

satupun penyumbang yang dapat menunjukkan bukti untuk memverifikasi 

apakah benar yang bersangkutan telah menyumbang kepada kedua pasangan. 

Serta, sebagian dari penyumbang diindikasikan memiliki relasi dengan 

pasangan kandidat, baik dari karyawan perusahaan yang berafiliasi dengan 

kandidat maupun keluarga dari pasangan kandidat.
6
 

Berikut adalah hasil tabulasi yang ICW lakukan selama proses 

pemantauan yang dilakukan oleh tim pemantauan.  

 
Tabel 2. Hasil Penelusuran Penyumbang – Pilpres 2014 

Tabulasi Hasil Penelusuran Penyumbang  

No Kriteria 

Hasil Temuan Persentase Temuan 

Ya Tidak Tidak 

Tahu 

Ya Tidak Tidak 

Tahu 

1 Penyumbang Fiktif 5 88 4 5,2% 90,7% 5,2% 

2 Mempunyai kemampuan 

ekonomi 

72 10 15 74,2% 10,3% 74,2% 

3 Mengakui menyumbang 37 2 58 38,1% 2,1% 38,1% 

4 Menunjukan Bukti 0 32 65 0,0% 33,0% 0,0% 

5 Menyumbang sesuai 

nominal 

35 8 54 36,1% 8,2% 36,1% 

6 Menyumbang lebih dari 

sekali 

8 31 58 8,2% 32,0% 8,2% 

 

Jika dilihat lagi lebih jauh, menurut pekerjaan penyumbang, dari 39 

penyumbang perorangan, seluruhnya memiliki alamat kantor di gedung Mid 

Plaza 2 jalan jenderal Sudirman. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan 

seluruh penyumbang perorangan adalah pegawai dari perusahaan yang 

berafiliasi dengan Prabowo, seperti perusahaan Hasyim Djojohadikusumo. 

                                                           
6
 ICW 2014, Unpublished 
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Sebanyak tujuh perusahaan terkait langsung dengan Arsari Group yang 

dimiliki oleh keluarga Djojohadikusumo yaitu PT. Comexindo International, 

PT. Citosarana Jasapratama, PT. BimaSakti Mutiara, PT. Media Desa 

Indonesia,  PT. Arsari Padi Pratama, PT. Arsari Eka Pratama, dan PT. Arsari 

Pangan Indonesia, serta satu perusahaan dimiliki langsung oleh Aryo Puspito 

Setiaki Djojohadikusumo yaitu PT. Karunia Tidar Abadi. 

Selain itu, terdapat dua perusahaan yang meskipun dari komposisi 

kepemilikan tidak langsung dimiliki oleh Arsari Group, namun pemegang 

sahamnya menjadi jajaran direksi dan komisaris di perusahaan Arsari Group, 

yaitu PT. Alam Anugerah Lestari dan PT. Multi Usaha Mandiri. Berikut adalah 

struktur grup usaha yang terafiliasi oleh pasangan Prabowo – Hatta. 

 

 

Gambar 1 

Relasi Perusahaan Penyumbang Prabowo dan Hatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, pada pasangan Jokowi-JK, dari tujuh perusahaan, lima 

diantaranya adalah perusahaan milik saudara ipar Jusuf Kalla, yaitu PT. 

Bosowa Asuransi, PT. Semen Bosowa Maros, PT. Semen Bosowa Indonesia, 

PT. Bosowa Berlian Motor dan PT. Bosowa Corporindo. Selain lima 

perusahaan ini, terdapat juga dua perusahaan yang memiliki relasi dengan 

Bosowa Group yaitu PT. Sadira Finance dan PT. Mallomo.  
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Gambar 2. Relasi Perusahaan Penyumbang Jokowi – JK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat secara umum, penyumbang dari kedua pasangan calon 

presiden dan wakil presiden belum mampu tertib dalam hal segi administrasi. 

Selain itu, belum adanya verifikasi dari KPU tentang profile dari penyumbang. 

Lalu masih adanya pencatatan dana kampanye yang tidak transparan oleh 

kedua pasang kandidat. Serta terdapat penyumbang yang jumlah 

sumbangannya diragukan secara ekonomi jika dilihat dari hasil tracking yang 

dilakukan. Terakhir, masih terdapat perusahaan yang diindikasikan 

menyebarkan dana perusahaan kepada karyawannya guna kepentingan 

administrasi penyumbang perseorangan untuk menghindar dari batasan 

sumbangan yang telah ditetapkan oleh KPU. 

Pada dasarnya kedua pasang kandidat boleh menggunakan media 

sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat, agar masyarakat 

mengetahui visi, misi, serta program kerja dari masing – masing kandidat. 

Namun hal yang terpenting adalah, tim kampanye dari masing – masing 

kandidat harus mengetahui batasan yang sudah diatur oleh KPU, seperti spot 

iklan televise dan radio. Dalam konteks ini yang patut diduga adalah 

pembayaran biaya iklan dilakukan oleh pihak ke 3 dan tidak dicantumkan 

dalam laporan dana kampanye pasangan calon. 

Pada belanja iklan kedua pasang kandidat, ada indikasi terhadap 

beberapa media yang menjadi pendukung dari masing – masing kandidat.Dapat 

dilihat dari belanja iklan yang digunakan oleh masing – masing kandidat. 

Pasangan Prabowo – Hatta lebih cenderung untuk menggunakan media yang 

dimiliki oleh Aburizal Bakrie dan Hary Tanoe sebagai pendukung 

pencalonannya. Sedangkan untuk pasangan Jokowi – JK, pasangan ini lebih 

cenderung menggunakan Metro TV sebagai sarana untuk berkampanye. 
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Jika dibandingkan antara laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh 

KPU dengan data Sigi Kaca Pariwara, ada selisih yang tidak tercatat oleh 

kedua pasang kandidat. Berdasarkan hasil audit KPU, pasangan Prabowo – 

Hatta menggunakan sekitar Rp 88,2 miliar untuk media massa cetak dan media 

massa elektronik. Namun, berdasarkan data dari Sigi Kaca Pariwara, 

penggunaan dana kampanye pada pasangan Prabowo – Hatta adalah sekitar 

Rp90,5 miliar. Ada selisih yang tidak tercatat oleh pasangan Prabowo – Hatta. 

Lalu, dari laporan hasil audit penggunaan dana kampanye pasangan Jokowi – 

JK lebih besar nilainya sekitar Rp 50 miliar dibandingkan dengan pantauan 

Sigi Kaca Pariwara. 

Sementara itu dari segi spot iklan, total spot iklan yang dilanggar oleh 

kedua pasang kandidat adalah sebanyak 2.532 dari 5.801 spot iklan yang 

ditayangkan di televisi. Spot iklan Prabowo – Hatta sebanyak 1.276 sedangkan 

Jokowi – JK sebanyak 1.256. 

Apa yang menjadi dasar atas banyak spot iklan dilanggar oleh kedua 

pasang kandidat? Dasar atas kepatuhan kedua pasang kandidat untuk 

berkampanye di media televise adalah berdasarkan Peraturan KPU No.16 tahun 

2014 pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa :“Batas maksimum 

pemasangan iklan kampanye di televise untuk setiap pasangan calon secara 

kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun 

televise setiap hari selama masa kampanye”. 

Temuan di lapangan berdasarkan pantauan Sigi Kaca Pariwara untuk 

televisi adalah sebagai berikut : 

1) Semua stasiun televisi yang digunakan oleh pasangan Prabowo – 

Hatta diindikasikan melakukan pelanggaran. Dari banyak spot iklan 

yang diindikasikan melanggar, pelanggaran atas spot iklan yang 

paling banyak di tayangkan terjadi pada tanggal 24 Juni 2014 di 

televise Trans 7 sebanyak 28 spot iklan.  

2) Dari 15 stasiun yang digunakan pasangan Jokowi – JK untuk 

berkampanye, 5 diantaranya patuh. Namun sisanya melakukan 

pelanggaran, berupa pelanggaran atas batasan maksimum spot iklan. 

Dari banyaknya pelanggaran atas spot iklan, pelanggaran yang paling 

banyak yaitu pada tanggal 3 Juli 2014 di televise SCTV sebanyak 47 

spot iklan. 

3) Pada spot iklan di radio pun juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh 

kedua pasang kandidat. Hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU 

No.16 tahun 2014 pasal (2) menyatakan bahwa “Batas maksimum 

pemasangan iklan kampanye di Radio untuk setiap pasangan calon 

secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 60 detik 

untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye”. 
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Temuan di lapangan berdasarkan pantauan Yayasan Satu Dunia untuk radio 

adalah sebagai berikut: 

1) Prabowo – Hatta diindikasikan melakukan pelanggaran dengan total 

sebanyak 63 atas batas spot iklan. Masing – masing medianya adalah, 

Nirwana FM 98 di Banjarmasin dan Sindo Trijaya di Medan. Selain ada 

pelanggaran berupa batas spot iklan, pasangan Prabowo – Hatta juga 

diindikasikan melanggar atas batas durasi. Adanya indikasi pelanggaran 

pada lima iklan kampanye di radio Sindo Trijaya yang melebihi dari 60 

detik. 

2) Pada pasangan Jokowi – JK juga diindikasikan melakukan pelanggaran 

atas spot iklan yang dibatasi oleh KPU. Indikasi total pelanggaran spot 

iklan sebanyak 242 di tiga stasiun radio, yaitu radio Mercurius dan 

radio Gamasi di Makassar, serta radio Suara Surabaya di Surabaya. 

Stasiun radio yang paling tinggi melakukan pelanggaran adalah Radio 

Gamasi di Makassar dengan spot sebanyak 148 dalam 9 hari. 

Banyak faktor yang menyebabkan kandidat atau partai memanipulasi 

sumber pendapatan. Bisa saja karena penyumbang tidak bersedia namanya 

dicantumkan dalam daftar penyumbang, nilai sumbangan melebihi batas 

maksimum sumbangan sehingga perlu dipecah-pecah, atau sumbangan berasal 

dari sumber dana yang dilarang seperti hasil tindak pidana. Ketertutupan 

sumber dana politik mengarah kepada kecurigaan banyak penyumbang yang 

tidak ingin kepentingan diketahui. Padahal dengan menyumbang partai dan 

kandidat, donatur akan memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan publik. 

Padahal, keterbukaan dan akuntabilitas dari dana kampanye itu 

sangatlah dibutuhkan, sebagai gambaran awal intergitas dari peserta pemilu 

yang nanti akan menjadi pejabat public. Pada titik inilah peran dari lembaga 

pengawasan dan juga memiliki fungsi penegakan hukum seperti Bawaslu 

menjadi penting. Jika Kita berkaca kepada struktur kelembagaan Bawaslu di 

dalam politik hukum UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada 

desain kelembagaan yang semakin kuat.  

Bersamaan dengan itu juga, harapan untuk pengawasan dan penegakan 

hukum terhadap dana kampanye menjadi meninggi kepada Bawaslu. Tetapi, 

melihat publikasi Bawaslu sejauh ini terhadap analisa pelaporan dana 

kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu, belum menunjukkan adanya 

sebuah hasil temuan yang berbasiskan kerja pengawasan yang dilakukan oleh 

Bawaslu selama masa kampanye. Lebih lanjut terkait dengan analisa publikasi 

Bawalsu terkait dengan laporan dana kampanye peserta pemilu akan dibahas 

pada bagian setelah ini.  

 

III. Menyorot Dana Kampanye Pemilu 2019 
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Ketua Bawaslu RI menyampaikan, bahwa ada empat strategi 

pengawasan dana kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu. Pertama, 

memastikan laporan awal dana kampanye yang disampaikan oleh peserta 

disampaikan secara tepat waktu, dan sesuai dengan format yang ditetapkan 

oleh KPU. Kedua, pengawasan terhadap sumbangan dana kampanye dilakukan 

dengan memastikan laporan penerimaan sumbangan ditulis dengan format 

yang ditetapkan, dan juga menelusuri sumbangan yang diberikan sesuai dengan 

nominal yang disyaratkan oleh UU. Ketiga, terhadap laporan penerimaan dan 

pengeluaran dana kampanye, dengan melakukan penelusuran terhadap laporan 

yang disampaikan untuk melihat kesamaan antara penyumbang yang 

dilaporkan dengan identitas penyumbang. Dan keempat, pengawasan terhadap 

audit laporan dana kampanye. Salah satu yang diawasi juga, jangan sampai 

auditor yang melakukan audit dana kampanye, memiliki afiliasi politik dengan 

peserta pemilu tertentu.
19

 

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengawasan Bawaslu RI terhadap 

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta 

Pemilu 2019, yang dirilis pada 2 Mei 2019 memang menampiilkan hal 

tersebut. Fokus pengawasan Bawaslu dilekatkan kepada waktu penyerahan, 

dimana dari hasil pengawasannya hampir seluruh peserta pemilu menyerahkan 

laporan dana kampanye diakhir-akhir tenggat waktu, pada Rabu 1 Mei 2019. 

Bawaslu juga mengatakan, penyerahan LPPDK dimasa akhir waktu yang 

disedikan berakibat pada molornya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Dalam rilis terhadap laporan penyerahan dana 

kampanye, Bawaslu juga menyorot soal detail penerimaan sumbangan dari 

masing-masing aktor kepada peserta pemilu. Bawaslu merinci nilai sumbangan 

yang diberikan oleh perseorangan, dan nilai sumbangan yang diberikan oleh 

badan usaha atau kelompok. 

Tabel 3 

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian, di dalam rilis pada 2 Mei 2019 tersebut, Bawaslu juga 

merinci pengeluaran kampanye setiap peserta pemilu, terutama pasangan calon 

                                                           
19

 Aditya Perdana et al, Pembiaayaan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Bawaslu RI, 2018, 
hlm. Ii. 
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presiden, sesuai dengan laporan yang dana kampanye yang diserahkan kepada 

Bawaslu. Terakhir, Bawaslu juga menggambarkan sisa saldo dana kampanye 

dari peserta pemilu, berdasarkan dokumen laporan dana kampanye yang 

diserahkan. 

Sebagai laporan dari fase penyerahan laporan, tentu saja apa yang 

dirillis Bawaslu dapat menggambarkan profile laporan dana kampanye peserta 

Pemilu 2019. Fase berikutnya yang ditunggu public adalah konsolidasi 

informasi, temuan, dan hasil pengawasan Bawaslu terhadap kejujuran peserta 

pemilu dalam melaporkan dana kampanye Pemilu 2019. Bawaslu pastinya 

punya catatan, temuan, dan hasil pengawasan terhadap setiap aktifitas 

kampanye peserta pemilu. Hasil pengawasan ini akan bisa dilakukan 

penaksiran oleh Bawaslu, apakah laporan dana kampanye yang dilaporkan 

kepada KPU sudah betul-betul berangkat dari aktifitas kampanye yang 

sebanarnya. Inilah ujian sesungguhnya terhadap integritas dana kampanye 

pemilu. Salah satu bagian penting untuk menguji hal yang lebih besar, 

integritas pemilu Kita. 

 

III. Penutup 

 

Regulasi kampanye pemilu mengatur kewajiban, larangan, berikut 

dengan sanksi terhadap dana kampanye pemilu. Di dalam menegakkan aturan 

dan larangan tersebut, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang 

memiliki kewenangan mengawasi terhadap setiap pelaksanaan pemilu 

memiliki peran penting. Bawaslu dapat mengawasi setiap aktifitas kampanye 

peserta pemilu. Dari hasil pengawasan itu, Bawaslu akan memiliki potret 

lengkap terhadap potensi pembiayaan kampanye atau uang yang dikeluarkan 

oleh peserta pemilu. 

Disaat yang bersamaan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk 

menangani pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki akses yang sangat terbuka 

terhadap laporan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu. Ini 

terbukti dengan profile laporan penyerahan dana kampanye yang sudah 

dipublikasikan Bawaslu pada 2 Mei 2019 lalu. Namun, tentu saja proses 

pengawasan terhadap dana kempanye tidak boleh berhenti sampai disitu saja. 

Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi sekaligus menindak pelanggaran 

pemilu, Bawaslu harusnya memiliki data terhadap taksiran dana kampanye riil 

yang dikeluarkan oleh peserta pemilu, berdasarkan aktifitas kampanye 

dilakukan. Bawaslu bisa melakukan ini, karena tidak ada aktifitas kampanye 

yang luput dari pengawasan Bawaslu. Oleh sebab itu, menanti temuan Bawaslu 

terkait hal ini menjadi penting, untuk menguji sudah sejauh mana integritas 

dana kampanye peserta pemilu, dan tentu juga integritas pemilu kita. 
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MENATA SISTEM PEMILU DI INDONESIA 

Irwan Supriadi Rambe 

 

ABSTRAK 

Pemilu merupakan jalan yang tak terhindarkan dalam proses berdemokrasi. 

Negara yang menganggap dirinya sebagai negara yang demokratis harus bisa 

melaksanakan pemilu yang berkesinambungan dalam rangka pelibatan 

kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep 

kedaulatan rakyat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum 

untuk memilih eksekutif dan legislatif. Di Indonesia pemilu merupakan pesta 

rutin yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali untuk memilih Anggota 

legislatife, Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu tersebut 

harus sesuai dengan amanah Pasal 22E UUD 1945 secara mendasar, tapi 

untuk hal yang bersifat teknis diberikan kewenangan kepada para pembentuk 

undang-undang untuk mengaturnya sebagai Legal Policy. 

Sistem pemilu di Indonesia setiap lima tahun sekali selalu berganti bergantung 

pada bagaimana garis politik hokum menyepakati desainnya, tanpa harus 

mengubah sesuatu hal yang dianggap paling prinsip yakni asas dalam 

penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat ditawar.  
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PENDAHULUAN 

 

Sri Soemantri M mengatakan bahwa demokrasi pancasila ditemukan 

dalam UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang kemudian dipatrikan 

kembali dalam sila keempat Pancasila yakni, “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Semangat 

demokrasi Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut kemudian 

diterjemahkan dalam mekanisme suksesi kepemimpinan dalam agenda 5 (lima) 

tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. 

Perjalanan dari Sejarah panjang bangsa ini sudah mengajarkan bagaimana 

pemilu harus diselenggarakan dan bagaimana demokrasi harus dibangun secara 

baik. Pemilu merupakan bagian penting dari prinsip negara demokrasi, jika 

pemilu bisa diselenggarakan dengan baik maka hal tersebut bisa menjadi 

pertanda untuk dikatakan sebagai negara yang demokratis. 

Meminjam bahasanya Robert Dahl dimana demokrasi menekankan aspek 

kompetisi, Partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi juga disebut 

dengan kontestasi yang mensyaratkan kontestan dalam merebut kekuasaan 

negara. Kontestasi yang benar adalah adanya kompetisi dalam ruang dan 

regulasi yang terukur dan menjamin adanya kebebasan dan adil. Begitu hal nya 

dengan kontestasi penyelenggaraan Pemilu 2019, yang untuk pertamakalinya 

akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.   

Indonesia saat ini bisa dikatakan mengalami krisis multidimensional. 

Bangsa ini seakan hidup di bibir pantai, menghadap samudra krisis tidak 

bertepi. Gelombang datang, susul-menyusul, mendamparkan lapisan-lapisan 

masalah tidak berkesudahan. Ke mana pun berpaling, yang ditemukan wajah 

kerawanan. Politik berkembang secara teknik, tetapi mundur secara etik; 

demokrasi melahirkan perluasan korupsi, kebebasan informasi membawa 

luapan sensasi dan industri kebohongan (hoax). (yudi latif, 2018) 
 

PEMBAHASAN 

 

Dalam kepustakaan ilmu politik terdapat prinsip-prinsip pilar sistem politik 

yang demokrasi, yaitu (1) jaminan hak dan kebebasan warga Negara; (2) 

partisipatory democracy; (3) sistem memilih dan mengganti penyelenggara 

Negara; (4) rule of law; (5) check and balance separation of power; (6) 

pemerintah dan oposisi yang efektif; (7) sistem pemerintahan daerah 

berdasarkan desentralisasi; (8) Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai 

Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial paham konstitusionalisme; 

(9) pemerintahan oleh partai mayoritas; (10); budaya demokrasi (civic culture) 
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sebagai sikap dan perilaku warga Negara (Surbakti, Supriyanto, & Asy‟ari, 

2011). 

Gaffar sebagaimana dikutip oleh (Shubhan, 2006: 43) memberikan 

parameter tentang sistem pemilu yang ideal, diantaranya: (1) demokrasi dalam 

sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil dan jujur serta pemilu 

yang berkualitas; (2) out put pemilu harus berkualitas dan kompetitif serta 

akuntabilitas yang tinggi; (3) derajat keterwakilan dengan perimbangan antara 

pusat dan daerah; (4) peraturan perundang-undangan haruslah tuntas; dan (5) 

pelaksanaan pemilu bersifat praktis dan konkrit. 

Surbakti, dkk. (2011: 49-51) mengemukakan bahwa Pemilu legislatif pusat 

maupun daerah, seyogyanya memenuhi unsur berikut ini: (1) sesuai dengan 

ketentuan UUD 1945; (2) menghasilkan sistem parpol pluralism moderat; (3) 

menciptakan keseimbangan sistem representasi penduduk; 

(4) menghasilkan sistem representasi penduduk; (5) menjamin keterwakilan 

perempuan dan minoritas; (6) soliditas dukungan terhadap presiden; (7) 

menghilangkan tindakan manipulatif; dan (8) sistem pemilu yang simpel. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Surbakti, dkk. (2011:8) memberikan 

pandangan tentang sistem pemilu legislatif. Menurutnya, Sistem pemilu 

legislatif dalam pemilihan umum dibagi atas tiga sistem utama, yaitu: (1) 

sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan 

satu kursi atau single constituency dalam daerah pemilihan, dan ditentukan 

oleh perolehan suara terbanyak; (2) sistem proporsional, yaitu kebalikan dari 

sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan 

perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara 

terbanyak; dan (3) sistem semiproporsional merupakan gabungan kedua sistem 

di atas. 

Geys sebagaimana dikutip (Haris, dkk., 2014: 15) menyebutkan bahwa 

secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu 

konkuren (concurren elections) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk 

memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara 

bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan 

legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari 

tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal. 

Dalam penggunaan desain pemilu serentak, praktek yang banyak 

digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan 

legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan 

hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak di beberapa negara juga 

dilakukan dengan menggabungkan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan 

pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat misalnya, di beberapa negara 

bagian, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres dan senat di 

tingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga menyelenggarakan 
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pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian (Haris, dkk., 2014: 

16). 

Hanan (2016: 1471) mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 

belum tentu akan berdampak positif terhadap penguatan sistem presidensial 

multipartai. Ada banyak variabel yang harus dikombinasikan, kombinasi 

sistem pemilu seperti plurality dan Majority Run Off (MRO). Dampaknya bisa 

berbeda bila dikombinasikan dengan pemilu eksekutif-legislatif serentak. 

Temuan umum dalam berbagai riset, terutama dari sistem presidensial 

multipartai di Amerika Latin menunjukkan bahwa gabungan sistem pemilu 

presiden dengan formula plurality dengan pemilu legislatif secara serentak 

cenderung dapat membantu penyederhanaan sistem kepartaian. Tetapi ini tetap 

tergantung misalnya kepada berapa jumlah kandidat presiden yang bertarung. 

Bila kandidat presidennya banyak, maka dampak reduktif dari sistem plurality 

terhadap sistem kepartaian legislatif cenderung memudar. 

Pandangan lain menyebutkan bahwa keserentakan pelaksanaan pemilu 

merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan 

pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi 

berbagai problematika yang ada, yaitu: (1) menjadi dasar bagi terealisasinya 

sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil; (2) memfasilitasi 

munculnya penyederhanaan sistem kepartaian, melalui pemberian insentif bagi 

partai politik untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis 

yang berkelanjutan (Aliansi, Koalisi, Gabungan, dan atau Merger); (3) 

mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif; (4) Menciptakan sistem 

pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah 

baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan umum presiden; (5) 

Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam pemilu, mana yang 

merupakan isu nasional dan mana isu lokal; Membuka ruang partisipasi bagi 

menguatnya preferensi dan strategi rakyat (pemilih) pada pemilu berdasarkan 

isu lokal maupun nasional; (6) Agar tujuan-tujuan di atas dapat terealisir secara 

efektif, maka sistem pemilu presiden runnof with a reduced threshold 

(mayoritas bersyarat) merupakan pilihan utama. Adapun persyaratan yang 

diterapkan adalah; pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada putaran 

pertama, jika meraih 45% suara dengan jarak 5 persen dari kandidat kedua, 

atau 40% suara dengan jarak 10% suara dari kandidat kedua (Wijayanti & 

Purwaningsih, 2015: 51). 

Desain pemilu serentak di kebanyakan negara lain seperti dikemukakan 

oleh Jones dan banyak peneliti lain di Amerika Latin (Wijayanti & 

Purwaningsih, 2015: 52) menyatakan bahwa sistem pemilu legislatif dan 

eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengkombinasikan 

waktu pelaksanaan yang serentak, sistem Proporsional dalam pemilu legislatif, 

dan sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presidennya. Sistem 
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plurality sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit kandidat presiden. 

Ketika pemilu presiden para pendukung kandidat dalam sistem ini cenderung 

mengabaikan Para kandidat yang tidak kompetitif (nonaviable) supaya mereka 

dapat fokus pada dua kandidat teratas. Hal ini mendorong proses koalisi antar 

partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan. Partai yang 

mestinya mengajukan calon sendiri namun calonnya kurang kompetitif 

cenderung akan mendrop calonnya dan meng-endorse satu di antara dua calon 

paling kompetitif dengan harapan akan mendapatkan konsesi politik pasca 

pemilu presiden.  

Sistem pemilu presiden dengan majority runoff, di sisi lain, cenderung 

memiliki dampak - inflationary terhadap jumlah partai, sekalipun dilaksanakan 

serentak dengan pemilu legislatif. Partai dan kandidat yang berkompetisi dalam 

sistem ini lebih terfokus pada bagaimana maju ke putaran kedua. Selama tidak 

ada kandidat yang sangat dominan maka seorang kandidat yang memperoleh 

minimal sepertiga dari suara punya kemungkinan untuk maju ke putaran kedua 

(Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 52). 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan 

pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan 

Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan 

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang 

dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, 

ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan 

tersebut adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau 

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara 

serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya (Putusan 

Mahkamah Konstitusi, 2013: 85-87). 

Dalam perspektif politik, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

(2013) tersebut, dapatlah ditelusuri melalui penyelenggaraan Pilpres tahun 

2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu legislatif, dimana dalam 

pemilu tersebut ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi 

keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi 

dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik 

yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian 

hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak 

bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, 

misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. 

Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-
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partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan 

kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial 

Untuk itu, penataan sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan 

agar sistem pemilu lebih baik dan mampu melahirkan presiden dan wakil 

presiden yang berkualitas, serta mampu menyelesaian persoalan bangsa dan 

negara. Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak 

serentak) telah menyebabkan sistem pemilu dan sistem pemerintahan 

presidensiil keluar dari rel konstitusi, sehingga untuk mengembalikan hal 

tersebut pada sistem yang benar menurut konstitusi harus dengan membatalkan 

beberapa ketentuan Pasal dalam UU Pilpres yang mengatur hal tersebut. 

Sistem parpol pasca reformasi menjadi indikasi dari mahalnya ongkos 

politik dalam sistem pemilu di indonesia. Menjamurnya parpol pasca 

reformasi, menciptakan organisasi partai politik tidak terkendali dengan 

munculnya figur-figur politisi baru dalam gerbong politik baru pula. Hal itu 

dipengaruhi oleh mudahnya mendapatkan legalitas untuk menjadi peserta 

pemilu. Terkait dengan kondisi tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa 

pelaksanaan sistem pemilu legislatif (pileg) dan sistem partai politk selama ini 

memunculkan berbagai permasalahan, seperti mahalnya ongkos 

penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar caleg 

maupun antar kelompok kepentingan, politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas 

dan tidak efektifnya pemerintahan. 

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Hayat (2014: 472), bahwa sistem 

pemilu legislatif yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di 

masyarakat, money politic, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan 

dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk 

memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, 

hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tidak sedikit gejolak 

kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran diantara masyarakat seolah-olah 

menjadi pembiasaan di kalangan masyarakat sebagai faktor dari sistem pemilu 

yang dianut. 

Di parlemen, partai politik membawa misi dan visi partai sebagai bentuk 

kebijakan bagi publik dalam realisasi pemerintahan, sehingga partai politik di 

parlemen tidak proporsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu di 

dalam kepemerintahan, baik sebagai oposisi atau koalisi. Selain itu, perpecahan 

koalisi dalam pemerintahan sebagai faktor lemahnya soliditas parlemen di 

pemerintahan dengan berbagai kepentingan individu ataupun kelompok 

tertentu menjadikan kebijakan yang dipolitisir untuk mencitrakan dan 

mendapatkan keuntungan dan pencitraan, sehingga menjadi pelemahan sendiri 

dalam praktek-praktek pemerintahan dengan menciptakan inkondusifistik 

terhadap sistem presidensial. 
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Selama ini Pemilihan umum presiden yang diselenggarakan setelah 

Pemilihan legislatif menghasilkan koalisi parpol yang rapuh (tidak kuat). 

Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang dihasilkan dalam 4 

(empat) kali Pemilu pasca reformasi sering mengalami pemerintahan yang 

“terbelah” (devided government). Hal ini ditandai oleh beberapa keadaan, 

antara lain: Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antara DPR dan 

Presiden kurang berjalan dengan baik; Pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden kerap menciptakan hubungan kemitraan taktis yang bersifat sesaat 

dengan partai politik, sehingga tidak melahirkan gabungan kerjasama 

antarpartai politik berjangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan 

jumlah partai politik secara alamiah; Dalam praktik, model pengusulan 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak 

selalu membentuk gabungan kerjasama yang bersifat permanen dari partai-

partai politik di parlemen, sehingga tak kunjung mampu mewujudkan 

penyederhanaan sistem kepartaian kita. Malah sistem kepartaian kita semakin 

terfragmentasi. 

Pemilu Serentak merupakan jawaban atas berbagai persoalan di atas. 

Dalam pemilu serentak kemenangan calon presiden cenderung diikuti 

perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya. 

Demikian pula sebaliknya. Pemilu serentak akan menciptakan gabungan 

kerjasama antarpartai politik dalam pemerintahan yang solid karena proses 

pembentukannya tersedia cukup waktu. 

Pemilu selama ini yang pelaksanaannya dipisahkan antara pemilihan 

umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres) juga 

menunjukkan bahwa pemenang pemilu eksekutif (pilpres) tidak berbanding 

lurus dengan pemenang pemilu legislatif (pileg), sehingga eksekutif tidak 

mendapat dukungan yang memadai dari legislatif. Melalui pemilu serentak, 

dimana Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak nantinya diharapkan 

melahirkan koalisi jangka panjang. Selain itu, dalam jangka panjang, dengan 

dilaksanakannya pemilu serentak diharapkan dapat menyederhanakan pola 

kepartaian yang dibutuhkan sistem presidensial. Hal itu karena gabungan 

kerjasama antarpartai politik yang terbentuk, baik yang menang maupun yang 

kalah dalam persaingan pemilu cenderung menjadi permanen. Tentu ada 

kemungkinan partai yang berubah mitra-koalisi di tengah perjalanan, tapi 

jumlahnya minim saja. Partai-partai besar cenderung bertahan dan mapan pada 

posisinya. Sementara partai-partai kecil yang tidak punya calon presiden hebat 

akan berkurang dengan sendirinya. 

Selain itu, kedudukan konstitusional partai politik dalam pemilu sangat 

strategis. Partai politik disebut sebagai peserta pemilu (Pasal 22E), dan dalam 

kedudukannya sebagai peserta pemilu itu partai politik adalah satu-satunya 

institusi yang diberi hak untuk mengusulkan pasangan capres/ cawapres (Pasal 
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6A). Jadi dapat disimpulkan bahwa gagasan pemilu dalam UUD 1945 pasca 

perubahan adalah pemilu serentak berbasis partai politik 

Sistem pemilihan legislatif di Indonesia seharusnya kembali kepada 

semangat konstitusi yang telah menetapkan partai politik sebagai peserta 

pemilu. Pemilu proporsional terbuka berbasis calon legislator (caleg) harus 

dikembalikan menjadi berbasis partai politik yang merupakan peserta pemilu. 

Perubahan ini dapat mengatasi kelemahan sistem pemilu kita saat ini seperti 

maraknya politik uang, „perang-saudara‟ antar caleg, kecurangan-kecurangan 

yang dilakukan baik oleh peserta maupun penyelenggara/dan atau dilakukan 

oleh peserta dan penyelenggara. Sistem proporsional berbasis partai politik ini 

juga berkesesuaian dengan pola pemerintahan presidensial.  

Dengan sistem proporsional berbasis partai politik, maka partai politik 

yang melakukan kampanye dan pemilih hanya memilih partai politik, bukan 

memilih calon anggota legislatif (caleg) secara langsung. Para caleg 

mendukung partai politiknya berkampanye, dengan mengangkat isu-isu yang 

jelas dan terarah. Mereka tidak perlu melakukan kampanye sendiri-sendiri 

dengan mengangkat isu-isu pribadi yang justru membingungkan. Lebih dari 

itu, pemilih dapat dimudahkan dalam menentukan pilihan. Oleh karenanya, 

syarat mutlak kembalinya pemilihan umum legislatif (pileg) kepada sistem 

proporsional berbasis partai politik harus diikuti dengan perbaikan sistem 

rekruitmen bakal calon legislator (caleg) dan bakal calon presiden-calon wakil 

presiden (capres-cawapres) oleh partai politik. 

Partai politik harus memberi jaminan kepada masyarakat bahwa caleg-

caleg mereka adalah caleg yang memiliki kapabilitas, kapasitas dan figur wakil 

rakyat yang baik dan amanah, bukan caleg dari hasil praktik oligarki. Hal itu 

dapat dilakukan dengan perintah UU. Setiap partai politik peserta Pemilu wajib 

menyelenggarakan pemilu internal untuk memilih bakal caleg dan bakal capres 

yang akan dikirim untuk mengikuti Pemilu 2019. Undang-Undang harus 

mengatur aturan yang rinci dan tegas terkait hal ini dengan memberikan sanksi 

diskualifikasi bagi partai politik yang tak mentaatinya. 

Implikasi yang diharapkan dari adanya pemilu serentak adalah efisiensi 

pelaksanaan pemilu disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat 

menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak, 

maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan 

multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan 

sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem 

presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

Selain itu, hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan 

antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan 
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sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara dapat melakukan fungsinya 

terhadap sistem presidensial secara sistematis korelatif dengan integrasi yang 

signifikan dalam kerjasama dengan DPR. DPR menjadi penguat dalam sistem 

presidensial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Presiden dapat 

melaksanakan wewenang presidensialnya dengan dukungan yang sangat kuat 

di parlemen sebagai penyangga pemerintahan melalui tugas pokok dan 

fungsinya sebagai legislator. Oleh karenanya, sistem pemilu serentak harus 

didukung oleh sistem multipartai sederhana sebagai komponen penting dalam 

pemilu. 

Dalam mewujudkan pemilu serentak 2019 berdasarkan Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu 

serentak, muncul penafsiran bahwa Pemilu 2019 akan diselenggarakan dengan 

5 kotak. Secara sederhana putusan itu banyak dimengerti sebagai sekedar 

perbedaan dalam penyelenggaraannya dimana Pemilu 2019 akan 

diselenggarakan secara bersamaan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden 

dan Wakil Presiden. Namun demikian, apapun yang diputuskan oleh 

Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilu Serentak itu, sebaiknya direspons 

secara akademik dan dilihat pengaturan teknis implementatif yang harus ada 

beserta pernik-perniknya. Dengan kata lain perlu disiapkan tata kelola 

penyelenggaraannya dalam pemilu serentak tersebut. 

Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk penyelenggaraan 

Pemilu Serentak, Putusan Mahkamah Konstitusi (2013) masih belum berupa 

putusan operasional yang menjawab kekhawatiran atas berbagai permasalahan 

dalam penyelenggaraan pemilu selama ini. Berbagai alasan seperti: agar 

masyarakat pemilih tidak jenuh, meminimalisir politik uang, meminimalisir 

politisasi birokrasi dan untuk efisiensi dalam penyelenggaraannya mungkin 

bisa terjawab oleh Pemilu Serentak. Terlepas dari itu, penyelenggaraan Pemilu 

Serentak tahun 2019 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (2013), masih 

belum mengatur peraturan operasionalisasinya yang bisa memperkuat sistem 

presidensial, karena Pemilu Serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

(2013) adalah pemilu yang lebih tepatnya penyelenggaraannya diserentakkan, 

5 kotak. Ini yang kemudian yang dikhawatirkan tidak mengakibatkan 

munculnya coattail effect. Coattail effect ini secara teori sebenarnya mengatur 

hubungan sequential dimana partai yang menjadi pemenang pada pemilu 

legislatif adalah partai dimana presiden dan wakil presiden terpilih berasal. 

Pola Coattail effect ini akan memperkuat evaluasi terhadap kinerja partai 

sekaligus memberi peluang kepada partai politik untuk bekerja lebih bagus lagi 

agar pemilih memilih calon yang berasal dari partai yang sama (Madariaga & 

Ozen, 2015: 66-75) (Madariaga & Ozen, 2015. Yang dikhawatirkan adalah 

bahwa Pemilu Serentak ini adalah pemilu yang diserentakkan 

penyelenggaraannya saja, tetapi tidak sampai menyentuh coattail effect itu tadi.  
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Hal di atas berbeda dengan pemikiran Fiorina yang menekankan faktor 

waktu pemilihan anggota parlemen dan presiden sebagai faktor utama 

penyebab terjadinya divided government sebagai akibat tidak terjadinya 

coattail effects. Menurutnya, pemerintahan terbelah terjadi ketika anggota 

legislatif dan pejabat eksekutif dipilih pada periode waktu yang berbeda dan 

atau cara yang tidak sama. Jadi, terjadinya divided government bukan karena 

faktor penggunaan sistem multipartai dan pemilu proporsional. Sistem 

dwipartai dan pemilu mayoritarian pun juga sama berpeluang menyumbangkan 

terjadinya mayoritas legislatif yang tidak sama dengan parpol pendukung 

presiden (Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 44). Dengan demikian, dalam 

menciptakan pemerintahan presidensial efektif, masalahnya bukan mengganti 

sistem multipartai dan pemilu proporsional dengan sistem dwipartai dan 

pemilu mayoritarian, melainkan bagaimana mendesain sistem kepartaian dan 

sistem pemilu yang ada agar dapat menghindari terjadinya divided government 

sehingga terbentuk pemerintahan efektif. Salah satunya adalah melakukan 

penataan pemilu serentak eksekutif dan legislatif, sebab dalam pemilu serentak 

sangat dimungkinkan munculnya coattail effects. 

Pemikiran Fiorina tersebut sejalan dengan tesis Shugart (dalam Wijayanti 

& Purwaningsih, 2015: 44), bahwa jika waktu penyelenggaraan pemilu 

presiden diserentakkan (simultan) dengan pemilu legislatif akan menimbulkan 

coattail effect, yaitu (hasil) pemilihan umum presiden akan mempengaruhi 

(hasil) pemilihan umum legislatif. Artinya, pemilih akan memilih presiden 

sekaligus parpol (koalisi parpol) pendukung presiden. Tesis Shugart ini 

ternyata berlaku di Brasil setelah mereka melakukan perubahan jadwal pemilu, 

yaitu dengan menyerentakkan waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan 

pemilu anggota legislatif. Tesis coattail effect menunjukkan bahwa faktor 

waktu penyelenggaraan pemilu bisa mengatasi masalah tidak harmonisnya 

hubungan eksekutif legislatif. 

Jika waktu penyelenggaraan pemilu presiden bersamaan dengan pemilu 

legislatif, pemilihan umum presiden akan mempengaruhi pemilihan umum 

legislatif. Artinya, pemilih akan memilih presiden dan memilih parpol 

pendukung presiden. Pemilu serentak dapat juga dirancang untuk memberikan 

efek dari satu pemilihan ke pemilihan lainnya. Biasanya yang menjadi 

pertimbangan adalah untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum presiden 

dengan menggunakan hasil pemilihan legislatif sebagai salah satu dasar 

penentuan pemenang. Dengan aturan tertentu, bisa disusun adanya pengaruh 

perolehan suara partai tertentu dengan syarat kemenangan kandidat presiden 

partai tersebut, sehingga satu jenis pemilihan akan memiliki efek mekanis 

terhadap hasil pemilihan lainnya. Partai dengan perolehan suara terbanyak 

maka dapat mengantarkan kandidat presidennya untuk menduduki kursi 

kepresidenan meski hasilnya di pemilihan presiden belum tentu yang paling 
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baik. Dalam varian tertentu, efek mekanistis diharapkan terjadi dalam rentang 

waktu tertentu, seperti halnya yang lazim disebut sebagai coattail effect 

sebagaimana dijelaskan di atas. 

 

Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu 

 

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang 

demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, 

harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 

15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi 

agar sebuah penyelenggaraan Pemilu disuatu negara termasuk Indonesia bisa 

dianggap demokratis. 

Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat 

dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan besar dalam 

melakukan perubahan sosial, dengan syarat ditopang pada kesadaran kritis 

akan permasalah sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan 

yang hanya datang ke TPS dan memberikan hak suara, namun pemilu harus 

dipandang lebih jauh untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan 

masyarakat untuk mengubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu 

bentuk intervensi sosial yang dilakukan masyarakat adalah melakukan proses 

penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya 

keadilan pemilu (Veri Junaidi, 2015). 

Sejatinya pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik 

publik secara lebih luas. Sejatinya pula pemilu menjadi penanda penting 

apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau tidak. 

Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak-hak rakyat secara 

konstitusional. Bahwa pemilu adalah bagian dari dinamika politik berorientasi 

kekuasaan, halter sebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat 

demi mencapai kekuasaan. Karena itu, meski secara praksis pemilu menjadi 

jalan bagi siapa pun dan kelompok politik manapun berkuasa, tetapi secara 

prinsip implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural 

maupun fungsional. 

Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses 

penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan 

hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu 

berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan 

berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya 

permasalahan dalam penyelenggaran pemilu yang berkaitan dengan 

ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran 

pidana maupun administratif  yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim 

disebut dengan sengketa pemilu. Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu 
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sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilu atau ketidakpuasan 

terhadap keputusan penyelenggara pemilu (Topo Santoso, 2011). Agar 

sengketa pemilu tersebut tidak menggangu jalannya sistem ketatanegaraan atau 

sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan 

suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif serta dapat 

memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan. 

Masyarakat Indonesia memandang pemilu sebagai momentum sakral. 

Seakan ada suatu kewajiban melekat sebagai warga negara untuk memberikan 

hak politik memilih anggota Legislatif dan Eksekutif. Dalam banyak pikiran 

masyarakat bahwa yang terpilih yang akan menyuarakan dan memperjuangkan 

kehidupan masyarakat. Demokrasi konstitusional bisa tercapai salah satunya 

dengan proses penegakan hukum pemilu yang baik demi tegaknya keadilan 

pemilu. 

Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian 

permasalahan hukum penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Tujuannya 

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu, sehingga keadilan 

bagi seluruh pihak dapat terpenuhi. Kerangka penegakan hukum pemilu 

mengatur mekanisme yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. 

Kerangka ini kemudian dikenal dengan sistem penegakan hukum pemilu. 

Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu 

merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu. Tiga 

ketentuan yang harus ditegakkan dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah 

ketentuan administrasi pemilu (KAP), ketentuan pidana pemilu (KPP), dan 

kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Penegakan KEPP selama ini lebih 

efektif daripada penegakan KAP dan KPP. Namun, penegakan KEPP bukan 

tanpa masalah karena dalam sejumlah kasus DKPP bertindak melebihi 

kewenangannya. 

Penegakan KAP relatif lebih efektif daripada penegakan KPP, tetapi 

penegakan KAP juga mengalami banyak masalah. Apa saja yang menjadi KPP, 

jauh lebih jelas terinci daripada apa saja yang menjadi KAP, tetapi penegakan 

KPP merupakan yang paling tidak efektif. Penyelesaian sengketa hasil pemilu 

jauh lebih efektif daripada proses penyelesaian sengketa administrasi pemilu, 

baik dari segi waktu maupun dari segi putusan. Proses penyelesaian sengketa 

administrasi pemilu sering kali melewati jadwal tahapan pemilu. Walaupun 

demikian, proses penyelesaian sengketa hasil pemilu bukan tanpa masalah. 

Itulah hasil evaluasi secara umum tentang sistem penegakan hukum dan 

penyelesaian sengketa pemilu pada beberapa pemilu terakhir. 

 

Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: 

pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas 

pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik 

118 



 

 
Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil 

dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu. 

Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) 

memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, 

kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus 

pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Bawaslu hingga tingkat 

kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran 

administrasi sengketa proses pemilu. 

Dalam undang-undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan 

dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam produk rekomendasi. Kini, 

kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Bawaslu 

kabupaten/kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat pertama dan terakhir. 

Semisal Bawaslu menerima laporan bahwa pasangan calon presiden 

tertentu melakukan pelanggaran administrasi berupa pemasangan alat peraga 

kampanye di jalan protokol. Bawaslu akan menghadirkan pelapor sekaligus 

terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan membela diri. Setelah proses itu, 

Bawaslu akan menyimpulkan tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran 

melalui putusan selayaknya putusan pengadilan, bukan lagi rekomendasi. 

Lebih jauh lagi, Bawaslu punya wewenang mendiskualifikasi peserta 

pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU 

Pemilu melarang peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Pasangan calon presiden 

dan calon legislator yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat 

dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai calon. 

Posisi Bawaslu dalam konteks ini sudah semi peradilan. Ia berwenang 

mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, dan 

berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. 

Penegakan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk 

menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa ha katas proses 

konversi suara yang adil dan tidak melanggar dangan maraknya kecurangan 

dan tindakan manipulative oleh peserta pemilu. Jauh lebih penting bagaimana 

mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah 

terkonvensi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sang pemilik 

suara sesungguhnya.  

Keadilan pemilu setidaknya harus memperhatikan beberapa hal Pertama, 

menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan 

proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; Kedua, melindungi atau 

memulihkan hak pilih; dan Ketiga, memungkinkan warga yang meyakini 

bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, 
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mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu 

merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin 

sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang 

bebas, adil, dan jujur.  

Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan 

mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan 

mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi 

kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan 

menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk 

dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses 

pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk 

mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, 

dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat 

penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.  

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka 

hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga 

merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan 

dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi 

kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka 

sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. 

 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa dilihat dari 

perspektif politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan 

yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi 

demokrasi di Indonesia. Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil 

pemilu yang kongruen. Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya 

memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep 

ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam 

satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang 

kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil 

Presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan 

efektif. kongruensi dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek 

yang namanya coattail effect, di mana keterpilihan calon presiden akan 

mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih 

capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal 

dari partai yang mengusung presiden. 
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MUHAMMAD JUFRI, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

masa bakti 2017-2022, pernah menjadi anggota Panwaslu 

Provinsi DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2011-2012 

membidangi Divisi Pengawasan. Kemudian pada tahun 2012 

lembaga Panwaslu berubah status dari adhoc mejadi Bawaslu 

Provinsi bersifat permanen terpilih menjadi anggota Bawaslu 

Provinsi DKI  Jakarta  Periode 2012-2017  membidangi  divisi  

Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Dan saat ini menjadi Ketua Bawaslu 

Provindi DKI Jakarta pada periode 2012-2022 dengan kembali membidangi 

divisi pengawasan. Beliau menyelesaikan studi S1 Ilmu Pemerintahan di 

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  (STISIPOL Ujung Pandang) serta 

menyelesaikan jenjang S2 di Universitas Nasional (UNAS Jakarta) Jurusan 

Ilmu Politik tahun 2012. Sebelum menjadi Pengawas Pemilu, MJ biasa disapa 

pernah aktif di Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada tahun 

2007-2011, sebagai Manager Pemantau dan Sekretaris JPPR. Aktifis PMII ini 

pernah mendirikan Lembaga Kajian Sosial Politik (Lejistik) dan menjabat 

sebagai Direktur. Kesibukan sehari-harinya sebagai Ketua Bawaslu DKI 

Jakarta beliau sering diminta komentarnya tentang pengawasan pemilu baik di 

media cetak maupun media eloktronik serta mengisi berbagai acara seminar, 

diskusi dan kajian-kajian kepemiluan di berbagai Perguruan Tinggi dan juga 

Partai Politik serta Organisasi Kemasyarakatan dan juga Organisasi 

Kepemudaan.  

 

 
 

WIRDYANINGSIH, Lahir di Jakarta, 9 Februari 1970. 

Menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia (1988-1992), S-2 (1999-2002) dan S3 (2012-2018) 

pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Menjadi 

dosen tetap pada bidang studi Hukum Keperdataan (1997 

hingga   sekarang).  Mengajar  pada program  sarjana  dan pasca  

sarjana   FHUI.   Menulis   buku   bersama  tim   pengajar   yang  

berjudul Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (2005); Hukum Islam Zakat 

dan Wakaf (2005); Hukum Perikatan Islam di Indonesia (2005); dan secara 

mandiri buku Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islah Dalam Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah (2018), Cara Kaya dan Berkah Bisnis Kopi Gayo 

Dari Hulu ke Hilir (2018).  Terlibat berbagai penelitian dan pengabdian 

masyarakat secara mandiri dan bersama di tingkat FHUI, UI, dan Dikti. 

Menulis artikel di berbagai jurnal, prosiding dan majalah. Mengikuti kegiatan 

konfrensi di dalam dan luar negeri. Membimbing mahasiswa sarjana dan 
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pascasarjana dalam penulisan skripsi dan tesis, serta penelitian ilmiah 

mahasiswa.  Pernah membantu di manajemen FHUI antara lain menjadi Ketua 

Program Sarjana Reguler (2005-2008), Kepala Sekretariat Badan Kerjasama 

Dekan FH PTN se Indonesia (2005-2008), Kepala Sekretariat Pimpinan (2013-

2014),  Wakil Dekan bidang non akademik (2014-2017). Aktif di kepemiluan 

antara lain menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok (2004), 

Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik indonesia (2008-2012), Tim 

Seleksi Anggota Bawaslu DKI (2017) , Tim Seleksi Anggota KPU DKI Jakarta 

(2018), Tim Seleksi Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh (2018) dan 

menjadi narasumber dalam kegiatan kepemiluan. Menjadi Anggota kelompok 

kerja Mediasi Mahkamah Agung (2013-2016); mediator bersertifikat; 

mengikuti berbagai pelatihan serta menjadi pelatih dan fasilitator mediasi di 

berbagai pendidikan pelatihan Mahkamah Agung, Direktorat Keuangan, 

Komnas HAM dan berbagai instirusi. Sebagai Ketua Asosiasi Dosen Hukum 

Islam se Indonesia (2015-sekarang); Bendahara Lembaga Kajian Islam dan 

Hukum Islam (2012-sekarang); dan Dewan Penasehat Asosiasi Pengajar dan 

Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (2014-sekarang).  

      

 

 

PUADI, lahir di Bekasi, 4 Januari 1974, Agama Islam, tinggal 

di Komplek BPK IV Nomor B-6 Jakarta Barat.  Dengan 

didampingi seorang istri dan 2 anak sepasang laki-laki dan 

perempuan, Pendidikan yang ditempuh SDN Suka mulyakota 

Bekasi, SMPN Bekasi, SMAN Bekasi, Anggota Bawaslu 

Provinsi      DKI     Jakarta      Periode    2017  –  2022    sebagai    

kordinator   Divisi  Hukum   dan Penanganan Pelanggaran, pernah menjadi 

Anggota Panwaslu Kota Jakarta Barat 2012-2014 Pada pemilu  Legsilatif dan 

pemilu  Presiden sebagai divisi SDM, pernah menjadi Ketua Panwaslu Kota 

Jakarta Barat Divisi Hukum dan penanganan Pelanggaran pada pemilihan 

Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta 2017.  Dia menyelesaikan Studi S-1 

di IKIP Jakarta (UNJ) Jurusan Pendidikan Moral Pancasila  (Civic Hukum) dan 

meyelesaikan S-2 di Universitas Trilogi (Stekpi) Jurusan SDM. Aktif di 

Organisasi semenjak dari SDN, yaitu aktif di Pramuka, di SMPN aktif menjadi 

Ketua Osis, dan ikut aktif di Patroli keamanan sekolah (PKS), saat kuliah 

beliau juga aktif sebagai aktifis kampus baik intern maupun extra Universiter,  

aktifis HMI ini tercatat sebagai Master Training pada LK-LK HMI guna 

mencetak Kader-kader Handal dan mengantarkan beliau menjadi pengurus 

KAHMI Jaya dan juga KAHMI Nasional, selain itu juga beliau tercatat aktif 

sebagai Pengurus Organisasi Wilayah ICMI DKI Jakarta, dan aktif di 

LAPENMI, aktif di NGO MIB, di sela-sela sebagai Anggota Bawaslu Provinsi 

DKI saat ini juga diikutsertakan sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, pria yang biasa di sebut BP ini 
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memiliki cita-cita sederhana dalam hidupnya yakni, “sebaik-baik manusia 

adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain”. 

 

 

 

 

Veri Junaidi, SH., M.H., Lahir di Malang, Jawa Timur. 

Menerima gelar master di bidang hukum (MH) dari Universitas 

Indonesia dan sarjana hukum di Universitas Andalas. Sebagai 

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Mengajar 

sebagai Dosen (tamu) dibeberapa universitas seperti Presiden 

University,   Universitas   Nahdatul   Ulama   Indonesia,  Jentera  

Law School. Pakar dan Praktisi Hukum Kepemiluan, Konsultan Hukum Tata 

Negara untuk isu pengujian undang-undang dan sengketa hasil Pemilu di 

Mahkamah Konstitusi. Muhammad Ihsan Maulana, S.H., M.H., Lahir di 

Jakarta, menerima gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum dari Universitas 

Pancasila Jakarta. Saat ini sebagai peneliti di Konstitusi dan Demokrasi 

(KODE) Inisiatif, pernah menjadi asisten dosen di Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila jakarta dan peneliti pembantu di Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila Jakarta 

 

 

 

MAHYUDIN, lahir di Bima, 08 Juni 1979 merupakan anak 

kedua dari empat bersaudara, menyelesaikan seluruh pendidikan 

sekolah dasar di NTB kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 

Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta 

dan Program Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia 

dengan   konsentrasi   Hukum   Tata     Negara    (HTN).    Latar  

belakang sebagai seorang Advokat/Pengacara sekaligus menjadi dosen Hukum 

Tata Negara mengantarkan dirinya untuk menjadi Komisioner Bawaslu DKI 

Periode 2018-2023 disamping minatnya yang tinggi terhadap demokrasi dan 

pemilu serta ketatanegaraan yang selama ini didalaminya secara khusus. Diluar 

kesibukan rutin sebagai advokat dan mengajar juga aktif dalam berbagai 

kegiatan organisasi. Kecintaan terhadap organisasi dimulai sejak menjadi 

mahasiswa baik yang bersifat intra kampus dengan menduduki jabatan 

tertinggi sebagai Presiden Mahasiswa (BEM) Universitas Ibnu Chaldun Jakarta 

sedangkan organisasi ekstra kampus aktif di Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI) Cabang Jakarta sampai dengan Pengurus Besar (PB-HMI) serta terlibat 

juga dalam kegiatan bersifat internasional yaitu mengikuti Leadership Training 

“United Nations Development Programs (UNDP-IYLEGI-UNDEF)” pada 

tahun 2008 di Bogor.  
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IRVAN MAWARDI, menyelesaikan Strata Satu  jurusan 

Hukum Tata Negara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

dan Strata dua di Magister Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar. Mantan aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk 

Rakyat (JPPR)  periode 2002-2009. Bersama JPPR,  telah 

banyak  melakukan    pemantauan  Pilkada  maupun   Pemilu  di  

Indonesia dan luar negeri.  Ikut mengadvokasi persiapan Pilkada serentak 

pertama di Aceh tahun 2006-2007. Menjadi koordinator advokasi penyusunan 

Undang undang Pemilu 2007 jelang Pemilu 2009. Pada tahun 2010 diangkat 

menjadi Hakim PTUN Makassar,  selanjutnya tahun  2013 bertugas di PTUN 

Samarinda dan sejak 2016 sampai sekarang tercatat sebagai Hakim PTUN 

Lampung. Telah menulis beberapa buku tentang Pemilu/Pilkada dan PTUN,   

antara lain; Pendidikan Pemilih untuk Pelajar (TAF-LP3 UMY,  2003),    

Pemilu dalam Cengkraman Oligarki (PukaP 2011),  Dinamika Sengketa 

Hukum Administrasi dalam Pemilukada (Rangkang Education, 2014),  

Revitalisasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Editor,  AtmaPress, 

2016),  Paradigma Baru PTUN, ; Respon Peradilan Administrasi terhadap 

Demokratisasi (Thafa Media,  2016), Keadilan Pemilu (2019,  proses terbit) 

 

 

 

DONAL FARIZ,SH Lahir disolok, 24 Oktober 1986 dan 

menamatkan jenjang S1 nya di Universitas Andalas Padang di 

Fakultas Hukum Tata Negara, saat ini aktif di ICW atau 

Indonesia Corruption Watch sebagai Koordinator Divisi 

Korupsi Politik dan pernah bekerja sebagai Anggota Divisi 

Hukum dan Monitoring Peradilan sejak tahun 2010-2013, 

aktifitas  dalam  pengembangan demokrasi mengantarkan beliau  

sebagai Juara 2 Lomba Debat Konstitusi yang diselenggaran oleh Mahkamah 

Konstitusi pada tahun 2009, dalam hal tulisan beliau tergolong sangat produktif 

dimana tulisan dan buku-buku beliau baik sendiri atau dengan temen-temen 

sejawatnya antara lain Kajian perturan pendanaan partai politik di Indonesia 

dan rekomendasi perubahan Peraturan Pemerintah tentang bantuan keuangan 

partai managemen system Internasional USAID 2014. Donal Fariz. Manipulasi 

Dana Kampanye Dalam Pemilu. Makalah Konferensi Nasional Hukum Tata 

Negara, Sawahlunto 2014. Donal Fariz, dkk. Pemberantasan Kejahatan 

Kehutanan Setengah Hati. Indonesia Corruption Watch. 2012. Dan masih 

banyak lagi karya-karya beliau, begitupun tulisan-tulisan beliau dalam Media 

Massa local ataupun nasional, selain beliau atif menulis beliau juga 

menyempatkan waktunya sebagai pembicara dan trainer di beberapa seminar 
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baik di kalangan kampus ataupun lembaga Negara ditingkat nasional dan 

provinsi tak hanya di tingak nasional pengalaman beliau sebagai trainer dan 

pembicara mengantarkan beliau juga di event Internasional, hal ini dilator 

belangki oleh pengalaman beliau sebagai aktifis kampus dengan pengalaman 

sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum 

Universitas Andalas 2008-2009, anggota Pusat Studi Konstitusi (Pusako) 

Fakultas Hukum Universitas Andalas 2007-2009serta tercatat sebagai anggota 

Ikatan Alumni Universitas Andalas dan Ikatan Alumni Fakltas Hukum 

Universitas Andalas, selain itu juga beliau masih menyempatkan hadir dalam 

layar layar kaca yang menggelar talk show di berbagai stasion televisi. 

 

 

 

 

Irwan Supriadi Rambe menyelesaikan Studi Strata (S1) pada 

jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dam Ilmu 

Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. 

Salah satu fokus studinya adalah kajian di bidang studi 

kepartaian dan sistem pemilu. Itulah sebabnya ia mengambil 

tema skripsinya tentang “Peranan Partai Politik dalam Transisi 
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