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Para pembaca yang budiman, buku yang berada di tangan anda ini 

merupakan ikhtiar dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk 
menghadirkan catatan, pengalaman, data hasil pengawasan, penindakan 
pelanggaran serta proses penyelesaian sengketa dalam perjalanan 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak sejak tahun 2015-2020.  Rangkaian 
naskah ini merupakan serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak yang ditulis oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, termasuk proses pengawasan dalam 
masa pandemi Covid-19. Sebagai sebuah seri penerbitan, terdapat 
sebanyak 34 buku yang mewakili pengalaman setiap wilayah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak di Indonesia. Penerbitan buku ini melengkapi upaya evaluasi 
penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional tahun 2019 dalam 7 
buku serial sebelumnya. 

Sebagai sebuah upaya menghadirkan rekam jejak pengawasan 
sekaligus catatan perjalanan Pilkada Serentak sejak tahun 2015 maka 
Bawaslu RI merasa perlu melibatkan segenap jajaran pengawas pemilu dari 
Provinsi sampai Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam penulisan ini. Karena 
lokus peristiwa Pilkada Serentak ada di daerah, maka Bawaslu RI menilai 
yang lebih berhak untuk menuliskannya adalah jajaran pengawas pemilu di 
masing-masing daerah.  Bawaslu RI berkepentingan pula terhadap upaya 
peningkatan kapasitas jajaran di daerah untuk mempunyai kemampuan 
analisis dan penulisan ilmiah sebagai salah satu cara penyampaian kinerja 
Bawaslu kepada publik. Atas upaya yang luar biasa ini, Saya dan pimpinan 
Bawaslu menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bagian Analisis Teknis 
Pengawasan dan Potensi Pelanggaran di Sekretariat Bawaslu RI yang telah 
mendesain dan melaksanakan program riset dan evaluasi penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020 ini bersama-sama para 
pakar kepemiluan antara lain Aditya Perdana (Puskapol Universitas 
Indonesia); Endang Sulastri (Universitas Muhammadiyah Jakarta); Abdul 
Gaffar Karim (Universitas Gadjah Mada); Ahsanul Minan (Universitas 
Nahdlatul Ulama Indonesia); dan August Mellaz (Sindikasi Pemilu dan 
Demokrasi).  

Ucapan terimakasih dan kebanggaan luar biasa juga kami 
sampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 
dan para konsultan daerah yang telah melakukan asistensi dalam program 
kajian dan evaluasi Pilkada Serentak 2015-2020 ini. Meski pada tahun 2020 
terdapat penyelenggaraan Pilkada Serentak di 270 daerah pemilihan, serta 
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dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19, kita bersama masih bisa 
menghasilkan karya besar ini, sebuah kerja-kerja keabadian yang akan 
bermanfaat bagi perkembangan keilmuan tentang pemilu dan demokrasi 
di Indonesia. Sekaligus menjadi bahan rekomendasi Bawaslu untuk 
perbaikan sistem kepemiluan di masa mendatang.  
 
Selamat membaca. 

 
 
 

Ketua Bawaslu RI 
 
 
 

                    
                                                Abhan 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga buku Riset Evaluasi 
Pilkada Serentak di Indonesia Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bisa terbit, hal 
ini merupakan upaya dan ikhtiar dan atas kesungguhan mendalam yang 
dilakukan oleh Keluarga Besar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berserta seluruh 
Bawaslu Kabupaten/Kota se DKI Jakarta, untuk menyajikan sebuah data dan 
fakta seluruh proses rangkaian pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. 

Riset tentang Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah dengan 
berbagai tujuan dan metode sudah banyak dilakukan oleh kalangan 
akademisi, peneliti, penggiat demokrasi, dan sebagainya. Meski demikian, 
riset  kepemiluan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, termasuk 
oleh Pengawas Pemilu, masih sangat sedikit. Jikapun ada, kebanyakan 
dalam bentuk tulisan yang dimuat di media massa, jurnal, buku kumpulan 
tulisan,  atau merupakan laporan hasil penyelenggaraan atau pengawasan 
Pilkada. Bukan merupakan hasil riset khusus dengan menggunakan 
metodologi ilmiah dan berbasis data empiris 

Mencermati setiap fenomena pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 
Kepala Daerah Serentak yang beragam disetiap daerah, Bawaslu RI 
memandang penting untuk melakukan riset yang terjadi di provinsi atau 
wilayah masing-masing, paling tidak untuk mengidentifikasi setiap 
persoalan yang terjadi tentu tidaklah sama antara satu daerah dengan 
daerah lainnya. Melalui  riset ini diharapkan mampu teridentifikasi, 
terdeskripsikan dan teranalisis sejumlah peroalan dan masalah baik dari 
aspek penyelenggaraannya ataupun dari aspek regulasi atau peraturan 
perundang-undanganya. Dari hasil riset tersebut diharapkan menjadi 
instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan 
kewajiban Pengawas Pemilu maupun  penyusunan rekomendasi kebijakan 
dalam bentuk kertas kebijakan (policy paper) yang bersifat teknis dan 
strategis dalam menyempurnakan proses penyelenggaraan Pemilu dan 
Pemilihan Kepala Daerah serentak. 
 Penerbitan buku ini tidaklah mudah karena harus memadukan 
hasil- hasil pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 
Jakarta tahun 2017 dengan riset yang secara akdemis memiliki metode 
tersendiri dalam penyajiannya, ditambah lagi karena hal ini bersifat evaluasi 
maka seluruh penulis berusaha secara empiris membangunkan ingatan atas 
semua peristiwa, lalu dituangkan dalam sebuah tulisan dan didukung oleh 
sumber data yakni hasil-hasil pengawasan serta konfirmasi kepada berbagai 
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pihak yang terlibat dalam semua rangkaian pelaksanaannya termasuk KPU 
DKI Jakarta, tim kampanye pasangan calon bahkan pasangan calon itu 
sendiri yang menjadi sumber informasi, dengan kata lain buku ini bisa 
dibilang ‘pengawasan berbasis riset’ ditambah mekanisme penulisan yang 
memiliki standar penulisan baku dan di mentori oleh konsultan nasional 
serta konsultan lokal sebagai pemandu agar buku ini menjadi sebuah karya 
akademis yang  mampu menjadi referensi dan rujukan berbagai pihak. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas 
terbitnya buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia, Khususnya 
Provinsi DKI Jakarta, mudah-mudahan buku ini menjadi rujukan dan sumber 
untuk kepentingan yang lebih luas khususnya dalam membangun sebuah 
demokrasi yang bermartabat, ucapan terima kasih kepada semua pihak 
yang tidak kami sebutkan satu persatu tidaklah mengurangi rasa hormat 
kami karena begitu banyak pihak yang terlibat dalam penyusun buku ini, 
dan semoga kedepanya akan muncul banyak buku-buku semacam ini agar 
menjadi bagian dari kontibusi kami di Bawaslu DKI Jakarta untuk ikut serta 
membuka keterbukaan wawasan dan informasi serta menjadi literasi 
kepemiluan khususnya pengawasan pemilu di DKI Jakarta. 

    
 
 

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
 
 
 
 
 

                                  Muhammad Jufri 
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DINAMIKA PEMILIHAN GUBERNUR DKI 2017  
DALAM REKAMAN HASIL RISET PENGAWASAN PEMILU 

 
Oleh : Achmad Fachrudin 

Dewan Pembina Literasi Demokrasi Indonesia 
 
A. Pendahuluan 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) atau 
lajim disebut dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta  tahun 2017 
sudah berlangsung Luber, Jurdil, aman, dan damai. Begitupun Pilgub DKI 
berlangsung dengan penuh dinamika, problematika dan sarat dengan 
beragam konflik. Sehingga dampak psiko politiknya sampai saat ini masih 
membekas. Untuk membuktikan fakta empirisnya tidak terlalu sulit. Bisa 
dilacak jejak digitalnya di media massa, khususnya media on line. 

Banyak alasan mengapa Pilgub DKI 2017 menjadi sedemikian 
kompleks dan krusial sehingga menyedot perhatian besar publik Jakarta, 
masyarakat Indonesia hingga manca negara, khususnya di kalangan awak 
media. Diantaranya, pertama, karena Pilgub DKI 2017 berlangsung di ibu 
kota negara Republik Indonesia, pusat pemerintahan, pusat ekonomi serta 
keuangan dan sebagainya. Sehingga Pilgub DKI memiliki magnitude yang 
luar biasa. 

Kedua, yang berkontestasi di Pilgub DKI 2017 adalah kekuatan dan 
aktor politik utama di tingkat lokal (Jakarta) maupun nasional. Istilahnya 
yang bertarung adalah para ‘gajah’ dengan ‘gajah’. Sehingga  berlangsung 
demikian seru, sengit, kompetitif dan ketat. Dampaknya adalah tidak 
mudah untuk memprediksi:  siapa peraih suara terbanyak di Pilgub DKI 
Putaran Pertama, terutama pada babak grand final Pigub DKI Putaran 
Kedua. 

Ketiga, Pilgub DKI 2017  diwarnai atmosfir pertarungan ulang 
(rematch)  antara Ketua Umum Partai Gerindra dan sekaligus calon 
presiden Prabowo Subianto ‘melawan’ calon petahana Presiden Joko 
Widodo yang sudah terjadi di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilprs) 
2014. Lajimnya suatu pertarungan ulang, dipastikan akan berlangsung 
dalam semangat  ‘balas dendam’ dari pihak yang kalah, dan semangat 
mempertahankan diri sekuat tenaga dari pihak juara bertahan. Skenario 
rematch Jokowi versus Prabowo tersebut mengakibatkan Pilgub DKI 2017 
dijuluki rasa Pilpres 2019.  

Keempat, munculnya berbagai isu panas di Pilgub DKI 2017. Mulai dari 
kisruh daftar pemilih, politik uang, kampanye hitam, dan lain-lain. 

 1 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

Khususnya,  konflik bernuansa politik identitas atau SARA (suku, agama, 
ras dan antar golongan)  yang dipicu oleh pernyataan kontroversial 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Al-Qur’an 
Surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan  Ahok tersebut menjadi bola liar dan 
bola panas. Yang menimbulkan friksi, polarisasi dan konflik tajam di 
kalangan berbagai elemen dan komponen masyarakat.  

 
B. Metode Riset  

Mencermati berbagai fenomana tersebut, Bawaslu RI memandang 
perlu untuk melakukan riset terhadap isu-isu krusial yang terjadi saat 
Pilkada Serentak 2017, termasuk Pilgub DKI 2017. Melalui  riset ini 
diharapkan terdeskripsikan, teranalisis secara kritis dan reflektif dalam 
bentuk publikasi akademik atas  berbagai tahapan krusial penyelenggaraan 
Pilgub DKI 2017, baik terkait dinamika, capaian dan kelemahan 
penyelenggaraan Pilgub  serentak.  

Muaranya diharapkan akan menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan 
terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu 
maupun  penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bentuk kertas 
kebijakan (policy paper) yang bersifat teknis dan strategis dalam 
menyempurnakan proses penyelenggaraan Pilgub  serentak. Selain juga 
menjadi khasanah keilmuwan, khususnya terkait dengan Pemilu pada 
umumnya dan Pilkada/Pilgub  pada khususnya.  

Riset Pilgub DKI 2017 secara umum menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case studies). Menurut Lexy J. 
Moleong (2005:6), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang 
bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 
penelitian.  

Sedangkan yang dimaksud case studies menurut Sugiyono  adalah 
peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, 
kejadian, proses dan aktivitas terhadap satu atau lebih orang (2016:25). 
Sementara pengumpulan data menggunakan metode observasi melalui 
wawancara bertahap dan mendalam (indepth interview), observasi 
partisipasi (participant observer), diskusi terfokus atau focus group 
disscusion (FGD). 

Sebelum menentukan dan memilih  tema riset, Bawaslu RI melakukan 
serangkaian focus group discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai 
pihak (pakar Pemilu, penggiat demokrasi, akademisi, dan lain sebagainya) 
serta riset dokumen yang tersedia (buku, jurnal, media massa, media on 
line, dan sebagainya). Setelah melalui serangkaian FGD, akhirnya dipilih 10 
topik atau judul riset yang dianggap paling problematis serta memiliki 
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relevensi dan kegunaan untuk kebutuhan pengawasan Pemilu atau Pilgub  
berikutnya.  

 
C. Agenda Riset  

Secara singkat deskripsi  buku hasil riset ini berisi hal-hal sebagai 
berikut:  Bab pertama pendahuluan. Bab kedua, memuat hasil riset tentang 
“Problematika Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Tahapan Pemungutan dan 
Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur DKI  Jakarta  tahun 2017” 
dengan studi kasus di Jakarta Utara. Adapun pertanyaan pokok yang 
hendak dijawab melalui penelitian ini adalah “bagaimana peroblamatika 
DPK saat Pungut Hitung di Pilgub DKI 2017, dan bagaimana efektivitas 
pengawasannya yang dilakukan oleh Panwaslu Jakarta Utara”. 

Bab ketiga menyajikan tulisan hasil riset bertajuk “Pengawasan 
Perlindungan  Hak Pilih Warga Binaan di Pemilihan Gubernur  DKI Jakarta 
2017”,  dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA 
Cipinang dan Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat. Pada tulisan ini 
dideskripsikan dan dianalisis karakteristik dan kompleksitas Lapas, 
berbagai kendala pemenuhan perlindungan hak pilih warga binaan, serta  
bagaimana efektivitas kinerja Panwaslu Jakarta Pusat  dalam perlindungan 
hak pilih di Lapas Kelas 1A Cipinang dan Lapas Kelas IIA saat Pilgub DKI 
2017. 

Bab keempat menurunkan laporan hasil riset tentang “Strategi 
Pengawasan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 
2017”. Tulisan ini  mengevaluasi proses dan hasil pengawasan sumber dana 
dan penggunaan dana kampanye dan peruntukannya; serta menganalisis 
dari sisi proporsionalitas dan rasionalitasnya dihubungkan dengan begitu 
banyaknya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh semua calon gubernur 
dan wakil gubernur DKI di Pilgub DKI 2017. 

Bab kelima berisi tulisan hasil riset berjudul “Dinamika Politik SARA 
dan Kinerja Pengawasan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 
2017”.  Riset ini mencoba mendeskripsikan  berbagai bentuk/varian dan 
dinamika politik SARA, serta menganalisis kinerja pengawasan dan 
penindakan oleh Bawaslu DKI terhadap pelanggaran pengatiran dan 
praktik politik SARA di Pilgub DKI 2017. 

Bab keenam memuat tulisan hasil riset tentang “Pengawasan Politik 
Uang di Pilgub DKI 2017”, dengan studi kasus di Jakarta Barat. Penelitian 
ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisis tiga pertanyaan utama 
yakni: (1)  potret politik uang pada Pilgub DKI 2017 di Jakarta Barat, (2) 
strategi pengawasan politik uang pada Pilgub DKI 2017 di Jakarta Barat, 

 3 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

dan (3) efektivitas pencegahan politik uang pada Pilgub DKI 2017 oleh 
Panwaslu Jakarta Barat. 

Bab ketujuh menyajikan tulisan hasil riset bertajuk “Survei Kepuasaan 
Pelapor Atas Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu di Pilgub DKI 2027”. 
Melalui riset ini diharapkan dapat menjelaskan dan menampilkan potret 
kepuasan para penerima layanan dalam penanganan pelanggaran pada 
Pilgub DKI 2017 oleh Bawaslu DKI. Riset juga mengajukan rekomendasi 
strategis perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang 
penanganan pelanggaran Pemilu atau Pilkada. 

Bab  kedelapan menyajikan tulisan bertajuk “Problematika Teknis 
Debat Kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 
Pilgub DKI 2017”. Tujuan riset ini untuk mengetahui problematika 
pelaksanaan teknis dan materi debat kandidat pasangan calon gubernur 
dan wakil gubernur serta mengetahui efektivitas pengawasan debat 
kandidat yang dilakukan oleh Bawaslu DKI pada Pilgub DKI tahun 2017. 

Bab Kesembilan memuat tulisan hasil riset tentang “Pemungutan 
Suara Ulang (PSU) di Pilgub DKI 2017”, dengan studi kasus di Tempat 
Pemungutan Suara Ulang (TPS) No.  29, Kelurahan Kalibata, Kecamatan 
Pancoran, Jakarta Selatan.  Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan 
mengapa PSU di TPS 29 dapat terjadi, menganalisis faktor penyebabnya  
dan memotret pengawasan PSU di TPS tersebut oleh Panwaslu Jakarta 
Selatan dan jajarannya. 

Bab kesepuluh menyajikan hasil riset bertajuk “Pengaruh Mahasiswa 
Sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara Terhadap Kualitas 
Pengawasan Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017”. Riset ini antara lain bertujun 
memotret proses dan dinamika rekrutmen PTPS dari unsur mahasiswa 
serta pengaruhnya terhadap kualitas kualitas pengawasan Pilgub DKI 2017.  

Bab kesebelas  menurunkan tulisan tentang “Pengawasan Konten 
Media Sosial pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017”.  Tulisan ini bertujuan 
meneliti penggunaan media sosial (Medsos) oleh semua pasangan calon 
pada Pilgub DKI tahun 2017. Salah satu pertimbangan dilakukannya 
penelitian ini,   karena  pada Pilgub DKI 2017 terdapat banyak akun Medsos 
yang digunakan untuk kepentingan kampanye untuk meningkatkan 
popularitas dan elektabilitas calon. Namun juga banyak mengandung 
unsur kampanye yang menampilkan isu SARA, ujaran kebencian, hoaks, 
black campaign yang menganggu proses demokrasi dalam Pilgub DKI 2017.  

 
D. Penutup  

Dalam melakukan riset, tim peneliti menemukan atau mengalami 
sejumlah kendala dan hambatan. Diantaranya karena banyaknya informan  
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penelitian tidak bisa ditemui karena sudah tidak menduduki jabatan seperti 
saat Pilgub  DKI 2017, informan sulit dilacak domisili maupun nomor 
hanphone, informan tidak bersedia diwawancarai, dan lain sebagainya. 
Langsung atau langsung berbagai kendala (obstacle) ini mempengaruhi 
kualitas hasil riset.  

Meski demikian, sebagai suatu riset rintisan, kami berpandangan, hasil 
riset ini menghasilkan sejumlah informasi penting dan temuan yang sangat 
berharga dan bernilai. Harapannya berbagai kekurangan dan kelemahan 
tersebut, termasuk dari sisi kebaruan, eksplorasi data, kedalaman hasil 
penelitian, metodologi, referensi dan sebagainya, dapat diperbaiki oleh 
jajaran Bawaslu DKI Jakarta maupun peneliti dari instansi atau institusi 
lainnya pada penelitian serupa di masa mendatang. 

Diatas itu semua, hasil riset ini sekaligus sebagai media 
mendeskripsikan fungsi dan peranan Bawaslu DKI Jakarta dan Panwaslu 
se-DKI Jakarta dalam mengawal, mencegah dan melakukan penindakan 
terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses Pilgub DKI 2017.  
Aktualisasi fungsi dan peranan tersebut bukan merupakan hal yang 
mudah, melainkan sangat berat mengingat Pilgub DKI 2017 berlangsung 
sangat kompleks, dinamis dan penuh dengan konflik. 

Dalam praktiknya, pencegahan dan terutama penegakan atas 
pelanggaran di Pilgub DKI tidak hanya berdasarkan pendekatan hukum, 
melainkan juga pendekatan yang sifatnya komunikatif, kordinatif, 
persuasif dan humanis dengan semua pemangku kepentingan Pilgub DKI 
2017. Tujuannya tidak lain agar Pilgub DKI 2017 berlangsung Luber,  Jurdil 
dan namun juga sekaligus juga aman, damai dan kondusif.    
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PROBLEMATIKA DAFTAR PEMILIH KHUSUS 
DI TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN 
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA  

TAHUN 2017 
 

Tim Penulis : 
Moch. Dimyati, Benny Sabdo, Sali Imaduddin, Rini Rianti Andriani, dan  

Nur Hamidah 
 

A. Pendahuluan 
     Di Indonesia, jaminan hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam 
konstitusi dan berbagai peraturan perundangan, termasuk dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.  
     Beberapa peraturan perundangan juga sebenarnya mengatur tentang 
hak dipilih, termasuk di dalamnya  adalah  berbagai putusan lembaga 
peradilan misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah  Agung, Pengadilan 
Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Secara lebih teknis, hak 
memilih dan hak dipilih kemudian dilaksanakan oleh lembaga 
penyelenggara  pemilu (Sukmajati, 2019:6-7). 
     Dalam gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI 
Jakarta 2017 silam, terdapat problem serius yang patut menjadi bahan 
evaluasi dan kajian dari jajaran penyelenggara pemilu, yakni berdasarkan 
laporan, temuan, penanganan pelanggaran pengawas pemilu serta 
informasi yang disampaikan masyarakat melalui laporan/ pengaduan serta 
media sosial lainnya. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 
Bawaslu DKI Jakarta, data pemilih menduduki peringkat pertama masalah 
yang muncul pada Pilgub DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama.  
     Berdasarkan klarifikasi dan kajian dari 14 sampel TPS di empat 
kecamatan di Wilayah Kota Jakarta Utara, terdapat beberapa TPS yang 
kehabisan Formulir DPTb, diantaranya Kecamatan Penjaringan terdapat 5 
TPS, Kecamatan Pademangan terdapat 1 TPS, Kecamatan Kelapa Gading 
terdapat 4 TPS dan Kecamatan Cilincing terdapat 4 TPS. Panwas 
menyimpulkan cukup masif Pemilih yang tidak dapat mencoblos di 
Wilayah Kota Jakarta Utara pada 15 Februari 2017 lalu.  
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     Sejumlah Pemilih tidak dapat memilih karena kehabisan formulir DPTb, 
yang hanya disediakan setiap TPS maksimal 20 lembar. Daftar Pemilih 
Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang 
tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat 
dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan 
suara. 
     Problem lainnya yang terjadi yakni masih terdapatnya data ganda pada 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga Bawaslu Kota Jakarta Utara terus 
melakukan Data Inventaris Masalah dalam DPT. Ada beberapa elemen 
dalam melakukan pendataan masalah DPT tersebut yakni, Data Ganda, 
Pemilih yang belum 17 tahun pada saat pelaksanaan Pilgub dilakukan dan 
usia di atas 75 tahun (untuk di pastikan pemilih masih hidup). 
     Pemilu dapat dilaksanakan tanpa adanya data Pemilih, tetapi 
penyelenggaraan sebuah Pemilu pasti memerlukan daftar Pemilih (Bodnar 
dan Attila, 2010). Daftar Pemilih diperlukan untuk menjamin integritas 
Pemilu dengan memastikan bahwa hanya warga negara yang memenuhi 
syarat yang dapat memberikan suara serta mencegah Pemilih 
menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali (Quinlan dan Okolikj, 2017). 
     Sudah menjadi suatu keharusan, bahwa setiap Pemilu atau Pilgub selalu 
ada yang disebut daftar pemilih. Daftar Pemilih menjadi sangat penting 
dalam kontek Pemilu/ Pilgub demokratis, karena merupakan data yang 
memuat nama-nama dan informasi lainnya yang menyangkut tingkat 
kepercayaan (trust) stakeholder Pemilu/ Pilgub terhadap penyelenggara 
pemilu/ Pilgub, memberikan kepastian kepada pemilih bahwa mereka akan 
dilayani, untuk kebutuhan perencanaan logistik pemilu khususnya 
pengadaan surat suara, dan terkait dengan target pastisipasi pemilih yang 
akan dicapai. 
     Salah satu prinsip data pemilih yang harus dipenuhi adalah akurat atau 
akurasi, selain prinsip komprehensif dan mutakhir. Keterpenuhan tiga 
prinsip ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya daftar pemilih yang 
berintegritas dan dipercaya (credible) publik. Ketiga prinsip tersebut mudah 
dihafal dan dikatakan, namun tidak mudah dipenuhi dan diwujudkan oleh 
karena berbagai sebab atau faktor, baik yang berasal dari faktor 
manusianya (human error) yang sering melakukan kelalaian, kesalahan 
maupun akibat kelemahan dan kekurangan Sistem Data Pemilih Informasi 
(Sidalih) atau system error. (Achmad Fachrudin, 2016: 20) 
     Menurut Ahsanul Minan (2017), akar masalah data Pemilih dapat 
digolongkan terdiri atas 4 (empat) kelompok permasalahan, yakni: 
pertama, tidak akuratnya data identitas kependudukan di ranah 
Pemerintah sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan ke 
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KPU. Kedua, permasalahan di ranah KPU dalam mengelola kinerja 
jajarannya yang tidak mematuhi prosedur pemutakhiran daftar Pemilih. 
Ketiga,  permasalahan pada tingkat partisipasi peserta Pemilu dan 
masyarakat yang masih rendah, dan Keempat, permasalahan 
keterlambatan dalam pembentukan jajaran Pengawas Pemilu Lapangan 
yang mana menjadi ujung tombak pengawasan pemutakhiran daftar 
pemilih. 
     Pengawasan Pilgub merupakan perwujudan partisipasi rakyat dalam 
negara demokrasi. Karena itu untuk memastikan hak konstitusional warga 
negara untuk dapat memilih dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyikapi berbagai persoalan yang 
muncul dalam pungut hitung pelaksanaan Pilgub 2017, berdasarkan 
analisis pelaksanaan pungut hitung suara yang kental dengan dinamika 
khas DKI Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Utara menilai perlu untuk 
melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan Problematika 
Daftar Pemilih Khusus di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 
pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. 
     Pada prinsipnya, hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih 
wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara 
dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat 
keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan 
umum. (Ramlan Surbakti, 2007:145). 
     Oleh karena itu, kerangka hukum dapat memberikan landasan yuridis 
tentang metode pendaftaran pemilih yang digariskan oleh peraturan 
perundang-undangan dan diacu oleh penyelenggara pemilu dalam 
pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiri, sangat mungkin muncul 
penyimpangan dalam implementasi aturan oleh penyelenggara pemilu 
atau adanya diskresi yang diambil ketika kondisi faktual (hambatan dan 
kendala empiris) memaksanya. (Ahsanul Minan, 2019: 44-45). 
     Dalam perspektif teori pengawasan, sejak Pemilu 2009 mulai diatur 
tentang pengawasan terhadap proses pendaftaran Pemilih oleh pengawas 
Pemilu dan mekanisme perselisihan dan penyelesaiannya. Kehadiran  
sistem pengawasan terhadap proses pendaftaran pemilih ini menjadi alat 
bantu untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas daftar pemilih (Minan, 
2019:49).  
     Pada tataran implementasi, permasalahan yang muncul dalam 
pendaftaran Pemilih pada Pemilu 1999-2014 pada umumnya memiliki 
kesamaan pola yang meliputi lima  faktor. Yaitu: faktor regulasi yang selalu 
berubah; buruknya kualitas data kependudukan (penduduk di dalam negeri 
dan WNI di Luar negeri) yang disediakan oleh Pemerintah sebagai bahan 
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untuk penyusunan daftar pemilih; lemahnya kinerja penyelenggara pemilu 
dan petugas P4B dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih; ego-
sektoral antar lembaga terutama antara KPU dengan Kemendagri; dan 
rendahnya partisipasi masyarakat. 
     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kerangka 
Hukum tentang Daftar Pemilih Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, menganalisis bagaimana Potret 
Daftar Pemilih Khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, 
dan menganalisis bagaimana efektivitas pengawasan pemungutan dan 
penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2017. 
     Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. 
Sumber data berasal dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang 
terkait secara langsung berkecimpung pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 
(Panwas dan KPU Kota Jakarta Utara tahun 2017), studi dokumen data 
hasil pengawasan dan upaya pencegahan, laporan akhir pengawasan 
Panwas Kota Jakarta Utara Pilgub 2017, wawancara pihak otoritatif 
(Bawaslu, KPU dan pakar pemilu), jurnal Bawaslu, media massa dan kajian 
studi pustaka.  
     Teknik pengolahan data dalam bentuk kalimat literatur, runtun, logis, 
tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan 
interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (editing), 
klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan 
pembuatan kesimpulan (concluding). 
 
B. Pembahasan 

1. Kerangka Hukum Daftar Pemilih Khusus 
    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang dan 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan 
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 
menjadi payung hukum penyelenggaraan seluruh tahapan Pilgub, 
termasuk dalam Daftar Pemilih. 
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     Regulasi tersebut untuk mengatur pelaksanaan prosedur 
administratif penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan 
Walikota dan Wakil Walikota perlu diawasi agar hak warga negara 
untuk memilih tidak terhalangi dan guna melindungi, menjamin 
dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk 
menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. 
     Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam 
penggunaan hak politiknya, termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 
ayat 1, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Dari 
pengertian pasal tersebut adalah tidak ada suatu hal yang dapat 
menjadikan perbedaan antara mereka sesama warga negara dalam 
hal memilih dan dipilih. Sehingga menjaga nilai-nilai persamaan 
politik warga negara perlu diupayakan untuk merumuskan konsep 
yang ideal dalam penetapan pemilih dengan tujuan agar setiap 
warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
     Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian 
penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam 
prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara 
yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan 
kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak 
rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan 
yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. 
     Demi menjamin persamaan dan keadilan warga negara sebagai 
bagian dari prinsip demokrasi konstitusional, maka hak pilih warga 
negara dalam proses penetapan pemilih dapat dipastikan bagi 
setiap warga negara telah terakomodir secara utuh tanpa 
terkecuali, dengan tidak ada diskriminasi baik dari aspek SARA 
(Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). 
     Kepastian ini menjadi penting, mengingat penetapan pemilih 
merupakan suatu parameter tingkatan derajat demokrasi pada 
negara yang menganut paham pemerintahan rakyat. Semakin 
sedikit pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka 
semakin tinggi nilai demokrasinya, dan sebaliknya semakin besar 
pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka nilai 
demokrasinya rendah. Penetapan pemilih yang faktual dan valid 
merupakan tindakan penting demi menjamin dari aspek 
kedaulatan rakyat tersebut. 
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     Pertama penetapan pemilih yang faktual maksudnya adalah 
data pemilih yang ditetapkan merupakan data terbaru, kekinian, 
dan tidak ada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang 
sebenarnya telah memiliki hak untuk memilih. Kedua penetapan 
pemilih yang valid maksudnya adalah data pemilih memang benar-
benar ada dan jumlahnya ada sesuai data pemilih yang memiliki 
hak untuk memilih, artinya tidak ada kelompok atau masyarakat 
yang dimarginalkan dalam upaya penetapan pemilih. Semakin 
tinggi tingkat keterlibatan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 
merupakan bukti semakin kuatnya wujud demokrasi dalam suatu 
negara. (Arifudin Zainal Arifin Hoesein, 2017, hlm. 9). 
     Guna meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu, sumber data 
yang disusun oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih, tidak 
hanya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) 
yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri, namun bisa juga 
menggunakan data Pemilu kepala daerah terakhir sebagai data 
pembandingnya. Sumber data tersebut diharapkan menghasilkan 
data yang akurat yang nantinya akan dimutakhirkan oleh PPS dan 
Pantarlih. 
     Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah 
DPSHP akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh 
PPK, dan ditetapkan oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota. Sedangkan 
Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah 
Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang 
karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan 
haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar 
dan memberikan suara di TPS lain. 
     Adapun Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disebut DPK 
adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi 
belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pemilih khusus ini dapat 
menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan 
menunjukkan KTP-el. Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus 
didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el. 
     Daftar Pemilih Khusus merupakan media bagi penyelenggara 
Pemilu khususnya KPU untuk menyalurkan Hak warga negara 
dalam Pilgub 2017 dimana warga tersebut atau pemilih tersebut 
tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, adanya DPK ini agar dapat 
dipastikan warga negara yang memiliki hak dapat ikut serta dalam 
Pilgub 2017. 
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     Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun  2013 
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Bab VII tentang Daftar Pemilih 
Khusus Pasal 1 yakni “DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
selain dapat dilengkapi dengan DPTb sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31, dapat juga dilengkapi dengan Daftar Pemilih 
Khusus” sehingga DPK merupakan bagian dari DPT, selain itu pada 
Pasal 2 dikatakan “Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang 
tidak memiliki identitas kependudukan dan/ atau Pemilih yang 
memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, 
DPSHP, DPT atau DPTb. 
     Setelah  PKPU Nomor 9 Tahun 2013 KPU menerbitkan kembali  
PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar pemilih di 
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada 
Bagian BAB IX tentang Daftar Pemilih Khusus Pemilih Presiden dan 
Wakil Presiden (PPWP) Pasal 27 ayat 2 yaitu “DPK PPWP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang 
memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/ 
atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak 
terdaftar dalam DPS PPWP, DPT PPWP atau DPTb PPWP”. 
     Kemudian, PKPU Nomor 9 Tahun 2014 KPU menerbitkan 
kembali PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar 
Pemilih di Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
pada BAB VIII tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pasal 27 ayat 
(1) yang berbunyi “DPT dan DPTb, dapat dilengkapi dengan DPK.” 
Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan “DPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai 
Pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai 
Pemilih.” 
     Pada pemilihan tersebut Pemilih yang dikategorikan sebagai 
DPK dapat memilih dengan syarat menunjukkan KTP-el sesuai 
dengan ayat (3) yaitu “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 
dengan menunjukkan KTP-el.” Selanjutnya pada ayat (4) disebut 
“Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar 
di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.” 
     Untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga hak untuk 
memilih (right to vote) warga negara, dalam Putusan MK Nomor 
102/PUU-VII/2009 memutus bahwa warga negara yang berhak 
memilih tetapi namanya tidak tercantum dalam DPT dapat 
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memberikan hak pilihnya menggunakan identitas kependudukan 
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku disertai 
dengan Kartu Keluarga (KK) atau paspor bagi warga negara 
Indonesia yang berada di luar Indonesia dengan syarat-syarat 
tertentu. (Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, hlm. 202). 

2. Potret DPK pada Proses Pungut Hitung 
     Pada Pilgub DKI 2017, banyak terjadi permasalahan warga yang 
kehilangan kesempatan memilih di sejumlah TPS di Jakarta. 
Membludaknya jumlah pemilih di TPS sebagai akibat dari 
banyaknya jumlah pemilih tambahan (DPTb) yang memilih dengan 
menggunakan/ menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan 
memilih pada pukul 12.00-13.00 WIB. 
     Banyaknya pemilih tambahan ini menjadi makin serius dan 
mengancam warga kehilangan suaranya akibat dari terjadinya 
kehabisan surat suara di sejumlah TPS, kekurangan form surat 
pernyataan dalam pemilih tambahan (APTb) karena dibatasi hanya 
20 lembar per TPS, krisis waktu karena untuk pemilih dalam DPTb 
waktunya dibatasi antara pukul 12.00–13.00 WIB, terjadinya 
kerumunan massa di sekitar TPS, dan lain sebagainya. 
     Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu DKI Jakarta, data 
pemilih menduduki peringkat pertama masalah yang muncul pada 
Pilgub DKI Jakarta 2017 Putaran Pertama. Disusul kemudian 
problem logistik, pemungutan dan penghitungan suara (pungut 
hitung), kampanye dan seterusnya. Ini artinya, data pemilih 
kembali menjadi problem utama pada Pilgub DKI. (Achmad 
Fachrudin, 2017, hlm. 234). Tidak bisa dipungkiri, kesalahan DPT 
salah satunya berasal dari kacaunya administrasi kependudukan. 
DPT Pilgub masih bersumber dari data agregat kependudukan per 
kecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri. (Stepi Anriani, 
2018, hlm. 114) 
     Lemahnya pengawasan aktivitas pemutakhiran data dan 
petugas pemutakhiran data yang masih tidak bekerja secara 
maksimal menjadi faktor pemicunya. Terakhir, Sistem Informasi 
Data Pemilih (Sidalih) ditemukan menjadi kendala dalam proses 
pemutakhiran data pemilih. Tingkat akses jaringan, sistem yang 
mengalami gangguan, dan pengetahuan penyelenggara yang 
masih minim dalam menggunakan Sidalih masih menjadi faktor 
penghambat penyusunan data pemilih yang akurat dan 
komprehensif. (M. Afifuddin, 2020, hlm. 89). 
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     Faktor penyebab munculnya Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada 
Pilgub tahun 2017 adalah: 
a) Tidak terdaftarnya warga dalam DPT dan DPTb. 
b) Adanya warga yang belum genap 17 tahun pada saat 

pencoklitan maupun proses pendataan DPTb. 
c) Lemahnya pengawasan pemutakhiran data. 
 
     Dalam hal penyusunan DPT, persoalan teknis dan proses 
pembuatan daftar pemilih sehingga diperoleh daftar pemilih yang 
akurat, komprehensif dan mutakhir tidaklah mudah. Apabila dilihat 
dari proses pembuatannya, diperlukan sumber data komprehensif 
dan sedapat mungkin data tersebut sesuai dengan keperluan untuk 
mendapatkan daftar pemilih yang baik.(Luky Sandra Amalia 
dkk,2016, hlm. 45). 

 
Pemilih Terdaftar dalam DPT Pilgub DKI Jakarta 

Tahun 20171 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Grafik 1.1 Grafik Pemilih Terdaftar dalam DPT  Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 

 
     Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengakui 
bahwa dinamika yg terjadi di Pilgub DKI 2017 yang menjadi pusat 
perhatian masyarakat dimana kendala yang dihadapi yaitu saat 
pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, yang habis bukanlah 
surat suara melainkan formulir yang menyatakan bahwa dirinya 
tidak terdaftar dan ingin menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai 
alamatnya. Biasa disebut surat keterangan sebagai pemilih DPTb.2

 

 

                                                             
1Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan 

Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di 
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. 

2Wawancara langsung tim riset dengan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos 
pada tanggal 29 September 2020 Pukul 12.15 WIB Bertempat di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. 

565244 

564250 

Daftar Pemilih Tetap 

Laki-Laki Perempuan 
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           Daftar TPS Kehabisan Formulir DPTb3 

NO KECAMATAN KELURAHAN TPS 

1 Penjaringan 
Penjaringan 17, 27, 63, 127 

Penjagalan 53 

2 Pademangan Ancol 16 

3 Kelapa Gading Kelapa Gading Barat 42, 47, 48, 49 

4 Cilincing 
Sukapura 60, 61, 62 

Marunda 30 

Tabel 1.1 Tabel Daftar TPS Kehabisan Formulir DPTb 

     Berdasarkan klarifikasi dan kajian dari 14 sampel TPS di empat 
kecamatan tersebut, Panwas berani menyimpulkan cukup masif 
pemilih yang tidak dapat mencoblos di wilayah Jakarta Utara pada 
15 Februari 2017 lalu. Mereka tidak dapat memilih karena 
kehabisan formulir DPTb, yang hanya disediakan setiap TPS 
maksimal 20 lembar. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai 
Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan 
hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. 

       Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 
          Pilgub DKI Jakarta Tahun 20174 

 

P 

 

 

 

                 Diagram 1.1 Diagram Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 
Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 

 

                                                             
3Daftar TPS tersebut mengacu pada temuan Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada TPS-

TPS tersebut warga tidak dapat memilih karena kehabisan formulir DPTb meski surat surat masih sisa.   
4Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan atau 

disebut juga Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota 
Administrasi Jakarta Utara. 

Laki-Laki; 
9880 

Perempuan; 
11042 
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      Kualitas data kependudukan menjadi isu yang krusial dan selalu 
diangkat oleh KPU terutama sejak Pemilu 2009. Peran pemerintah 
melalui kemendagri beserta jajaran Dinas Kependudukan di daerah 
serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sangat vital dalam 
menyediakan daftar penduduk yang potensial memiliki hak pilih. 
(Ahsanul Minan dkk,2019, hlm. 50). 
     Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan 
Riantoby mengatakan, Potret DPK Pilgub DKI 2017 menunjukkan 
kualitas pendataan pemilih Pilgub dki yang kurang baik. Karena 
adanya grey area yang menjadi problem. Yang membuat potret 
DPK di Pilgub DKI meningkat. Masyarakat yang heterogen, daerah 
padat penduduk, kosan, apartemen, rutan, inilah yang 
memunculkan DPK. Data pemilih yang komprehensif itu mestinya 
tidak adanya DPK. Adanya DPK berarti adanya orang yang tidak 
terdaftar dan tidak tercoklit. Kalau daftar pemilih komprehensif 
dan berkualitas, berarti semua orang harus terjangkau.5 
     Fakta banyak warga DKI yang tidak dapat menggunakan hak 
pilih mereka diduga karena minimnya pemahaman dari petugas di 
tempat pemungutan suara. Hal ini dibenarkan oleh Anggota KPU 
Kota Administrasi Jakarta Utara Arif Budianto, bahwa ada kendala 
teknis di beberapa TPS saat proses pemungutan suara pada Pilgub 
DKI Jakarta Tahun 2017 lalu yaitu adanya ketidak pahaman petugas 
KPPS terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPKTb) atau 
Daftar Pemilih Khusus (DPK) sehingga mereka menjadi sangat 
berhati-hati saat menerima warga.6 
     Kekhawatiran bahwa kesengkarutan data pemilih akan 
menimbulkan masalah dalam pemungutan suara di Pilgub serentak 
2017 menjadi kenyataan. Persoalan itu menjadi noda di tengah 
pelaksanaan Pilgub yang secara umum berlangsung lancar dan 
aman, termasuk di DKI. Di beberapa tempat pemungutan suara 
(TPS) di DKI, kericuhan mewarnai pencoblosan. Data hasil 
investigasi dan klarifikasi terhadap KPPS, Panwas menemukan di 
empat kecamatan dari total enam kecamatan di Jakarta Utara, 
yaitu Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Kelapa Gading dan 
Cilincing. Di Kecamatan Penjaringan terjadi di TPS 17 RW 04 

                                                             
5Wawancara langsung tim riset dengan Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 

Alwan Riantoby pada tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB Bertempat di Sekretariat Kornas JPPR. 
6Wawancara langsung tim riset dengan Anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Arif 

Budianto pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 11.00 WIB Bertempat di Kantor KPU Kota Administrasi 
Jakarta Utara. 
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Kelurahan Penjaringan ada lima orang Pemilih yang membawa 
KTP-el dan KK tidak dapat menggunakan hak pilih mereka karena 
kehabisan formulir DPTb, padahal sisa surat suara sebanyak 113 
lembar.  
     Kemudian, di TPS 27 RW 06 Kelurahan Penjaringan ada tujuh 
orang calon Pemilih yang membawaKTP-el dan KK tidak dapat 
karena kehabisan formulir DPTb, padahal sisa surat suara sebanyak 
55 lembar. TPS 127 RW 17 Kelurahan Penjaringan ada 52 orang 
Pemilih yang membawa KTP-el dan KK tidak dapat memilih karena 
kehabisan formulir DPTb, padahal sisa surat suarasebanyak 276 
lembar. 
     Lalu, di TPS 63 RW 10, Kelurahan Penjaringan ada 20 orang 
Pemilih yang membawa KTP-el dan KK tidak dapat memilih karena 
kehabisan formulir DPTb, sisa surat suara sebanyak 59 lembar. 
Terakhir di TPS 53 RW 09 Kelurahan Penjagalan ada 10 orang 
Pemilih yang membawa KTP-el dan KK tidak dapat memilih karena 
hal yang sama, sisa surat suara masih 145 lembar. (Benny 
sabdo,2017, hlm. 37). 
     Selanjutnya, di Kecamatan Pademangan terjadi di TPS 16 RW 04 
Kelurahan Ancol juga kehabisan formulir  DPTb sehingga 17 orang 
warga yang menggunakan KTP-el dan KK asli tidak dapat memilih. 
Panwas mendapati masih ada sisa surat suara sebanyak 185 
lembar. (Benny sabdo,2017, hlm. 37). 
     Pengalaman sama juga terjadi di Kecamatan Kelapa Gading. 
Warga sejumlah 15 orang memprotes petugas KPPS di TPS 42 
apartemen Paladian Park Kelurahan Kelapa Gading Barat. Mereka 
tidak dapat memilih meski mempunyai KTP-el dan KK karena 
formulir DPTb habis, masih ada sisa surat suara sebanyak 115 
lembar. Sekitar 57 warga terpaksa tidak dapat memilih di TPS 47 
apartemen Mall of Indonesia (MOI) Kelurahan Kelapa Gading Barat 
karena kehabisan formulir DPTb. Mereka memiliki KTP-el dan KK 
tidak dapat memilih, meski sisa surat suara sebanyak 245 lembar. 
Fenomena yang sama terjadi di TPS 48 apartemen Mall of 
Indonesia (MOI) Kelurahan Kelapa Gading Barat. Sekitar 50 warga 
tidak dapat memilih, sedangkan sisa surat suara sebanyak 183 
lembar. 
     Berikutnya, sebanyak 39 warga Rawa Sengon RW 022 
mengajukan protes kepada petugas KPPS di TPS 49 yang berlokasi 
di Jalan Rawa Sengon Raya, Kelapa Gading Barat. Mereka tidak 
terdaftar dalam DPT namun mempunyai KTP-el dan KK sesuai 
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domisili wilayah tersebut. Mereka tidak dapat memilih, padahal 
masih ada sisa surat suara 120 lembar.(Benny sabdo,2017, hlm. 37). 
     Kemudian, pengalaman yang sama terjadi di Kecamatan 
Cilincing. Ratusan warga Rusun Marunda, Jakarta Utara. Mereka 
tidak dapat memilih karena kehabisan formulir DPTb di TPS 30, 
hanya tersedia 19 lembar sedangkan kertas suara masih sisa 110 
lembar. Selanjutnya, kejadian yang sama terjadi di Kelurahan 
Sukapura TPS 60 RW 08 sempat terjadi kericuhan karena ada lima 
warga ingin memilih menggunakan KTP-el dan KK tetapi formulir 
DPTb habis, sedangkan sisa surat suara masih sebanyak 71 lembar. 
(Benny sabdo,2017, hlm. 37). 
     Masih di Kecamatan Cilincing di Kelurahan Sukapura TPS 61 RW 
08, sekitar 10 warga ingin memilih dengan menggunakan KTP-el 
dan KK tetapi kehabisan formulir DPTb, meski masih ada sisa surat 
suara 45 lembar. Kemudian, di Kelurahan Sukapura TPS 62 RW 08 
telah terjadi kekisruhan karena ada warga ingin memilih dengan 
menggunakan KTP-el dan KK juga kehabisan formulir DPTb, hanya 
disediakan sebanyak 20 lembar. Di TPS tersebut masih ada sisa 
surat suara sebanyak 97 lembar. (Benny sabdo,2017, hlm. 37). 
     Betty Epsilon Idroos mengatakan, permasalahan lainnya yang 
terjadi di Jakarta Utara, Perumahan Cilincing yaitu tidak banyak 
warga yang mengenali bahwa dirinya adalah DPT, DPPh atau 
DPTb. Dan masih banyak juga masyarakat yang tidak ber e-KTP 
DKI tetapi ingin andil ikut Pilgub.7 Komisioner Bawaslu Kota 
Administrasi Jakarta Utara Periode 2016-2018 Ahmad Alim 
membetulkan hal tersebut, fakta yang terjadi di lapangan bahwa 
warga yang memiliki KTP lama masih bisa mencoblos. Warga 
tersebut sudah lama tinggal di daerah tersebut. Kesalahan ini 
terkait data dari Kemendagri yaitu blanko yang tidak tersedia 
untuk ganti menjadi KTP-el dan prosesnya lama sehingga masih 
dengan KTP yang lama.8 

3. Efektivitas Pengawasan Pungut Hitung 
     Data dan daftar Pemilih memegang peranan penting dalam 
Pilgub. Bahkan boleh dibilang, data dan daftar Pemilih merupakan 
core business dan menjadi tujuan utara dari Pilgub. Tanpa ada data 

                                                             
7Wawancara langsung tim riset dengan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos 

pada tanggal 29 September 2020 Pukul 12.15 WIB Bertempat di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. 
8Wawancara langsung tim riset dengan Komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara 

Periode 2016-2018 Ahmad Alim pada tanggal 26 September 2020 Pukul 10.30 WIB bertempat di Tipar 
Cakung, Jakarta Utara. 
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dan daftar Pemilih tidak mungkin ada Pilgub. Pun demikian, 
manakala data dan daftar pemilihnya bermasalah, bisa berdampak 
negatif terhadap proses dan kualitas Pilgub. (Mimah Susanti dkk, 
2016, hlm. 16). 
     Berdasarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pengawasan Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota memberi petunjuk, pengawasan terhadap pemilih yang 
masuk dalam DPTb dilakukan untuk memastikan Pemilih tersebut 
merupakan Pemilih yang telah memenuhi syarat, belum terdaftar 
dalam DPT, dan menunjukkan KTP, Kartu Keluarga, Paspor, dan/ 
atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/ 
kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili pemilih. 
(Mimah Susanti dkk, 2016, hlm. 16). 
     Problematika fundamental pada Pilgub DKI bukan pada 
tingginya partisipasi Pemilih sehingga menyebabkan kehabisan 
kertas suara justru tersisa di TPS-TPS bermasalah tersebut. Pemilih 
khususnya di Jakarta Utara tidak dapat memilih karena kehabisan 
formulir DPTb, KPU tidak menyiapkan dengan cermat hanya 
disediakan maksimal 20 formulir di setiap TPS, sehingga terjadi 
kericuhan di TPS pada 15 Februari 2017 kemarin. Sikap kehati-
hatian KPU yang berlebihan menyebabkan birokrasi di TPS 
menjadi rumit. Dengan demikian, KPPS tidak dapat melayani 
Pemilih secara profesional dan responsif. Hak memilih adalah hak 
konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.  (Benny 
Sabdo,2017, hlm. 45). 
     Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas 
Kota Administrasi Jakarta Utara, permasalahan saat pungut hitung 
yaitu ditemukan adanya dugaan pelanggaran di sejumlah TPS di 
Wilayah Kota Jakarta Utara bahwa ada warga yang tidak dapat 
memilih dikarenakan tidak terdaftar di DPT padahal mereka 
memiliki KTP-el dan KK yang berdomisili di tempat tersebut 
 
 

            Temuan terkait warga tidak dapat Memilih 
              karena tidak terdaftar di DPT9 

                                                             
9
Lihat Panitia Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Utara, Rekapitulasi Laporan dan 

Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Kota 
Jakarta Utara, Jakarta: Panwas Kota Jakarta Utara, 2017. 
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Grafik 1.2 Temuan terkait warga tidak dapat Memilih  
                       karena tidak terdaftar di DPT 

 
     Grafik diatas menunjukkan bahwa di Wilayah Kota Jakarta Utara 
ada beberapa temuan  pelanggaran terkait tidak terdaftarnya 
Pemilih di DPT, terdapat empat kecamatan yaitu Penjaringan, 
Pademangan, Kelapa Gading dan Cilincing. 
     Dalam hal terdapat temuan tersebut, Bawaslu Kota Administrasi 
Jakarta Utara melakukan proses penindakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta yang terjadi di 
lapangan, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU Kota 
Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut: 
a) KPU Kota Administrasi Jakarta Utara agar lebih cermat dan 

antisipatif dalam Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua, 
khususnya menyikapi persoalan Pemilih yang menggunakan 
form DPTb supaya dilayani dengan baik dan tidak dipersulit 
secara administrasi. 

b) KPU Kota Administrasi Jakarta Utara agar memperbaiki DPT, 
khususnya memasukkan Pemilih pengguna form DPTb yang 
tidak dapat memilih di TPS  tersebut diatas. 

c) KPU Kota Administrasi Jakarta Utara agar  membuka Posko 
Pengaduan Daftar Pemilih bersama Panwas Kota Administrasi 
Jakarta Utara, Tim Pasangan Calon, Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk 
memverifikasi data-data Pemilih yang menjadi temuan 
Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara di TPS-TPS di atas, 
maupun masukan dari Tim Pasangan Calon dan masyarakat 
agar masyarakat dimasukan dalam  DPT (Daftar Pemilih 
Tetap) Pilgub DKI 2017 Putaran Kedua. 

d) KPU Kota Administrasi Jakarta Utara agar memberikan 
Teguran Keras dan membina secara khusus kepada PPK 

1 

2 2 

1 0 0 
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Penjaringan, Pademangan, Kelapa Gading dan Cilincing serta 
PPS Penjaringan, Penjagalan, Ancol, Kelapa Gading Barat, 
Sukapura dan Marunda, selanjutnya KPPS Penjaringan TPS 17, 
27, 63, dan 127; KPPS Ancol TPS 16; KPPS Kelapa Gading 
Barat TPS 42, 47, 48, dan 49; KPPS Sukapura TPS 60, 61, dan 
62; KPPS Marunda TPS, 30. Karena kurang cermat dan 
antisipatif dalam menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai 
penyelenggara pemilihan. 
 

C. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi 
1. Kesimpulan 

a) Setiap warga negara berhak ikut serta pada pesta demokrasi 
yaitu Pilgub 2017 yang dijaminkan oleh Undang–Undang Dasar 
1945 dan beberapa peraturan turunan lainnya (Undang-Undang 
Pilgub, Perbawaslu dan PKPU). Regulasi tersebut untuk 
mengatur pelaksanaan prosedur administratif penyusunan 
daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota perlu 
diawasi agar hak warga negara untuk memilih tidak terhalangi 
dan guna melindungi, menjamin dan memenuhi hak 
konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya 
secara bertanggung jawab. 

b) Banyaknya persoalan-persoalan pada proses pungut hitung 
terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017  terutama di wilayah Kota Administrasi Jakarta 
Utara menjadi sebuah persoalan serius, namun Bawaslu Kota 
Administrasi Jakarta Utara sudah melakukan upaya dalam 
mengatasi persoalan yang terjadi sehingga dapat meminimalisir 
persoalan tersebut. 

c) Efektivitas pengawasan pungut hitung pada Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017 khususnya persoalan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 
wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sudah di lakukan oleh 
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan maksimal baik 
melakukan pengawasan maupun pencegahan dan membuat 
rekomendasi-rekomendasi terkait terjadinya pelanggaran baik 
temuan maupun laporan pada proses pungut hitung yang 
terjadi pada Pilgub DKI  2017. 
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2. Rekomendasi 
a) Negara sebagai pelaksana Undang-Undang harus 

meningkatkan dan menjamin kualitas hak setiap warga negara 
dalam hal hak berpolitik.  

b) Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU harus 
meningkatkan akurasi data pemilih dengan cara memperbaiki 
kemungkinan masih adanya pemilih yang memiliki Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) namun Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) kosong dengan berkoordinasi dengan Disdukcapil. 

c) Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Penyelenggara Pemilu terkait dengan data pemilih, baik di 
lingkungan KPU maupun Pengawas Pemilu. 

3. Rekomendasi 
a) KPU harus menjamin hak setiap warga negara untuk dapat 

memilih dalam Pilgub Tahun 2017. 
b) Penyelenggara pemilu harus lebih cermat dalam menghadapi 

persoalan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada proses pungut 
hitung Pilgub Tahun 2017. 

c) Bawaslu, KPU dan stakeholder harus memaksimalkan kualitas 
dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
menyelenggarakan Pilgub Tahun 2017. 
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PENGAWASAN PERLINDUNGAN HAK PILIH  
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA  
TAHUN 2017 

 
Tim Penulis : 

M. Halman Muhdar, Cecep A. Rukman, Roy Sofia Fatra Sinaga, 
Budi Iskandar Pulungan, dan Jonson Samosir 

 
 

A. Pendahuluan 
DKI Jakarta adalah salah satu dari 101 daerah, yang telah berhasil  

menyelenggarakan pesta demokrasi lokal yaitu Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta (Pilgub) dengan tertib dan lancar pada tahun 
2017 silam. Pelaksanaan Pilkada tahun 2017 tersebut didasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 
2014, yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh dan telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diubah kedua 
kalinya dengan Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2016.  

Perhelatan Pilkada DKI Jakarta berlangsung sebanyak 2 putaran10, 
mengikutkan 3 pasangan calon (paslon) pada putaran pertama11, dan pada 
putaran kedua dengan dua pasangan calon12, yang berakhir kemenangan 
paslon nomor urut 3, Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin 
Uno13. Hampir seluruh warga Jakarta antusias mengikuti perhelatan 
demokrasi lokal lima tahunan itu. 

                                                             
10 Ketentuan Pilkada mengecualikan 4 provinsi yaitu: DKI Jakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat. 

Dalam hal tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, diadakan 
pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 
dan kedua pada putaran pertama. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh, Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Pasangan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan 
calon terpilih. 

11. Pasangan calon yang mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama, yaitu : Urut (1) 
Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, No. urut (2) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. 
Djarot Saiful Hidayat, M.S., No. Urut (3) Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno.  

12. Pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, yaitu: No. urut 
(2) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.  No. Urut (3) Anies 
Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno  

13 . Perolehan suara masing-masing paslon pada putaran kedua yaitu: paslon no. urut (2) sebanyak 
2.350.366  dan  paslon no. urut (3) sebanyak 3.240.987  
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Pilgub  DKI Tahun 2017, diselenggarakan guna memilih Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, yang akan bekerja selama 
5 tahun adalah suatu implementasi dari prinsip demokrasi dan kedaulatan 
rakyat yang dianut dalam konstitusi. Demokrasi mensyaratkan adanya 
partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur dalam menentukan kualitas 
prosesnya. Partisipasi pemilih pada saat Pilgub  DKI 2017 cukup signifikan. 
Pada putaran pertama mencapai 75 persen, sedangkan pada putaran 
kedua menjadi 78 persen14. Jumlah partisipasi yang signifikan tersebut 
menunjukan bahwa warga DKI Jakarta cukup antusias menggunakan hak 
pilih dalam Pilgub  2017.     

Hak pilih sebagai bagian dari hak politik yang bersifat asasi 
diamanatkan dalam konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku secara 
universal. Sehingga perlindungan atas hak tersebut harus menjadi 
perhatian negara melalui penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab 
di bidang teknis kepemiluan, dalam konteks Pilgub DKI  adalah KPU DKI 
Jakarta. Hak pilih tidak boleh terabaikan dengan alasan apapun apalagi 
hanya bersifat administratif semata, karena hak pilih merupakan hak yang 
bersifat fundamental.  

Perlindungan hak pilih berlaku terhadap setiap warga negara tanpa 
melihat latar belakang dan status sosialnya, warga biasa maupun pejabat 
harus diperlakukan sama terkait hak pilihnya, untuk berpatisipasi dalam 
menentukan wakilnya dalam pemerintahan melalui Pilgub DKI  yang 
diselenggarakan, karena hal tersebut dijamin oleh konstitusi15. Dalam 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 
menyatakan:  
“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
 

Bahkan dunia internasional, melalui dokumen International Covenant 
on Civil and Political Rights (ICCPR)16, Pasal 25 menyebutkan, “Setiap warga 
negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan 

                                                             
14. Tingkat partisipasi Pemilih Pilkada DKI 2017 lebih tinggi, dari partisipasi pemilih Pilkada 2012 (65 

persen putaran pertama, dan 68 persen pada putaran kedua), juga terhadap target nasional yang 
ditetapkan oleh KPU RI, yaitu 77 persen.      

15. Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”  

16. Telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 
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apapun” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan 
yang tidak beralasan: 
1) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung 

maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 
2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan 

dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui 
pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam 
menyatakan kemauan dari para pemilih; 

3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar 
persamaan.” 

 
Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis 

yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat 
melaksanakan hak pilihnya. Meskipun demikian, banyak ketentuan yang 
mengakomadasi perlindungan hukum terhadap hak pilih warga. Pada 
kenyataannya di lapangan penggunaan hak pilih masih menimbulkan 
kendala dan hambatan bagi beberapa pihak. Seperti halnya bagi warga 
binaan, yang mendiami lembaga pemasyarakatan (lapas) pada saat Pilgub  
DKI Jakarta 2017, masih ditemukan beberapa warga yang tidak bisa 
menggunakan hak pilihnya. Padahal ketika pendataan dilakukan, pihak 
lapas sudah mengusulkan nama-nama warga binaan, kepada KPU DKI 
Jakarta untuk dimasukan dalam data pemilih.  

Namun, dari hasil verifikasi yang dilakukan sebagian warga binaan 
tidak terdapat dalam data base kependudukan, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan tidak memiliki identitas baik Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) maupun Kartu Keluarga (KK). 
Akibatnya, mereka tidak dapat dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap 
(DPT). Sebagai syarat dapat menggunakan hak pilihnya saat Pilgub  DKI 
Jakarta 2017. 

Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) yang berada dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu: Lapas Kelas 
IA Cipinang17, dan Lapas Kelas IIA Salemba18. Hal ini di karenakan di Lapas 
Kelas IA Cipinang terdapat 975 warga binaan yang awalnya sudah 
dimasukan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi, karena tidak 

                                                             
Lapas Kelas I Cipinang, terdapat 5 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.217  (TPS 60 DPT 450, TPS 

61 DPT 194, TPS 62 DPT 172, TPS 63 DPT 191, TPS 64 DPT 210). Sedangkan dalam Daftar Pemilih 
Sementara (DPS) total sebanyak 2.192, dari DPS ke DPT berkurang sebanyak 975 orang. 

Lapas Kelas II Salemba terdapat 1 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 163 padahal Daftar Pemilih 
Sementara (DPS) tercatat ada 797 warga. Terjadi pengurangan dari DPS ke DPT sebanyak 634. 
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memenuhi syarat administratif sehingga mereka tidak dimasukan dalam 
data pemilih, pada saat penetapan DPT.  

Demikian halnya di Lapas Kelas IIA Salemba, terdapat 634 warga 
binaan sudah dimasukan dalam Daftar Pemilih Semenatara (DPS). Namun, 
karena tidak memenuhi syarat administratif, sehingga mereka tidak di 
masukan dalam DPT. Akibatnya, hak pilih mereka menjadi terabaikan.   

 
B. Metode Penelitian  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan kajian dan analisis terhadap perlindungan hak pilih warga 
binaan yang berada di lapas Cipinang dan Lapas Salemba pada saat 
penyelenggaraan Pilgub  DKI Jakarta 2017, dengan judul “Perlindungan 
Hak Pilih Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan pada 
Pelaksanaan Pilgub  DKI Jakarta 2017”. 

Adapun permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam 
penelitian ini antara lain, yaitu: Bagaimana karakteristik dan kompleksitas 
Lembaga Pemasyarakatan di DKI Jakarta?; Bagaimana kendala 
pemenuhan perlindungan hak pilih terhadap warga binaan di Lembaga 
Pemasyarakatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2017?; Bagaimana efektivitas kinerja pengawasan dalam 
melindungi hak pilih warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017? 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan 
sumber data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui 
proses wawancara kepada informan (nara sumber) terkait dengan 
permasalahan penelitian, penentuan informan menggunakan metode non 
probability sampling19 dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono 
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 
dengan pertimbangan tertentu.  

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap 
paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 
penguasa. Dengan demikian, diharapkan akan memudahkan peneliti 
menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Suteki dan Galang 
Taufani, 2018: 233).  

Informan dalam penelitian ini meliputi: anggota KPU Kota Jakarta 
Pusat, anggota KPU Kota Jakarta Timur, petugas dan  warga binaan lapas 
kelas I Cipinang, petugas dan warga binaan lapas kelas IIA Salemba, serta 

                                                             
19Non probability sampling, merupakan sebuah teknik yang tidak memberikan peluang bagi tiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
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Pengawas Pemilu.  Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan 
menelaah dokumen laporan hasil pengawasan, dokumen laporan akhir 
penyelenggaraan Pilgub  2017 KPU Kota Jakarta Pusat dan KPU Kota 
Jakarta Timur, profil lapas kelas I Cipinang dan lapas kelas IIA Salemba, 
maupun literatur lainnya yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan 
yang manjadi fokus kajian penelitian.   
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Lapas Kelas IA Cipinang dan Kelas IIA Salemba 

Terkait karakteristik dari Lapas kelas I Cipinang, Kota Jakarta Timur 
dan lapas kelas IIA Salemba, Kota Jakarta Pusat, merupakan unit pelaksana 
teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang 
didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda sebagai tempat 
pemenjaraan bagi rakyat pribumi yang melakukan keselahan hukum. 

Pada masa Orde Baru tepatnya pada tanggal 26 Februari 1985 ketika 
perubahan nama dari penjara Cipinang menjadi Lapas Cipinang, maka 
sistem pemenjaraanpun berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Ditahun 
2003 kompleks Lapas Cipinang mengalami renovasi bangunan. Serta 
membagi menjadi 4 (empat) bagian yakni Lapas Kelas IIA Narkotik, Rumah 
Sakit Pengayoman, Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, dan Lapas Kelas I 
Cipinang.  

Lapas kelas I, Cipinang, mulai diresmikan pada tanggal 27 April 2006 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak 
Hamid Awaloedin, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: 
M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pemasyarakatan yang beralamat di Jl. Bekasi Timur No.170 Jakarta Timur. 
lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung lapas kelas I Cipinang 
yaitu seluas 3,5 hektar. Berdiri tiga gedung utama yaitu:  
a. Gedung I, luasnya adalah 1,078.63 M2, dimana untuk memasuki gedung 

satu ini harus melalui pagar kawat baja yang tingginya sekitar 7 meter 
dengan dua pintu masuk yang merupakan akses keluar masuknya 
kendaraan petugas dan pengunjung. 

b. Gedung II, luasnya adalah 1,096.50 M2 dimana untuk memasuki gedung 
dua ini harus melewati pintu portir yang dijaga oleh lima orang P2U 
(Petugas Pintu Utama), serta 

c. Gedung III, dengan luas tanah ±4, 471,00 m2, merupakan bangunan 
tempat hunian bagi narapidana dan tahanan, terdiri dari 3 (tiga) blok 
yaitu: a). Rungan klinik atau rumah sakit, melayani warga binaan yang 
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bermasalah dengan kesehatannya atau sakit, b). Ruangan registrasi 
tempat yang mengurus segala bentuk administrasi yang berhubungan 
dengan warga binaan pemasyarakatan, c). Ruangan Danton Jaga, yang 
bertugas mengawasi keamanan Blok dan Gedung secara keseluruhan. 

 
Sementara, Lapas Klas IIA, Salemba, difungsikan sejak tanggal 15 

Pebruari 2008 di atas lahan seluas ± 2 Ha, dengan kapasitas sementara 
adalah 224 orang narapidana. Berdirinya Lapas kelas IIA, Salemba 
merupakan hasil pemekaran dari UPT Pemasyarakatan Rutan Salemba 
tahun 2007, yang membagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, yaitu: Rutan Klas 
IA Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIA Salemba. 

Dari aspek sejarahnya, sebelum tahun 1945 bangunan Lapas Salemba  
saat itu berfungsi sebagai tempat tahanan yang melakukan pelanggaran 
hukum Kolonial Hindia Belanda. Setelah tahun 1945 bangunan Lapas 
digunakan untuk menampung tahanan politik, tahanan sipil, dan pelaku 
kejahatan ekonomi. Saat terjadi peristiwa G 30 S/PKI sebagian tahanan 
dipindahkan ke Lapas Cipinang dan Lapas Glodok. Sejak tahun 1960 sd. 
1980 Lapas Salemba difungsikan sebagai Rumah Tahanan Militer di bawah 
pimpinan Inrehab Laksusda Jaya. 

Pada tanggal 4 Februari 1980 pengelolaan Lapas Salemba diserah 
terimakan dari Inrehab Laksusda Jaya kepada Departemen Kehakiman RI 
melalui Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalbar 
berdasarkan SP Pangkopkamtib tgl 9 Januari 1980, No. Sprint-
12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah Pelaksanaan No. Sprint-4-
5/KAHDA/I/1980 tgl 23 Januari 1980. 

Berdasarkan Kep. Menkeh RI No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983, Lapas 
Salemba berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta 
Pusat. Pada tahun 2007 mengingat kondisi over kapasitas penghuni Rutan 
Klas I Jakarta Pusat yang semakin padat, maka dilakukan pemekaran Rutan 
Klas I Jakarta Pusat menjadi 2 UPT yaitu Rutan Klas I Jakarta Pusat dan 
Lapas Klas IIA Salemba.20 

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah 
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

                                                             
20 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba adalah 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 
Pebruari 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB di Way Kanan, 
Slawi, Nunukan, Boalemo, dan Jailolo. 

 

 36 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

Pemasyarakatan. Penghuni suatu Lembaga Pemasyarakatan atau orang-
orang tahanan itu terdiri dari, (Sutrisno, 2018: 29):  
a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan; 
b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara; 
c. Orang-orang yang disandera; 
d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana 

kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukan ke dalam lembaga 
pemasyarakatan. 

 
Golongan orang-orang yang dapat dimasukan atau ditempatkan di 

dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:  
a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan; 
b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan; 
c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh 

pengadilan negeri setempat; 
d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan; 
e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi 

dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah, (Sutrisno, 2018: 
29). 

 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa warga binaan yang menghuni di 

lapas kelas I Cipinang, maupun lapas  kelas IIA, Salemba, semuanya adalah 
narapidana dan tahanan yang berjenis kelamin pria. Hal tersebut 
merupakan kebijkan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan yang 
berada di wilayah hukum DKI Jakarta, dimana lapas untuk tahanan dan 
narapidana dilakukan pemisahan, antara lapas khusus pria dan lapas untuk 
wanita.  

Demikian pula terkait penghuni yang sudah di tetapkan secara khusus, 
bahwa Lapas kelas I Cipinang, kebanyakan warga binaan nya berasal dari 3 
wilayah yaitu Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. 
Sedangkan untuk Lapas kelas IIA, Salemba, umumnya diperuntukan bagi 
warga yang berasal dari Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.  

Menurut Plt. Kepala Lapas Salemba Salis Farida Fitriani 21, di lapas 
memang lapas khusus pria. Karena kalau dulu sebelum ada lapas 

                                                             
21 Wawancara dengan Salis Farida Fitriani, Bc.I.P., S.Pd., M.H., selaku  Plt. Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Salemba, pada tanggal 23 September 2020, pukul 13.00 wib. Untuk 
mendapatkan penjelasan langsung dari kepala Lapas Salemba yang menjabat saat Pilkada 2017 
berlangsung, tidak bisa dilakukan peneliti, disebabkan yang bersangkutan sudah purna tugas, karena 
itu menjadi kendala bagi peneliti, untuk memastikan kebijakan yang dilakukan oleh Lapas dalam 
melindungi hak pilih warga binaan saat Pilkada 2017 silam.  
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perempuan di setiap lapas pasti ada blok wanita ada blok prianya, tetapi 
karena sekarang sudah ada lapas perempuan di Jakarta yang ada di 
Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sehingga saat ini lapas Salemba, hanya 
terdiri dari warga binaan pria atau laki-laki. Mereka adalah mayoritas 
warga DKI, yang kebanyakan berasal dari dua wilayah hukum yang 
perkaranya di putus oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dan Jakarta 
Barat.  

Sedangkan untuk perkara yang diputus oleh pengadilan negeri Jakarta 
Timur, Utara dan Selatan mereka di serahkan ke lapas Cipinang. 
Sementara hingga di Salemba sendiri kebanyakan penghuninya adalah 
wilayah Jakarta pusat dan Jakarta barat. Pihaknya, kata Salis, biasa 
menerima titipan atau warga binaan yang sudah tetap, tahanan yang 
sudah diputus oleh hakim itu yang berasal dari Kejaksaan pengadilan 
negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Barat.  Kalau yang Jakarta Timur Jakarta 
Utara dan Jakarta Selatan biasanya ke lapas Cipinang.  

 
2. Kompleksitas Lapas  

Terkait jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (over capasity) di 
Lapas kelas I Cipinang. Jumlah ideal atau standar yang sudah ditetapkan 
adalah 880 penghuni. Namun, realitasnya data per Januari sampai dengan 
Desember 2017. Jumlah penghuni Lapas Kelas I Cipinang, sudah melebihi 
kapasitas (over capasity), tertinggi hingga mencapai 245%. Dengan kata 
lain Lapas yang normalnya dapat dihuni 880 warga binaa, ternyata 
penghuninya sudah mencapai 3035 orang, sehingga sudah melebihi hingga 
2155 (245%).  

Sedangkan untuk penghuni Lapas Kelas IIA Salemba periode tahun 
2017. Jumlah penghuni sudah melebihi kapasitas, jumlah ideal lapas 
Salemba yaitu sebanyak 572. Namun, kenyataannya berdasarkan data 
yang diperoleh periode Januari sampai dengan Desember 2017. Jumlah 
penghuni sudah melebihi capasitas (over capasity) tertinggi yaitu 728 orang 
atau setara dengan 144 %. Adapun jumlah penghuni per 2017 untuk kedua 
lapas tersebut, diuraikan sebagaimana pada Tabel 1 dan 2 berikut: 

 
Tabel 1. Data Penghuni Lapas Kelas I Cipinang 

Kota Jakarta Timur Perode 2017 

No. Periode 
Taha 
nan 

Napi 
Kapa 

   sitas 
Per 

sen (%) 
Over Kapa 

sitas (%) 

1 Januari 91 2919 880 342 242 

2 Februari 84 2951 880 345 245 
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3 Maret 80 2923 880 341 241 

4 April 79 2933 880 342 242 

5 Mei 70 2837 880 330 230 

6 Juni 68 2879 880 335 235 

7 Juli 80 2895 880 338 238 

8 Agustus 79 2915 880 340 240 

9 September 76 2951 880 344 244 

10 Oktober 75 2914 880 340 240 

11 November 67 2775 880 323 223 

12 Desember 103 2705 880 319 219 

Sumber : Ditjen PAS. 
 

Tabel 2. Data Penghuni Lapas Kelas IIA Salemba 
 Kota Jakarta Pusat Perode 2017 

No Periode 
Tahan

an 
Napi 

Kapa 
sitas 

Per 
sen (%) 

Over Kapa 
sitas (%) 

1 Januari 258 1042 572 227 127 

2 Februari 231 1103 572 233 133 

3 Maret 224 1144 572 239 139 

4 April 217 1093 572 229 129 

5 Mei 205 1144 572 236 136 

6 Juni 174 1161 572 233 133 

7 Juli 82 1159 572 217 117 

8 Agustus 68 1127 572 209 109 

9 September 60 1123 572 207 107 

10 Oktober 67 1129 572 209 109 

11 November 118 1111 572 215 115 

12 Desember 1264 1132 572 244 144 

Sumber : Ditjen PAS 
 
3. Dinamika Penghuni Lapas  

Persoalan kompleksitas lapas selain terkait dengan kelebihan 
kapasitas (over capasity) adalah pergerakan data warga binaan yang sangat 
dinamis, baik di Lapas Kelas I Cipinang, maupun Lapas Kelas IIA Salemba. 
Pergerakan data penghuni kedua lapas tersebut terjadi baik pada penghuni 
yang notabene sebagai narapidana maupun tahanan22. 
                                                             

22 Wawancara dengan Wage Wardana, Ketua, Komisi Pemilihan Umum, Kota Jakarta Timur, 
tanggal 19 Oktober 2020 
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Diantara mereka ada yang dipindahkan keluar lapas atau ada 
penghuni baru yang dimasukan ke dalam lapas. Hal ini terjadi setiap saat, 
yang mempengaruhi jumlah penghuni lapas setiap hari. Menurut Prayogo 
Utomo23: “penghuni bisa berubah-ubah. Saat ini misalkan, terdapat 100 
orang penghuni, besoknya itu bisa berubah menjadi 90 orang atau bahkan 
120 orang, jadi bisa bertambah atau sebaliknya kurang, hal tersebut 
terlihat, berdasarkan update data yang terus dilakukan lapas setiap saat”. 

Intensitas pergerakan data jumlah penghuni, yang demikian dinamis 
memang bukan hanya terjadi di lapas kelas I Cipinang dan lapas Kelas IIA 
Salemba, tetapi merupakan kondisi umum, yang dialami  setiap lapas 
seluruh Indonesia, terutama lapas yang berskala besar.  

Pergerakan data tersebut terjadi selain karena faktor yang disebutkan 
sebelumnya, seperti: napi atau tahanan pindah dari suatu rumah tahanan 
(rutan) atau lapas lain, bisa juga karena seorang napi sudah menyelesaikan 
masa pembinaannya sebagai narapidana, sehingga sudah waktu untuk 
dikeluarkan dari lapas, kembali kepada keluarganya.  

   
4. Kendala Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan  
 Hak memilih sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah bagian dari 
hak asasi, yang tidak bisa dikurangi nilainya sedikitpun, apalagi 
menghilangkannya. Karena itu hak pilih, bagi warga binaan termasuk yang 
dijamin dalam ketentuan peraturan perundangan, yang harus diberikan 
kepada setiap warga binaan. 
 Pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2017 yang digelar, dalam 2 
putaran. Pertama dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan putaran kedua 
19 April 2017, masih ditemukan adanya kendala yang berkaitan dengan 
penjaminan hak memilih bagi warga binaan yang mendiami lembaga 
pemasyarakatan (lapas) baik yang berada di lembaga pemasyarakatan 
kelas I Cipinang, Kota Jakarta Timur maupun di lembaga pemasyarakatan 
kelas IIA Salemba, Kota Jakarta Pusat. 
 Faktor yang menyebabkan kendala bagi warga binaan untuk 
dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara lain: 
a. Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan 

Persoalan utama bagi warga binaan, adalah berkaitan dengan KTPel 
maupun KK, yang menjadi syarat mutlak, bagi pendataan pemilih ke dalam 

                                                             
23 Wawancara dengan Prayogo Utomo, (Kasubsi) Lapas Kelas IIA Salemba, pada tanggal 23 

September 2020. 
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DPT. Terkait identitas ini, yang dihadapi warga binaan, ternyata problem 
berbeda-beda yaitu: ada diantara warga binaan yang identitasnya sudah 
disita pada saat menghadapi pemeriksaan di kepolisian.  

Ada juga yang memang belum memiliki KTPel dan KK. Yang lain 
pernah memiliki namun masih KTP yang bersifat sementara, yang 
memerlukan perpanjangan jika habis masa berlakunya, karena yang 
bersangkutan sedang dalam tahanan atau menjalani hukumannya di lapas 
sehingga tidak bisa melakukan pengurusan perpanjangan atau 
penggantiannya.  

Sehingga ketika yang bersangkutan berada di lapas, hanya bisa 
mengatakan bahwa tidak mengantongi baik KTPel maupun KK. Selain itu 
ada pula warga binaan, yang dalihnya kepada petugas bahwa keluarganya 
sudah berpindah alamat, dan tidak memberitahukannya, sehingga semua 
dokumen tersebut dibawa serta oleh keluarganya.  

Padahal yang bersangkutan tidak memiliki dokumen identitas sama 
sekali termasuk salinannya.  Itulah diantara problem yang berkaitan 
dengan pemilikan identitas bagi warga binaan, baik yang mendiami lapas 
kelas I Cipinang, maupun lapas kelas IIA Salemba, permasalahannya relatif 
sama.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimana dalam penanganan 
perkara pidana di kepolisian memang tidak selalu menjadikan identitas 
sebagai hal mutlak, dalam menindaklanjuti suatu perkara seorang 
tersangka, dalam perkara kriminal yang pelakunya tangkap tangan oleh 
pihak kepolisian.  

Umumnya, mereka langsung menjalani pemeriksaan, meskipun tidak 
mengantongi identitas seperti KTPel atau KK, perkaranya tetap dilanjutkan 
hingga pemeriksaan pengadilan. Jika, perkaranya selesai, mendapat 
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde), 
selanjutnya diserahkan untuk menjalani hukumannya di lembaga 
pemasyarakatan.      

Selain itu, meskipun warga binaan, sudah menjadi bagian dari lapas,  
ternyata, nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga 
(NKK) warga binaan tidak semuanya, sudah terinput kedalam database 
lapas. Sehingga, menyulitkan pada saat dilakukan identifikasi dan 
penelusuran dalam daftar pemilih maupun data base kependudukan. 
Akibatnya, bagi warga binaan yang tidak memiliki NIK maupun NKK akan 
di kategorikan tidak memenuhi syarat untuk dimasukan dalam daftar 
pemilih yang disusun oleh KPU Kota Jakarta Pusat maupun KPU Kota 
Jakarta Timur. 
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Proses pendataan sudah dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Pusat 
maupun KPU Kota Jakarta Timur melalui koordinasi dan menyampaikan 
surat yang intinya meminta kepala lapas kelas IIA Salemba maupun lapas 
kelas I Cipinang, untuk menyampaikan data warga binaan yang ber-KTP 
DKI Jakarta. Namun, data yang diserahkan lapas, ada sejumlah warga tidak 
memiliki NIK, bahkan diakui sejak yang bersangkutan pertama kali berada 
di lapas.  

Umumnya warga binaan, yang tidak memiliki NIK dalam database, 
adalah limpahan dari rutan atau tahanan kepolisian. Sehingga  dapat 
dikatakan memang sejak pendataan dari kepolisian hingga di tempatkan di 
rutan, nomor induk kependudukan, kurang menjadi perhatian untuk di 
data dalam dokumen perkara.  

Padahal, nomor induk kependudukan (NIK), menjadi penting ketika 
data warga binaan diserahkan kepada petugas yang melakukan pendataan 
pemilih, untuk dicocokan dan di masukan dalam daftar pemilih. Namun, 
pihak lapas tidak bisa melengkapi data NIK, karena dokumen tersebut 
diakui sudah tidak dimiliki oleh warga binaan.  

Meskipun, sudah dihimbau kepada keluarga yang datang berkunjung 
saat jadwal besuk, agar menyerahkan salinan dokumen identitas anggota 
keluarganya yang sedang menjadi warga binaan, baik berupa fotocopy 
KTP-el atau KK. Adapun yang lain alasannya karena anggota keluarganya 
sudah pindah alamat, namun tidak memberitahu yang bersangkutan 
sehingga tidak dapat melengkapi dokumen identitas diri yang diperlukan 
untuk syarat pendaftaran pemilih24. 

Untuk mengantispasi kesenjangan database yang dimiliki lapas 
dengan format daftar pemilih, yang dimiliki KPU, yang mensyaratkan 
kepemilikan KTP-el atau KK pada saat pendataan pemilih, perlu menjadi 
perhatian untuk penyeragaman terkait database warga binaan. Lapas 
sebagai instansi terakhir yang memiliki tanggungjawab fasilitasi kepada 
warga binaan, perlu mendorong instansi terkait lainnya dengan terpidana 
atau narapidana, sebelum menjadi warga binaan untuk menjadikan isu NIK 
dan NKK menjadi bagian utama yang harus dilengkapi dalam data base. 
Dengan database yang baik, tidak mengabaikan NIK dan NKK akan sangat 
membantu terjaganya hak pilih yang mensyaratkan perlunya keberadaan 
NIK dan/atau NKK.  

Dengan demikian tidak dimaknai sebaliknya sebagai upaya 
mengabaikan bagian lain dari hak warga binaan. Padahal, hak tersebut 

                                                             
24 Wawancara dengan Prayogo Utomo (Kasubsi) Lapas Kelas IIA Salemba pada tanggal 23 

September 2020. 
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melekat dan harus dipenuhi sebagai hak asasi. Memberikan hak pilih 
kepada warga binaan dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya 
bermakna sekedar memenuhi hak politik semata, tetapi juga mengandung 
makna mendasar. Dengan cara memfasilitasi penggunaan hak politik 
kepada warga binaan sama dengan mendorong warga binaan untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya secara bertanggungjawab 
dalam menyalurkan hak politiknya, serta ikut partisipasi dalam 
pembentukan pemerintahan dan/atau kekuasaan negara secara 
demokratis. Menggunakan hak pilih saat Pemilu bagi warga binaan, adalah 
bagian dari menjadi warga negara yang baik.  

Selain peran lapas tersebut di atas, upaya penting juga perlu dilakukan 
oleh KPU dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemutakhiran Data 
Pemilih. Dimana terkait problem KTPel dan KK yang tidak di miliki warga 
binaan, dapat bersama dengan instansi pemangku kewenangan lainnya 
seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk 
melaksanakan perekaman kepada warga binaan yang merupakan 
pendudukan DKI Jakarta.  

Di samping melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada warga 
binaan untuk secara proaktif memastikan dirinya apakah sudah masuk 
dalam data pemilih, serta mekanisme atau cara menyampaikan pengaduan 
jika yang bersangkutan belum terakomodir dalam daftar pemilih serta 
penggunaan hak pilihnya pada hari pencoblosan.  

Dengan demikian pendataan yang dilakukan oleh petugas 
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), khusus yang berada di lapas tidak 
hanya melakukan pemutakhiran secara administrasi dari data yang di 
sampaikan tetapi menemui langsung setiap warga binaan, untuk 
memastikan mereka sudah masuk dalam data pemilih atau sebaliknya agar 
dilakukan pendataan. 

b. Akses Lapas Yang Terbatas 
Terkait akses di lapas kelas IIA, Salemba dan lapas kelas I Cipinang, 

dirasakan masih menjadi salah satu faktor kendala yang menghambat 
proses pendataan warga binaan berjalan tidak optimal. Padahal warga 
binaan, yang merupakan penduduk Jakarta, menurut undang-undang 
memiliki hak untuk didata dalam daftar pemilih. Keberadaan data pemilih 
menjadi syarat utama, bagi warga yang memenuhi syarat untuk 
menggunakan hak pilih pada saat Pilgub  DKI Jakarta 2017.  

Semangat melindungi hak pilih warga binaan, sangat terkait dengan 
hak yang bersifat fundamental atau asasi, yang melekat dan harus di 
hormati dan difasilitasi pemenuhannya baik oleh lapas maupun 

 43 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

penyelenggara Pemilu sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan 
Pemilu.  

Pelayanan hak pilih warga binaan seharusnya tidak boleh terabaikan 
dan dianggap sesuatu yang tidak urgent, karena konsep dasar dari hak atas 
kemerdekaan adalah kemerdekaan rakyat dalam menentukan pilihannya 
dalam momentum politik. Pilihan yang ditentukan rakyak merupakan 
penentuan nasib mereka yang akan diwakilkan. Oleh karena itu negara dan 
penyelenggara harus juga menjamin terhadap pemenuhan perlindungan 
hak pilih tersebut. Karena hal itu juga merupakan bagian dari hak asasi 
manusia.  

Selaras dengan hal tersebut Wahyu Dinata25 selaku koordinator Divisi 
Hukum KPU Kota Jakarta Pusat, mengakui bahwa “akses untuk lembaga 
pemasyarakatan yang terbatas merupakan sekian rentetan persoalan 
ketika pelaksanaan Pemilu maupun Pilgub, dan ini terjadi di semua 
lembaga pemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta”. 

Terkait problem akses yang demikian seharusnya dapat diatasi 
dengan lebih meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi tentang 
pentingnya melindungi hak pilih warga binaan, agar bisa menggunakan 
hak pilih pada saat momentum pemilihan dilaksanakan. Jika kesepaham 
tersebut terbangun dengan baik tentu akan sangat membantu dalam 
melindungi hak pilih warga binaan. 

Penting juga kesepaham terkait regulasi yang mengikat masing-
masing institusi, untuk di komunikasikan secara terbuka, agar problem 
yang muncul karena regulasi yang menjadi sebab munculnya kendala di 
lapangan dapat dihindari dan perlindungan hak pilih warga binaan, melalui 
upaya pendataan pemilih dilakukan dengan efektif dan optimal.   
4. Kinerja Pengawasan 

Terkait efektivitas kinerja pengawasan perlindungan hak pilih warga 
binaan, akan didahului dengan penjelasan tentang makna kata efektif 
berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil, sesuatu yang 
dilakukan berhasil dengan baik (Moh. Pabundu Tika, 2014:129). Efektivitas 
merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar 
kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 
organisasi, program, atau kegiatan (Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, 
2013:11).  

Untuk mencapai efektivitas kinerja pengawasan perlindungan hak 
pilih warga binaan pada saat Pilgub  DKI Jakarta 2017, tujuan atau ukuran 

                                                             
25 Wawancara dengan Wahyu Dinata, Anggota KPU Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 25 

September 2020. 
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capaian yang dihasilkan mengacu kepada peraturan sebagai pedoman 
yang mendasari pelaksanaan tugas pengawasan yaitu peraturan Bawaslu 
RI nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan 
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. 

Dalam ketentuan Pasal 3 menyebutkan: (1) Pengawasan 
Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan 
dengan cara: 1. menyusun peta kerawanan; 2. menentukan fokus 
pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih; 
3. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait; 4. 
pengawasan melekat; 5. analisis data; 6. audit dan investigasi; dan 7. 
pengawasan partisipatif. 

Kegiatan pengawasan perlindungan hak pilih warga binaan dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyusun Peta Kerawanan  
Terkait peta kerawanan dilakukan pemetaan berdasarkan tahapan 

Pilgub  yang berlangsung, dan khusus terkait tahapan pemutakhiran data 
pemilih potensi rawan yang ditetapkan antara lain : kawasan elit di mana 
warga sulit ditemui petugas pendataan pemilih, demikian juga kawasan 
ekslusif seperti apartemen, rumah susun (Rusun), rumah tahanan (Rutan) 
dan lembaga pemasyarakatan (Lapas).   

2. Menentukan Fokus Pengawasan  
Terkait fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan 

penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap : penyusunan daftar Pemilih 
hasil pemutakhiran; pembentukan PPDP; rekapitulasi daftar Pemilih hasil 
pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU 
Kab/Kota; rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat 
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS; penyampaian DPS kepada 
PPS; rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan 
penyampaiannya kepada KPU Kab/Kota; penyampaian rekapitulasi DPS 
hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada 
KPU  Kab/Kota; Penetapan DPT; dan pencatatan DPPh dan DPTb.  

Selain itu, terkait data pemilih lapas titik fokus diarahkan pada warga 
yang memenuhi syarat diakomodir ke dalam daftar pemilih sedangkan 
yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari data pemilih. Panwaslu Kota 
Jakarta Pusat menyampaikan secara khusus terkait perlindungan hak pilih 
warga binaan di rutan maupun lapas Salembah. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kendala terkait data pemilih di 
lapas tidak diberikan by name by addres kepada pangawas pemilihan 
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sehingga di nilai menyebabkan kurang optimal penelusuran dapat 
dilakukan lebih jauh terkait warga binaan. 
3. Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi  

Terkait koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terus dilakukan 
dengan intensif oleh pengawas pemilihan secara berjenjang baik kepada 
sesama penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, instansi terkait, 
masyarakat dan pemantau pemilihan. Ini berlangsung setiap tahapan 
pemilihan berlangsung koordinasi dan konsolidasi terus dilakukan.  
4. Pengawasan Melekat 

Pengawas Pemilu harus melakukan pengawasan melekat dan 
preventif di setiap tahapan untuk menghindari dan memastikan tidak ada 
celah terjadinya sebuah pelanggaran dalam pemenuhan hak pilih. 
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 
pengendali yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya, secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan melekat merupakan salah satu strategi Pengawas Pemilu 
untuk menanggulangi sebuah persoalan yang dapat merusak integritas 
pemilu. Olehnya itu, Panwaslu sebagai pengawas melakukan pengawasan 
melekat untuk menjaga integritas Pemilu dan memastikan terjaminnya 
semua warga masyarakat dalam berpartisipasi di sebuah pemilihan baik itu 
Pemilu atau Pilgub .  

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengawasan melekat pada tahap 
pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, kurangnya akses bagi jajaran 
pengawas pemilihan terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas) baik lapas 
kelas I Cipinang maupun lapas kelas IIA Salemba, sehingga tidak optimal 
dilakukan pengawasan terhadap perlindungan hak pilih warga binaan pada 
kedua lapas tersebut di atas. 
5. Pengawasan Partisipatif 

Bawaslu DKI Jakarta beserta jajaran terus mengembangkan gerakan 
pengawasan partisipatif kepada masyarakat untuk ikut melakukan 
pengawasan setiap tahapan Pilgub  DKI Jakarta 2017. Respon terhadap 
langkah Bawaslu DKI Jakarta dalam mendorong pengawasan partisipatif 
terlihat melalui kerjasama yang dibangun melalui penandatangan MoU 
dengan perguruan tinggi atau kampus-kampus juga dengan organisasi 
kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP).  

Dari upaya tersebut diharapkan tingginya partisipasi publik dalam 
mengawasi tahapan dan mendorong terwujudnya pendidikan politik 
kepada masyarakat untuk proaktif dalam mengawal Pilgub  DKI Jakarta 
2017 yang berkualitas, dan ikut melakukan pencegahan terhadap potensi 
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pelanggaran agar tidak terjadi, serta melaporkan apabila menemukan 
adanya dugaan pelanggaran di lingkungannya kepada pengawas Pemilu.  

Hasilnya, terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat umum dan 
perguruan tinggi mendorong mahasiswanya menjadi pengawas di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS), untuk mengawal proses tahapan pemungutan 
dan penghitungan suara di TPS yang sangat menentukan kualitas hasil 
pemilihan.     
 
D. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi 
1. Kesimpulan 
a. Karakteristik dan kompleksitas lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas I 

Cipinang, terlihat dari klasifikasinya berstandar kelas IA, dengan jumlah 
warga binaan maksimal 880 warga binaan, namun saat ini sudah 
melebihi kapasitas (over kapasity) hingga mencapai 245 %. Sedangkan, 
lapas kelas IIA Salemba sebagai lapas dengan klasifikasi kelas IIA, 
memiliki jumlah penghuni ideal adalah maksimal 572. Namun, pada 
saat itu jumlah warga binaan yang menghuni lapas Salemba, sudah 
mencapai 1300 orang per Januari 2017, sehingga dari jumlah tersebut 
terlihat persentasi kelebihan penghuni lapas Salemba (over capasity) 
mencapai 127 %. 

b. Meskipun pendataan pemilih yang merupakan tugas Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilihan sudah 
dilakukan terhadap warga binaan, baik di Lapas Kelas I Cipinang 
maupun lapas kelas IIA Salemba, namun tetap tidak optimal dilakukan 
karena masih terdapat beberapa kendala yang menghambat yang 
berujung pada terabaikannya perlindungan hak memilih yang 
merupakan hak bagi warga binaan sebagai bagian dari warga negara, 
diantara kendala tersebut yaitu: warga binaan tidak memiliki dokumen 
kependuduk (KTPel) maupun Kartu Keluarga (KK), Perbedaan format 
data base yang dimiliki Lapas dengan penyelenggara Pemilu terkait 
nomor induk kependudukan (NIK), belum optimalnya koordinasi karena 
perbedaan regulasi antara penyelenggara dengan instansi yang 
memiliki otoritas terkait warga binaan. 

c. Efektivitas kinerja pengawasan terhadap perlindungan hak pilih warga 
binaan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan, masih belum optimal 
dilakukan karena, terbatasnya akses untuk melakukan pengawasan 
langsung ke Lapas serta akses terhadap data warga binaan pada saat 
penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih.  
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2.  Rekomendasi 
a. Perlunya koordinasi intensif lintas lembaga, meliputi : Lembaga 

Pemasyarakatan; KPU DKI Jakarta; Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil, serta Bawaslu DKI Jakarta untuk merumuskan langkah dan 
kebijakan terkait warga binaan, yang memenuhi syarat, namun tidak 
mempunyai dokumen kependudukan, yang menjadi syarat mutlak 
untuk dimasukan dalam DPT. 

b. Perlunya kebijakan lintas instansi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 
Rutan dan Lapas) terkait penyeragaman format data base warga 
binaan, agar memperhatikan NIK dan NKK sebagai isu utama dalam 
pendataan. Guna memudahkan dalam memenuhi syarat dalam 
pendaftar pemilih pada saat berlangsung tahapan pendataan pemilih. 

c. Perlunya peningkatan koordinasi di tingkat provinsi bahkan pusat 
dalam mendorong kesepahaman terkait pentingnya akses bagi 
pengawasan perlindungan hak pilih terhadap warga binaan yang berada 
di Lapas.     
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STRATEGI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PADA 
PEMILIHAN GUBERNUR  PROVINSI DKI JAKARTA 

TAHUN 2017 
 
 

Tim Penulis: 
Puadi, Irwan supriadi Rambe dan Moh Sitoh Anang 

 
 
A. Pendahuluan 
 

Pemilu atau pilkada merupakan sebuah instrumen demokrasi yang 
memungkinkan sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan dilaksanakan 
secara konstutusional. Pemilu atau pilkada memungkinkan terbentuknya 
satu pemerintahan di pusat atau daerah yang dipilih secara langsung atau 
melalui perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat yang berdaulat dan tidak 
mudah dijatuhkan secara inkonstitusional, sampai masa jabatan berakhir 
dengan ditandai oleh pelaksanaan pemilu berikutnya. Dengan demikian, 
pemilu sebenarnya merupakan cara menentukan pemimpin suatu 
negara/wilayah yang efektif dengan perwakilan-perwakilan kelompok 
masyarakat yang terbentuk dalam partai politik dan memungkinkan untuk 
pilkada seorang bakal calon maju sebagai kandidat dengan representative 
keterwakilan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada 
perseorangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 
ada. 

Kampanye dan dana Kampanye adalah sebuh keniscayaan untuk 
digunakan secara benar sesuai peraturan, untuk memperkenalkan 
kandidiat kepada masyarakat dengan menwarkan visi, misi dan program, 
tentunya dana kampanye sangatlah dibutuhkan untuk merealisasikan hal 
tersebut. Kampanye menjadi peranan penting bagi peserta pemilu karena 
menjadi alat ukur serta momentum untuk menggalang dukungan politik. 
Dengan kata lain bahwa kampanye secara langsung mempuyai keterkaitan 
dengan peningkatan elektabilitas partai politik atau pasangan calon dalam 
pesrta demokrasi tersebut. Kualitas serta kekuatan partai politik dan 
pasangan calon dalam melakukan kampanye terukur dari sejauh mana 
mereka dapat mengumpulkan serta mengelola dana kampanye yang 
dimilikinya, sehingga bisa dikatakan bahwa uang memiliki kekuatan dan 
peranan penting dalam mempengaruhi politik. Lalu persoalan yang muncul 
adalah apakah partai politik dan pasangan calon telah mematuhi dan 
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mentaati regulasi yang berkaitan dengan dana kampanye? Sebab hasil dari 
tidak transparansinya partai politik dan pasangan calon dalam mengelola 
dana kampanye membuahkan hasil-hasil perjalanan pemilu penuh dengan 
kasus-kasus yang bersifat politik uang. Selain itu, secara teori dalam buku 
Handbook on Monitoring Election Campaign Finance (2005) menyebutkan 
bahwa terjadinya korupsi politik terdiri dari 3 modus, yaitu: 
1. Quid pro quo donations; yang jika diartikan dana kampanye yang 

diterima oleh partai politik atau pasangan calon melakukan sesuatu 
sesuai dengan keinginan penyumbang. Modus ini disebut juga sebagai 
‘dana kampanye mengikat’. Adanya modus bisa menyebabkan peserta 
pemilu berani memanipulasi pengumpulan dan pencatatan dana 
kampanyenya. 

2. Candidates’ or parties’ misue of state and public administrative resources 
for electoral purposes; modus yang menggunakan dana dan sumberdaya 
pemerintah untuk kepentingan pemilu. Modus ini biasa digunakan oleh 
kandidat yang mempunyai hubungan secara langsung dengan 
kekuasaan (petahana). 

3. Bribery of voters and election officials; modus yang menggunakan dana 
yang cukup besar untuk suap kepada pemilih dan penyelenggara 
pemilu. 
Untuk menghindari kasus-kasus tersebut, pencegahannya dapat 

dimulai dari regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang dana 
kampanye secara jelas, ketat, dan tegas. Hadirnya undang-undang pemilu 
yang telah disepakati harus dapat menjalankan fungsinya secara baik 
untuk mengontrol dana kampanye yang dimiliki oleh partai politik dan 
pasangan calon (peserta pemilu). 

Artinya bahwa dalam politik, khususnya pemilu, uang menjadi faktor 
penting dalam keberlangsungan tahapan kampanye, meskipun bukan 
menjadi faktor penentu kemenangan dalam pertarungan. Uang dalam 
pemilu dibutuhkan sebab keberadaannya menjadi dana kampanye peserta 
pemilu untuk kegiatan kampanye, membelanjakan kebutuhan kampanye 
atau logistik, serta menyediakan (mengongkosi) sumber daya manusia 
yang terlibat dalam kampanyenya. 

Jakarta bukan hanya sekedar Ibukota Negara Indonesia, tetapi sebuah 
kota/provinsi yang menjadi barometer untuk hal apa saja tak terkecuali 
soal pemilu dan pilkada, banyak hal yang bisa iuraikan untuk menjawabnya 
tetapi hal yang sedang kita bahas hanya soal tolak ukur persoalan pemilu 
atau pilkada saja, Jakarta sebagai akuarium , dimana setiap orang 
memantau melihat dan memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi 
di Jakarta, wajar karena memang Jakarta ota yang memeiliki daya tarik 
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tersendiri, perputaran ekonomi yang sangat dominan, “pengendali 
kekuasaan” yang bermukim di kota ini, penguasa media mainstream yang 
menjadi media darling, maka sangat masuk akal jika ada ungkapan jika 
ingin menguasi Indonesia maka kuasai Jakarta, walaupun secara electoral 
vote jumlah pemilih tidak dominan disbanding wilayah yang lain, seperti 
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi jika dilihat dari hal diatas 
ha ini bias dijakdikan alas an untuk menjadikan Jakarta sebagai ‘batu 
loncatan’ kontestasi tingkat nasional, karena boleh jadi contoh kita 
walikota solo mencoba peruntungan di DKI Jakarta dan berhasil, lalu 
mencoba peruntungan di Nasional dengan maju sebagai capres dan 
beruntung terpilih, maka menjadi catatan tersendiri bagi kiblat dan arah 
kontestasi di tingkat nasional. 

Apalagi, bukan rahasia umum bahwa pilkada haruslah memiliki modal 
yang sangat besar tak terkecuali di Jakarta, bukan hanya modal 
elektabilitas saja modal tetapi modal capital sangatlah dominan, karena 
pemilik modal memiliki kepentingan yang ditidak sedikit atau bisa dibilang 
dominan untuk memuluskan segala macam proyek.  

Kita tahu bahwa persoalan reklamasi di teluk Jakarta yang sudah tentu 
mengeluarkan dana yang tidaksedikit bahkan melebihin APBD DKI Jakarta, 
hal ini bisa dilihat dukungan para pengusaha kepada para kandidat dalam 
pencalonan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, paling 
tidak hal ini bisa dilihat dari laporan awal dana kampanye masing-masing 
pasangan calon  bagaimana mungkin itu  bisa  mulus berjalan tatkala 
dominasi kebijkan tidak diambil tentu kepentingan pemodal sangatlah 
dominanan, karenanya perlu dikaji dan diamati oleh kalangan akademis 
guna merumuskan pola pencegahan dalam kontek meminimalisir potensi 
pelanggaran  penyelewenagn kewenangan di hulu dan di hilir persoalan 
analisa penggunaan dana kampanye calon atau kandidiat yang akan 
bertarung di pilkada, karenanya penting mengkorelasikan antara pemilik 
modal, kandidiat, serta penggunaan dana kampanye, apakah sebanding 
ataukah justru sebaliknya, karenanya penting untuk dianalisa dana dana 
kampanye yang bersumber dari penyumbang dana kampanye yang 
mengaraha pada kebijakan yang akan dimabil nantinya. Namun demikian 
Bawaslu DKI Jakarta tidak begitu jauh dalam menganalisa hal demikian 
hanya sebatas strategi pengawasan penggunaan dana kampnye yang 
digunakan oleh pasangan calon, hal ini menghindari objektifitas dari 
penelitian ini. 

Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022 Abhan, menyampaikan dalam 
kata pengantar buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia mengatakan bahwa 
ada empat strategi pengawasan dana kampanye yang dilakukan oleh 
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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. Maka sangatlah 
penting untuk diteliti secara mendalam tenatng bagaimana strategi 
pengawasan dana kampanye dengan batasan penelitian korelasi 
pelaksanaan Kampanye dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan 
oleh pasangan calon sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
bagaimana strategi pengawasan terhadap Dana Kampanye setiap 
pasangan calon.  
 
B. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
pendekatan Deskriptif. Adapun definisi Kualitatif yang dijelaskan Sugiyono 
(2008:8) adalah jenis penelitian naturalistik, karena penelitian yang 
dilakukan pada kondisi alamiah. Sedangkan jenis penelitian yang 
digunakan peneliti adalah penelitian Deskriptif. Menurut Marzuki (2008:8) 
menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
melukiskan keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimasukkan untuk 
mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.  

Sehingga jenis penelitian ini bersifat evaluatif dengan melihat kondisi 
yang sebenarnya dalam hal pengawasan penggunaan dana kampanye, 
berasal dari sumber yang jelas dan diperuntukan dengan jelas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini sebatas 
kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan dana kampanye, namun karena 
bersifat evaluatif maka dalam jenis penelitian ini akan terfokus mengenai 
jumlah penerimaan dana dengan kegiatan pelaksanaan kampanye, apakah 
sesuai dengan proporsioanl dan analisis serta rasionalitas dalam hal 
penggunaan dengan banyaknya kegiatan kampanye itu sendiri. 

Penggunaan dana kampnye dapat dilihat dr jumlah sumbangan dana 
kampanya serta pelaksanaan kampanyenya sehingga polanya akan 
terlihat, dengan kata lain jumlah kegiatan kampanye apakah sebanding 
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dengan dana sumbangan kampanye yang masuk, dengan merujuk kepada 
laporan awal dana kampanye pasangan calon, data tersebut dapat dilihat 
dari hasil pengawasan dan hasil audit setiap pasangan calon, dengan 
menggunakan tabel analisa sebagai berikut: 

Gambar 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan hasil 

peneilitian ini adalah: Data primer dan data skunder, yakni data hasil 
pengawasan dana kampanye pada pelaksanaan pilkada 2017 serta data 
hasil audit dana kampnye yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik 
yang ditunjuk oleh KPU DKI Jakarta serta data yang bersumber dari 
beberapa tulisan dan riset yang telah ada sebelumnya. 

Karena riset ini adalah bersifat evaluatif maka penulis berupaya 
mengingat kembali apa yang terjadi pada pelaksanaan pilkada tahun 2017 
di DKI Jakarta dan yang paling penting adalah adanya  Dokumentasi dan 
data tertulis serta hasil-hasil pengawasan dana kampanye pada pilkada DKI 
Jakarta, dokumentasi sebagaimana menurut Hardiansyah (2010:143) 
menjelaskan bahwa metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang 
dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek 
melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 
langsung oleh subjek yang bersangkutan (Ernawati. 2014:60). Metode 
dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data analisis pekerjaan yang 

Laporan Awal Dana Kampanye 

Pelaksanaan Kampanye 

Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye 

Kesesuaian Antara Pelaksanaan 

Kampanye dengan Laporan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye 
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diikhtisarkan dalam fakta-fakta deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan 
dan standar pekerjaan. Adapun data dokumentasi yang diperoleh dari 
objek penelitian. Data yang akan di teliti adalah hasil laporangn 
pengawasan dana kampnye Bawaslu Provnsi dan juga Kabupaten kota juga 
data hasil audit pelaporan dana kampnye pasangan calon yang telah 
diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU DKI Jakarta. 
 
3. Analisis Data 

Menurut Prastowo (2011:80) menyimpulkan bahwa “Analisis data dalam 
metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari awal 
hingga akhir penelitian: dengan induktif , dan mencari pola, model, tema, 
serta teori” Metode analisis data yang dilakukan dalam bentuk analisi data 
kualitatif melalui pengelolahan data sebagai prosedur penelitian yang 
bersikap deskriptif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisa dan 
dibandingkan dengan teoriteori dan kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi 
tersebut yang akan ditarik sebagai kesimpulan untuk menjawab 
permasalahan yang muncul. Proses analisi data pada penelitaian ini yaitu 
sebagai berikut:  
a) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dicatat 
secara teliti dan rinci.  

b) Reduksi data yaitu dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. 
Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan 
pernyataanpernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 
didalamnya. 

c) Menyususn data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-
satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langka berikutnya.  

d) Menyajikan data dalam bentuk tabel, gambar, diagram, bagan, dan 
sebagainya. Serta uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar 
masingmasing kategori.  

e) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang diperoleh perlu diperiksa 
kembali untuk memeriksa keabsahan dua sehingga data yang diperoleh 
dapat dipertanggungjawabkan.  
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat segera 

ditarik kesimpulan yang bersifat sementara. Supaya kesimpulan dapat 
lebih baik maka peneliti dapat memperpanjang jangka waktu observasi 
tersebut sampai ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan 
sementara sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang lebih baik. 
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C. Perspektif  Teori 
     1. Pengawasan 

Menurut Muchsan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai 
suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan 
hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (Sirajun: 
2012). Sedangkan menurut Mufialdy dengan mengutip pendapat George 
R. Terry  menyatakan bahwa pengawasan adalah “ Control is determine 
what is accomplished evaluate it and apply corrective measure, if needed to 
result in keeping with the plan” atau dengan kata lain pengawasan 
menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta  koreksi terhadap hasil yang 
dicapai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan 
demikian, aktifitas pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu 
pelaksanaan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak yang 
hasilnya dapat  dievaluasi atau dikoreksi. Dalam konteks pelaksanaan 
pemilu atau pilkada, pengawasan merupakan suatu aktifitas untuk menilai 
apakah pelaksanaan pemilu atau pilkada telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan atau tidak, serta hasil temuannya dapat untuk 
dievaluasi atau dikoreksi apabila dalam pelaksanaanya terdapat 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya 
terhadap regulasi terkait dengan pemilu atau pilkada. 

 
      2. Dana Kampanye 

IDEA International (2003) menyebut beberapa materi pokok 
pengaturan dana kampanye yang dipraktikkan di beberapa negara demi 
menjamin penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan 
dana kampanye: Sumber Dana: Pertanyaan dasar dana kampanye adalah 
dari mana uang tersebut berasal dan bagaimana caranya uang tersebut 
bisa masuk ke dalam kas kampanye. Sumber dana kampanye di setiap 
negara berbeda sesuai dengan sejarah politik dan sistem pemilu yang 
digunakan, peraturan dana kampanye harus menerapkan beberapa 
ketentuan dasar untuk mencegah konflik kepentingan, mencegah 
prasangka terhadap kegiatan partai politik dan calon, menjamin 
transparansi asal susul sumbangan dan mencegah sumbangan yang 
dirahasiakan. Peraturan harus menjamin kemandirian partai politik dan 
calon anggota legislatif (terpilih) dan calon pejabat eksekutif (terpilih) 
dalam mengambil kebijakan dan keputusan pada saat mendudukui jabatan 
pascapemilu.  
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D. Hasil dan Pembahasan 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 
74 berbunyi: (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai 
Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: a. sumbangan 
Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan 
pasangan calon; dan/atau b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat 
yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 
(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari 
sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan 
perseorangan dan/atau badan hukum swasta. (3) Partai Politik atau 
gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki 
rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan 
didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 28 / 74 
www.hukumonline.com (4) Pasangan calon perseorangan bertindak 
sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan 
didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (5) 
Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). (6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik 
yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan 
dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk 
uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi 
berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pemberi sumbangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan 
identitas yang jelas. (8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib 
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (9) Pembatasan dana 
Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, 
cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.” 

Hal ini yang mendorong pengawas pemilu untuk menyandingkan 
beberapa hal dalam batasan dana kampanye yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan sehingga potensi “ketidakadilan” dalam penggunaan 
dana kampanya dapat dianalisis berdasarkan intensitas dalam pelaksanaan 
kampanyenya, dengan kata lain jumlah kegiatan pelaksanaan kampanye 
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dengan laporan dana kampanye mesti seimbang, hal ini akan menjadi 
pemicu terjadinya penyimpangan, atau bisa disebut juga korupsi pemilu. 

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 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. 

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. (Adnan Topan Husodo, 2009). 

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 
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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 

Pengaturan dana kampanye merupakan aspek yang penting dalam 
tahapan pemilu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui sumber 
pendanaan peserta pemilu dalam melakukan kampanye yang 
dilakukannya. Dengan kata lain, peserta pemilu bertanggungjawab secara 
penuh dalam melaporkan dana kampanyenya secara jujur dan transparan 
agar masyarakat dapat mempertimbangkan pilihannya. Pengaturan dana 
kampanye pada pemilu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Masduki, 
2008): 

1. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. 
2. Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih. 
3. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh 

kontributor/interest group terhadap calon. 
4. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-

iming dukungan keuangan. 
5. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan 

lainnya. 
 Dari kelima poin diatas, menurut Teten Masduki (2008) menyatakan 

bahwa dana kampanye pada pemilu memerlukan standar pengaturan yang 
terdiri dari beberapa aspek, diantaranya adalah pembatasan belanja dan 
sumbangan yang realistis, larangan terhadap praktek-praktek korupsi dan 
ilegal, larangan bagi jenis-jenis pengeluaran dan sumbangan/sumber 
tertentu, menggunakan identitas atau sumber dana kampanye, 
pengaturan subsidi pemerintah dan pemakaian fasilitas pemerintah, 
pemisahan rekening partai politik dan rekening dana kampanye, dan audit 
serta transparansi dana kampanye. 

Pengaturan pengelolaan dana kampanye dimaksudkan agar peserta 
pemilu memakai dana kampanyenya sesuai dengan tujuannya yaitu 
memenangkan pemilu, sehingga peserta pemilu tidak menyalahgunakan 
penggunaan dana kampanyenya. Sedangkan, pengaturan pelaporan dana 
kampanye dimaksudkan agar peserta pemilu terbuka terhadap dana 
kampanye yang dimilikinya sehingga pemilih mengetahui sumber, besaran 
dan alokasi dana kampanye peserta pemilu.   

Menurut Karl-Heinz Nassmacher (2001: 200) yang dikutip oleh Djani 
(2005) menyebutkan bahwa dana kampanye diatur untuk adanya: 
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1. Sistem yang mengizinkan atau menyediakan uang yang cukup untuk 
mendukung kampanye yang kompetitif; 

2. Sistem yang dapat menjaga peluang bagi semua penduduk untuk 
berpartisipasi secara sama; 

3. Sistem yang terbuka untuk memunculkan partisipasi; 
4. Sistem yang dapat mencegah korupsi dengan membebaskan kandidat, 

partai,dan calon terpilih dari pengaruh yang tidak diinginkan 
kontributornya; 
Dari poin-poin diatas, bahwa pengaturan dana kampanye memiliki 

empat prinsip, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, dan 
transparansi. Prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan prinsip dasar 
untuk terciptanya peluang yang sama antar peserta pemilu dalam memikat 
hati pemilih. Dengan kata lain, bahwa yang terpilih bukanlah orang-orang 
yang memiliki dana paling banyak, melainkan dari sejauhmana peserta 
pemilu bisa menyajikan kampanye yang kreatif untuk calon pemilihnya. 
Prinsip akuntabilitas dan transparansi bertujuan agar peserta pemilu 
mempunyai sikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana 
kampanye yang dimilikinya, serta memastikan bahwa peserta pemilu 
bertanggungjawab terhadap dana kampanye yang dimilikinya sesuai 
dengan etika dan tidak menyalahi aturan. 

Berangkat dari uraian diatas bawaslu DKI Jakarta melakukan upaya-
upaya pengawasan dana kampanye pasangan calon dan diperkuat dengan 
pernyataan Ketua Bawaslu RI yang menyatakan 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. (Aditya Perdana, 2018) 

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi DKI 
Jakarta  terhadap Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 
Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, memang 
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menampiilkan hal tersebut. Fokus pengawasan Bawaslu Provinsi DKI  
Jakarta dilekatkan kepada waktu penyerahan, dimana dari hasil 
pengawasannya hampir seluruh Pasangan Calon menyerahkan laporan 
dana kampanye diakhir-akhir tenggat waktu. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
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. 

Pelaporan Dana Kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta hal ini sesuai dengan Keputusan KPU 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 63/KPTS/KPU-Prov-010/2016 tentang 
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017. Serta 
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan 
KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan 
Wakil Walikota.  

Mengenai permasalahan tentang dana kampanye, mulai dari asal 
dana penggunaan sampai dengan audit atas penggunaanya menjadi hal 
mutlak harus dilakukan karena hal ini untuk memastikan apakah sebuah 
partai politik atau anggota perseorangan benar-benar secara aturan atau 
tidak hal ini dapat menjadi indicator hasil dari sebuah proses, Adanya 
peloran periodic yang diatur oleh PKPU tersebut sebenarnya merupakan 
kemajuan di ranah pengaturan dana kampanye Pemilu. Pasal pelaporan 
dana kampanye secara periodik tidak diatur di dalam Pemilu-pemilu 
sebelumnya. Adanya pelaporan periodic, selain membantu peserta Pemilu 
menyiapkan laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas 
waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang.  

Laporan periodic dana kampanye juga berfungsi sebagai alat 
akuntabilitas politik sekaligus kampanye positif Partai Politik dan para 
kandidat terkait kepatuhan atas persoalan keuangan pemilu terutama 
dana kampanye kepada pemilih. 

Meskipun merupakan sesuatu yang baik, akan tetapi para pelaporan 
periodik pertama, terlihat bahwa hampir semua tim pemenangan 
membuat laporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU. 
Hal ini terkait dengan kelengkapan identitas sumbangan,  format laporan 
yang digunakan dan ketentuan penyerahan rekening khusus dana 
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kampanye. Beberapa ketentuan tentang identitas sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan masih belum terpenuhi. 

Masih kurang maksimalnya kualitas pelaporan dari tim pemenangan 
masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana 
kampanye pilkada 2017 di sisi public. Di sisi yang lain, Tim Pemenangan 
masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada public yang 
mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya 
membangun citra baik di mata public. Kesan tidak transparan terutama 
terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, terutama terkait penyumbang yang tidak 
jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye. 

Selain terkait kewajiban Tim Pasangan Calon melalui Tim 
Pemenangannya yang sesuai dengan Undang-undang Pemilu, para 
kandidat juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan 
awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif di 
hadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat. 
Pelaporan secara “gelondongan” jumlah total dana kampanye lewat daftar 
sumbangan kandidat kepada partai politik juga masih belum sesuai dengan 
harapan public. Di tengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda 
partai politik maupun antar kandidat di satu partai politik seharusnya 
menciptakan pasar integritas untuk menunjukan komitmen kepada 
pemilih. Salah satu komitmennya adalah komitmen akuntabilitas secara 
keuangan yaitu dana kampanye pemilu. 

Pemilu dan uang mempunyai hubungan erat, dimana 
penyelenggaraan pemilu dihadapkan dengan beberapa tahap yang di 
setiap tahapan membutuhkan daya juang untuk menjalaninya. Tidak 
terlebih jika berbicara tahap kampanye, yang mana dalam tahap ini 
perputaran uang yang terjadi sudah tidak dapat dikontrol. Kampanye 
adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian 
dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau 
sekelompok orang yang teroganisir untuk melakukan pencapaian suatu 
proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa 
juga dilakukan guna memenuhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. 
Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada 
kampanye electoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau 
referenda diputuskan.  

 
 
 
 

 65 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

Hasil-Hasil Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye 
a. Pengawasan Kampanye 

sebelum mengulas tentang Dana Kampanye dalam penulisan riset ini 
perlu juga dipaparkan pelaksanaan kampanye setiap pasangan calon, 
sehingga strateginya bisa dibaca secara utuh sebagaiman kerangka teoritis 
dalam penulisan riset ini. 

 Sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi, Pasal 28 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2104 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang, yaitu 
untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana 
tertuang dalam ketentuan ayat (1) poin (a) butir (5), yaitu pelaksanaan 
kampanye. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, 
bahwa pelaksanaan Kampanye tanggal 28 Oktober sd. 11 Februari 2017. 
Bawaslu DKI Jakarta, menyampaikan evaluasi hasil pengawasannya 
sebagai berikut: 
a. Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye  Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, sudah memulai kegiatan kampanye di 
wilayah DKI Jakarta. Dari Dokumen Surat Pemberitahuan Kegiatan 
Kampanye yang diterima Bawaslu DKI Jakarta ada 569  Titik 
Kampanye yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, yakni: 

 

No Kab/Kota 
Periode 
Pertama 

Periode 
Kedua 

Jumlah 

1 Jakarta Barat 10 100 110 

2 Jakarta Pusat 22 68 90 

3 Jakarta Timur 13 88 101 

4 Jakarta Utara 8 93 101 

5 Jakarta Selatan 8 150 158 

6 Kep. Seribu 0 9 9 

 
b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang paling banyak 

melakukan kegiatan kampanye, sbb : 
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No Pasangan Calon 
Periode 
Pertama 

Periode 
Kedua 

Jumlah 

1 
Pasangan Nomor 

Urut 1 (Agus-Sylvi) 
1 94 95 

2 
Pasangan Nomor 

Urut 2 (Basuki-
Djarot) 

54 86 140 

3 
Pasangan Nomor 

Urut 3 ( Anies-
Sandi) 

82 259 341 

 
3.  Identifikasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang tidak sesuai 

dengan Ketentuan oleh  Tim Kampanye, sebagai berikut: 
 

No Pasangan Calon 
Periode 
Pertama 

Periode 
Kedua 

Jumlah 

1 
Pasangan Nomor 

Urut 1 (Agus-Sylvi) 
2 118 120 

2 
Pasangan Nomor 

Urut 2 (Basuki-
Djarot) 

0 50 50 

3 
Pasangan Nomor 

Urut 3 ( Anies-
Sandi) 

0 87 87 

 
Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa hampir setiap pasangan 

calon melakukan aktifitas baik sebelum penetapan dan sesudah 
penetapan, karenanya dapat di singkonisasi pelaksanaan kampanye 
dengan penggunaan dana kampnye yang dimiliki oleh setiap pasangan 
calon, apakah dana kampnaye yang dilaporakn berbanding lurus dengan 
pelaksanaan kampnye, karena Bawaslu DKI Jakarta Memiliki strategi 
dalam hal melakukan pengawasan dana kampanye ini. 

Peraturan KPU No. 13 tahun 2016  tentang Perubahan atas PKPU No. 
8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan 
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota, menerangkan sebagai berikut: 

(1) Pasal 7 ayat (1) Dana Kampanye yang berasal dari Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh 
juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye. (2) Dana 
Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling 
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa 
Kampanye. (3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain 
kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. (4) Dana 
Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak 
lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bersifat 
kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye. 

(2) Pasal 8 (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam 
bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan 
pihak lain. (2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi 
dengan identitas penyumbang yang mencakup: 
a. perseorangan:  

1. nama;  
2. tempat/tanggal lahir dan umur;  
3. alamat penyumbang;  
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);  
5. nomor identitas;   
6. Nomor Pokok Wajib Pajak;  
7. pekerjaan;  
8. alamat pekerjaan;  
9. jumlah sumbangan;  
10. asal perolehan dana; dan  
11. pernyataan penyumbang bahwa:  

a) penyumbang tidak menunggak pajak;  
b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan  
     pengadilan;  
c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan  
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d) sumbangan bersifat tidak mengikat;  
b. kelompok:  

1. nama kelompok;  
2. alamat kelompok;  
3. nomor identitas pimpinan kelompok;  
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);  
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan  
    kelompok,  apabila ada;  
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;  
7. jumlah sumbangan;  
8. asal perolehan dana;  
9. keterangan tentang status badan hukum atau  
     status  kelompok; dan  
10. pernyataan penyumbang bahwa:  

          a) penyumbang tidak menunggak pajak;  
          b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit  
               berdasarkan putusan pengadilan;  
         c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan  
         d) sumbangan bersifat tidak mengikat; 

 
b. Pengawasan Dana Kampanye  
       
1. Kerawanan-kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye 
 

Bila melihat dari realita yang ada bahwa sumbangan dana kampanye 
setiap pasangan calon memiliki potensi pelanggaran terkait dengan nam-
nama calon penyumbang serta besaranya apalagi aspek konversi dari 
bahan kampanye yang dipersilahkan untuk membuat sendiri oleh 
pasangan calon, sehingga hal ini menyulitkan untuk mengetahui besaran 
secara keseluruhan, adapun potensi kerawanan dalam tahapan dana 
kampanye sebagai berikut: 
1. Identitas Penyumbang yang tidak jelas 
2. Besaran sumbangan dana kampanye bagi calon penyumbang 

perseorangan dan lembaga atau instansi/perusahaan. 
3. Menggunakan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD hal ini 

terkait adanya calon petahana yang mencalonkan kembali. 
4. Sumbangan pihak asing dengan modus perorangan atau 

lembaga/istansi yang sulit dicermati dan di awasi secara maksimal 
mengingat keterbatasan kemampuan dan personil yang ada di Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta. 
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5. Aspek pengawasan pada saat audit oleh lembaga yang berwenang. 
 
2. Perencanaan Pengawasan 
 

Bawaslu DKI Jakarta tidak memiliki perencanaan khusus terkait dengan 
pengawasan Dnan Kampanye mengingat hal ini kan diaudit oleh pihak 
yang berwenang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran Dana 
Kampanye setuiap pasangan calon, sehingga dalam aspek perencanaan 
dana kampanye Bawaslu DKI Jakarta mengikuti jadwal dan tahapan 
sebagaimana telah diputuskan oleh KPU. 

Namun demikian Bawaslu DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak 
terkait apakah menaisme serta aturan dalam proses laporan awal dana 
kampanye setiap pasangan calon haruslah tepat waktu, sehingga tidak 
menganggu jadwal dan tahapan lainnya. 
 
3.    Kegiatan Pengawasan 
        a.  Pencegahan 

Sedangan untuk upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Dana 
Kampanye dapat dilakukan dengan cara: 
1.  melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang 

peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, mengenai tahapan Dana Kampanye 
serta sanksi terhadap pelanggarannya;  

2.  mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses Dana 
Kampanye  

3. berkoordinasi dan mengajak masyarakat dan untuk mendeteksi secara 
dini potensi pelanggaran pada tahapan Dana Kampanye 

4. menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, partai 
politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya  

5. mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan 
tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam tahapan dan 
kampanye 

6. menghimbau partai politik dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam 
memberikan masukan terhadap adanya dugaan pelanggaran pada 
tahapan dana kampanye  

7. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan 
atau indikasi pelanggaran dalam tahapan dana  kampanye 

8. melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan  
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          b. Aktifitas Pengawasan 

Dalam hal aktifitas Pengawasan terkait dengan pengawasan dana 
kampanye Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya tidak banyak aktifitas yang 
dilakukan hanya sebatas sosialisasi kepada tim kampanye pasangan calon 
serta kepada pihak-pihak terkait seperti relawan dan simpatisan dari 
masing-masing pasangan calon, juga kepada ormas-ormas yg patut diduga 
berafiliasi dengan pasangan calon untuk memastikan bahwa dana 
kampanye yang bersumber dari orang seorang atau lembaga serta 
perusahaan memiliki aturan terkait batasan jumlah penyumbang serta 
larangan terkait dengan batasan serta boleh tidaknya terkait sumbangan 
dana kampanye. 

Dan kedua aktifitas pengawasan lainnya, Bawaslu DKI Jakarta hanya 
menunggu dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal proses audit 
dana kampanye masing-masing pasangan calon. 

  
 4. Hasil-Hasil Pengawasan 

a. Temuan 
Terkait dengan hasil temuan dalam pengawasan dana kampanye setiap 

pasangan calon Bawaslu DKI Jakarta tidak secara langsung menemukan 
hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pelaporan serta 
penggunaan dana kampanye karena hal tersebut dilakukan oleh Akuntan 

Anak perusahaan BUMN dan 

BUMD 

SUMBANGAN YANG DILARANG 

Pihak Asing 

Penyumbang yang tidak jelas 

identitasnya 

Pemerintah, pemerintah daerah, 

BUMN dan BUMD 

Pemerintah desa dan badan usaha 

milik desa 
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Publik yang secara periodik melakukan audit atas penerimaan dan 
penggunaan dana kampanye masing-masing pasangan calon tetapi yang 
menjadi salah satu fokus pengawasan ini adalah konversi dari pelaksanaan 
kampanye yang menggunakan kampanye dalam bentuk lainnya untuk 
mengumpulkan dana kampanye serta bahan kampanye yang tidak 
melebihi angka Rp. 25.000,-  (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan 
bantuan yang harus di daftarkan dalam laporan penerimaan dan 
penggunaan dana kampanye-LPPDK setiap pasangan calon. 

Pengawasan terkait dengan adanya temuan pada aspek pengawasan 
dana kampanye Bawaslu DKI Jakarta hanya bersifat pasif dalam arti 
enunggu hasil audit dari lembaga atau kantor akuntan publik, hal ini terkait 
dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu DKI Jakarta dan 
jajarannya terkait dengan pengawasan dana kampanye yang harus 
memiliki keahlian khusus terkait dengan proses audit, tetapi dalam 
prosesnya Bawaslu DKI Jakarta dan jajaranya secara aktif melakukan 
upaya-upaya pencegahan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait 
seperti dengan KPK dan PPATK pada saat sosialisasi. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan 
peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 
tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Dana 
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi sorotan 
adalah kepatuhan terhadap beberapa hal yang terkait dengan: 
1. Cakupan Laporan 
2. Periode Pencatatan dan Pelaporan 
3. Rekening Khusus Dana Kampanye Partai (RKDKP) 
4. Batasan Maksimum Sumbangan 
5. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye 
6. Ketepatan Waktu Pelaporan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) Ke-

KPU 
a. Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK (Laporan Penerimaan Sementara 

Dana Kampanye) Ke-KPU 
b. Ketepatan Waktu Setor ke Kas Negara 
7. Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 
8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai (RKDKP) 
  a. Nama Bank 
  b. Nama Pemilik RKDKP 
9. Cakupan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) 
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10. Cakupan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye). 
 

b. Rekomendasi 
Dari beberapa penjelasan di atas Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan 

Pengawasan Dana Kampanye merekomendasikan hasil pengawasan 
terkait dengan pelaksanaan kampanye yang ersinggungan dan adanya 
penjualan merchandise oleh relawan pasangan calon dan hal tersebut 
harus dilaporkan  sebagai sumbangan Dana Kampanye kepada KPU 
Provinsi DKI Jakarta dengan menyebutkan jumlah total sumbangan dari 
hasil penjualan merchandise, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

Namun secara keseluruhan tidak ada yang secara krusial menjadi 
rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta atas pengawasan Dana Kampanye 
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Tahun 2017.  

 
c. Tindak Lanjut Rekomendasi 
Selanjutnya terkait dengan Tindak Lanjut hasil Rekomendasi 

Pengawasan Dana Kampanye sudah dilakukan dan hasilnya relawan yang 
bersangkutan mematuhi segala macam peraturan perundangan-
undangan, sehingga terkait dengan sumbangan dari hasil penjualan 
merchandise, harus dilaporkan sebagai sumbangan dan kampanye oleh 
pasangan calon. 
 
5. Dinamika dan Permasalahan 

Terkait dengan Dana Kampnye dinamika dan permasalahannya adalah  
sebagai berikut: 

1). Regulasi dan ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang 
lebih jelas dan mendetail. Banyak kekosongan hukum yang masih 
banyak diisi, sanksi yang tidak hanya tegas, namun jelas dan 
menyeluruh agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. 
Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan 
kewenangannya dapat membuat peraturan yang dimaksud. Bawaslu 
DKI Jakarta juga berharap peraturan tersebut nantinya dapat dibuat 
tepat waktu dan dapat disosialisasikan dengan baik. 

2).   Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menyertakan laporan catatan 
sumbangan yang pengeluarannya  dan dipublikasi lewat website 
KPU atau website Tim Kampanye Pasangan Calon atau sarana lain 
yang dapat dijangkau oleh masyarakat 
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3).    KPU DKI Jakarta menjadikan Momentum pelaporan periodik dana 
kampanye partai sebagai upaya untuk menguji aspek kepatuhan 
Pasangan Calon 

4).   KPU untuk secara tegas meminta partai politik memperbaiki laporan 
awal dana kampanyenya dan disertai kelengkapan laporan sesuai 
dengan Undang-undang dan Peraturan KPU. 

5).   Publik pemilih untuk memantau kebenaran laporan yang 
disampaikan oleh Tim Kampanye atau Partai  Politik sekaligus  
menilai Pasangan Calon mana atau  partai mana yang dipandang 
baik dari sisi akuntabilitas keuangan kampanye. 

 
Tabel 1 SK Pembatasan Dana Kampanye 

No Urut Pasangan Calon 1 
Agus Harimurti Yudhoyono 

47.204.378.5.403.000 
Syilviana Murni 

05.801.521.5.008.000 

No. SK Tanggal SK Nilai Pembatasan 

63/kpts/KPU-
10/2016 

27 Oktober 2016 Rp. 93.114.555.000 

No Urut Pasangan Calon 2 
Basuki Tjahaja Purnama 

06.520.857.1.305.000 
Djarot Saiful Hidayat 
09.768.563.0.653.000 

No. SK Tanggal SK Nilai Pembatasan 

63/kpts/KPU-
10/2016 

27 Oktober 2016 Rp. 93.114.555.000 

No Urut Pasangan Calon 3 
Anies Rasyid Baswedan 

48.189.778.3.017.000 
Sandiaga Salahudin Uno 

07.182.127.6.093.000 

No. SK Tanggal SK Nilai Pembatasan 

63/kpts/KPU-
10/2016 

27 Oktober 
2016 

Rp. 93.114.555.000 

Sumber: KPU DKI Jakarta 
  
 

 74 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

Tabel 2.1 Laporan Awal Dana Kampanye 

No Urut Pasangan Calon 1 
Agus Harimurti Yudhoyono 

47.204.378.5.403.000 
Syilviana Murni 

05.801.521.5.008.000 

Nama Bank 
Reksus 

No. Reksus Saldo Awal Reksus 

BNI 0479944874 Rp. 5.000.000 

No Urut Pasangan Calon 2 
Basuki Tjahaja Purnama 

06.520.857.1.305.000 
Djarot Saiful Hidayat 
09.768.563.0.653.000 

Nama Bank 
Reksus 

No. Reksus Saldo Awal Reksus 

BCA KCP 
Kebun Sirih 

68156.77777 Rp.209.938.000 

No Urut Pasangan Calon 3 
Anies Rasyid Baswedan 

48.189.778.3.017.000 
Sandiaga Salahudin Uno 

07.182.127.6.093.000 

Nama Bank 
Reksus 

No. Reksus Saldo Awal Reksus 

Bank Mandiri 122.000.196969.3 407.500.000 

Sumber: KPU DKI Jakarta 
 
 
 

Tabel 2.2 Laporan Awal Dana Kampanye 

No Urut Pasangan Calon 1 
Agus Harimurti Yudhoyono 

47.204.378.5.403.000 
Syilviana Murni 

05.801.521.5.008.000 

Penerimaan Pengeluaran 

Paslon 
Parpol/Gab 

Parpol 
 

Pihak 
 

Pihak 
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Lain 
Perseor
angan 

Lain 
Badan 
Hukum 
Swasta 

 

Rp. 
5.000.000 

- - - - 

No Urut Pasangan Calon 2 
Basuki Tjahaja Purnama 

06.520.857.1.305.000 
Djarot Saiful Hidayat 
09.768.563.0.653.000 

Penerimaan Pengeluaran 

Paslon 
Parpol/Gab 

Parpol 

 
Pihak 
Lain 

Perseor
angan 

 
Pihak 
Lain 

Badan 
Hukum 
Swasta 

 

 

Rp. 
1.000.000 

Rp. 
208.938.00

0 

- - Rp. 182.685.900 

No Urut Pasangan Calon 3 
Anies Rasyid Baswedan 

48.189.778.3.017.000 
Sandiaga Salahudin Uno 

07.182.127.6.093.000 

Penerimaan Pengeluaran 

Paslon 
Parpol
/Gab 

Parpol 

 
Pihak 
Lain 

Perseor
angan 

 
Pihak Lain 

Badan 
Hukum 
Swasta 

 

 

Rp. 
50.000.000 

 - Rp. 
357.500.000 

Rp. 348.770.000 

Sumber: KPU DKI Jakarta 
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Dari hasil pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye setiap 
pasangan calon melaporkan dana kampanyenya berbeda baim yang 
dipenerimaan ataupun pengeluaran, jika dilihat pada tabel 2.2 diatas setiap 
pasangan calon menerima Dana Awal Kampanyenya yang bersumber dari 
pasangan calon, namun tidak semua pasangan calon menerima dari partai 
politik, hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menerima, sedangkan 
untuk penerimaan dari pihak lain perseorangan dan pihak lain kelompok 
semua pasangan calon tidak ada, tetapi pada penerimaan pihak lain Badan 
Hukum Swasta hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima, 
untuk pengeluaran hanya pasangan calon Nomor Urut 1 yang tidak 
melaporkan jumlah pengeluaran. 

 
Tabel 3 Rekap Penerimaan LPPDK 

Tanggal 12 Februari 2017 

No Urut Pasangan Calon 1 
Agus Harimurti Yudhoyono 

Syilviana Murni 

Penerimaan Pengeluaran Saldo 

68.967.750.000 68.953.462.051 14.287.949 

No Urut Pasangan Calon 2 
Basuki Tjahaja Purnama 

Djarot Saiful Hidayat 

Penerimaan Pengeluaran Saldo 

60.190.360.025 53.696.961.113 6.493.398.912 

No Urut Pasangan Calon 3 
Anies Rasyid Baswedan 

Sandiaga Salahudin Uno 

Penerimaan Pengeluaran Saldo 

65.272.954.163 64.719.656.703 553.297.460 

Sumber: KPU DKI Jakarta 
 

Tabel 4 Rekap Data Laporan Penerimaan Sumbangan  Dana Kampanye 

No Urut Pasangan Calon 1 
Agus Harimurti Yudhoyono 

Syilviana Murni 

Penerimaan 

Paslon 
Parpol/ 

Gab 
Parpol 

 
Pihak 
Lain 

 
Pihak Lain 
Kelompok 

Pihak Lain Badan Hukum 
Swasta 
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Perseor
angan 

 

30.000. 
000 

3.000.000
.000 

4.442. 
000.000 

175.000. 
000 

1.500.000. 
000 

No Urut Pasangan Calon 2 
Basuki Tjahaja Purnama 

Djarot Saiful Hidayat 

Penerimaan 

Paslon 
Parpol/ 

Gab 
Parpol 

 
Pihak 
Lain 

Perseor
angan 

 
Pihak Lain 
Kelompok 

 

Pihak Lain Badan Hukum 
Swasta 

0 0 
43.252.1

32.370 
0 4.752.000.000 

No Urut Pasangan Calon 3 
Anies Rasyid Baswedan 

Sandiaga Salahudin Uno 

Penerimaan 

Paslon 
Parpol/ 

Gab 
Parpol 

 
Pihak 
Lain 

Perseor
angan 

 
Pihak Lain 
Kelompok 

 

Pihak Lain Badan Hukum 
Swasta 

34.577.00
0.000 

1.100.00
0.000 

0 0 0 

Sumber: KPU DKI Jakarta 
 

Dari hasil pengawasan terkait dengan Laporan Penerimaan 
Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat melalui tabel 4 bahwa dari 3 (tiga) 
pasangan calon yang tidak ada data penerimaan sumbangan hanya 
pasangan calon nomor urut 2, begitupun dengan penerimaan yang 
bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik hanya pasangan 
nomor urut 2 yang tidak ada data laporan penerimaanya, sedangkan untuk 
penerimaan yang bersumber dari pihak lain perseorangan hanya pasangan 
nomor urut 3 yang tidak ada data penerimaan laporan sumbangan dana 
kampanye, untuk pihak lain hanya paangan nomor urut 1 yang ada 
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laporannya, untuk pihak lain yakni Badan Hukum Swasta, hanya pasangan 
nomor urut 3 yang tidak ada laporan penerimaanya. 

Dari data di atas laporan penerimaan pasangan nomor urut 1 yang 
lengkap data penerimaanya yang bersumber dari pasangan calon, partai 
politik/gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, pihak lain 
kelompok dan pihak lain badan hukum swasta. 

Sedangkan pasangan dengan nomor urut 2 yang ada data penerimaan 
sumbangan dana kampanye yang bersumber dari pihak lain perseorangan. 
Dan pasangan dengan nomor urut 3, yang memiliki data laporan 
penerimaan adalah yang bersumber dari pasangan calon dan partai 
politik/gabungan partai politik. 
 
E. Simpulan 

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 DKI Jakarta dapat mengawasi 
setiap aktifitas kampanye peserta pemilu. Dari hasil pengawasan itu, 
Bawaslu akan memiliki potret lengkap terhadap potensi pembiayaan 
kampanye atau dana yang dikeluarkan oleh setiap pasangan calon. 

Disaat yang bersamaan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk 
menangani pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki akses yang sangat 
terbuka terhadap laporan dana kampanye yang disampaikan oleh setiap 
pasangan calon. Tentu saja proses pengawasan terhadap dana kempanye 
tidak boleh berhenti sampai disitu saja. Sebagai lembaga yang berwenang 
mengawasi sekaligus menindak tetapi dari regulasi yang ada serta hasil 
pengawasan dana kampanye kewajiban setiap pasangan calon sebatas 
melaporkan, ketaatan dalam pelaporan waktu pelaporan, ini menjadi 
persoalan tersendiri dalam upaya menindak jika ditemukan adanya dugaan 
pelanggaran. 

Pemanfaatan uang dalam pemilu haruslah diatur sebaik mungkin, 
karena dengan begitu akan memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, 
transparansi dan akuntabilitas pada . Pengaturan ini tidak lepas dari 
tanggungjawab pemerintah dan DPR untuk dapat menyempurnakan 
aturan mengenai dana kampanye. Jika aturan dana kampanye tidak dapat 
didesain dengan baik maka kandidat-kandidat yang memiliki modal besar 
dapat dipastikan memenangkan pertarungan. Yang artinya bahwa 
pembatasan penggunaan dana kampanye menjadi jalan untuk 
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menciptakan pertarungan politik yang setara, antara yang kandidat kaya 
dengan yang miskin. 

Disisi lain, pengaturan pengeluaran dana kampanye juga diharapkan 
dapat meminimalisir penyumbang yang berniat jahat untuk 
mempengaruhi proses serta keputusan politik. Pengaturan dana kampanye 
pada peraturan perundang-undangan yang ada belumlah sempurna, 
karena terdapat celah agar peserta pemilu tidak mendapatkan sanksi, 
seperti Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang bisa 
dilaporkan tanpa identitas penyumbang. Hal ini bisa menjadi pintu masuk 
untuk sumbangan atau donasi ilegal. Mengantisipasi masuknya donasi 
ilegal semestinya diawali dari keterbukaan daftar penyumbang yang 
dilaporkan secara jujur oleh setiap pasangan calon.  

Banyaknya celah yang ada dalam aturan dana kampanye yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan seakan menimbulkan 
berbagai imlplikasi terhadap pasangan calon dan partai politik. Dalam hal 
penerimaan dana kampanye, peserta pemilihan yang memliki kekuatan 
uang yang melimpah akan lebih dominan dan hal ini akan mereduksi 
potensi pasangan calon lain yang kurang memiliki daya saing ekonomi. 
Dalam materi penerimaan, peserta pemilu seakan memiliki kebebasan 
yang tidak dapat dikontrol untuk menghambur-hamburkan uang dalam 
kegiatan kampanye. Sementara dalam materi pelaporan dana kampanye, 
kebenaran laporan dana kampanye dari peserta pemilu menjadi tanda 
tanya besar. aturan sanksi yang tidak menyeluruh dan terbatas terhadap 
aturan yang sempit juga menimbulkan resiko yang tinggi bagi peserta 
pemilu yang tidak taat untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. 

Masih kurang maksimalnya kualitas pelaporan dari Pasangan calon 
dan Tim Kampanye serta Partai Politik, hal ini ditandai dengan  masih 
ditemukannya sumbangan yang tidak  jelas identitasnya. Oleh karenya 
dana kampanye masih belum menjamin adanya transparansi dan 
akuntabilitas dana kampanye. 

Partai Politik terlihat masih enggan untuk terbuka 100 persen kepada 
publik yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh 
dari upaya membangun citra baik di mata publik. 

Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat 
terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait 
penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan 
dana kampanye.  

Pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa 
dipertanyakan karena tidak jelas perhitungan jasanya,  dan berindikasi 
tidak akan disertakan di dalam rekening khusus dana kampanye. 
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DINAMIKA POLITIK SARA DAN KINERJA 
PENGAWASAN  PADA PEMILIHAN GUBERNUR 

DKI JAKARTA 2017 
 

Tim Penulis :  
Sakhroji, Marhadi, Prayogo Bekti Utomo, Ahmad Syarifudin Fajar, Tami 

Widi Astuti, Syaripudin, Ulil Amri, Ahmad Fiqri 
 

A. Pendahuluan  
Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di 101 

daerah, termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, terdapat 
dinamika dan problem yang sangat mencolok dan mewarnai perjalanan 
demokrasi di Indonesia. Yaitu: dengan adanya konflik politik yang didasari 
oleh persoalan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang 
dispesifikasi pada isu yang mengatas namakan identitas agama.  

Salah satu kandidat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 
DKI Jakarta tahun 2017 bernama Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal 
dengan sapaan Ahok yang merupakan Gubernur DKI Jakarta  (petahana), 
dianggap melakukan penistaan agama saat melakukan kunjungan kerja ke 
Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.  

Dalam kesempatan tersebut, Ahok membahas Surat Al Maidah ayat: 
51 dan menimbulkan gejolak pro dan kontra di kalangan umat Islam 
(Lestari: 2019, hlm. 32). Gejolak tersebut juga ikut mewarnai pelaksanaan 
Pilkada yang secara momentum tengah dilaksanakan.  

Beberapa bukti yang menunjukan bahwa isu SARA digunakan oleh 
kelompok masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk pemenangan 
salah satu calon pada pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah 
munculnya komentar, foto-foto dan video di jejaring media sosial yang 
bernada rasis dan provokatif seperti larangan memilih berbeda agama atau 
hal lainnya dengan sangat pesat terjadi (Bawaslu: 2017, hlm. 1).  

Persoalan politisasi SARA dalam dinamika Pilkada di Indonesia tentu 
menjadi tugas dan pekerjaan rumah bersama untuk diantisipasi, termasuk 
oleh Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang diberi tugas 
untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia agar 
berlangsung sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini menjadi tantangan 
yang serius bagi Bawaslu dan jajarannya untuk memastikan pelaksanaan 
Pilkada tidak dinodai oleh aktifitas yang menggunakan politisasi SARA 
untuk kemenangan calon tertentu.  
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Pada pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, jajaran pengawas 
Pemilu dalam melakukan aktivitas pengawasan telah menemukan banyak 
sekali penggunaan isu politisasi SARA di masyarakat yang cenderung 
ditujukan kepada salah satu pasangan calon tertentu yang beragama non 
muslim dengan maraknya spanduk bertuliskan “larangan memilih 
pemimpin kafir” dan  “tidak akan mensholatkan jenazah 
pendukung/pemilih penista agama”.  

Meskipun demikian, jajaran pengawas Pemilu DKI Jakarta merasa 
memiliki sejumlah kendala dan tantangan dalam melakukan pengawasan 
terhadap politisasi SARA yang terjadi. Sehingga dalam melakukan 
pengawasan dengan pencegahan serta penindakan, jajaran pengawas 
Pemilu banyak melakukan improvisasi dalam mencegah terjadinya 
politisasi SARA di dalam masyarakat. Akan tetapi politisasi SARA yang 
terjadi tersebut belum dapat dijerat dan ditegakan berdasarkan hukum 
dikarenakan pelaku penggunaan politisasi SARA tidak memenuhi unsur-
unsur secara normatif.  

Untuk itu, riset ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang 
diantaranya: 1) Bagaimana bentuk/varian politisasi SARA pada 
pelaksanaan Pilgub  DKI Jakarta Tahun 2017?, 2) Bagaimana dinamika dan 
dampak praktik Politisasi SARA yang terjadi di pada Pilgub  DKI Jakarta 
tahun 2017? dan 3) Bagaimana kinerja pengawasan dan penindakan 
terhadap praktik politisasi SARA di wilayah DKI Jakarta  pada Pilgub  DKI 
Jakarta tahun 2017? 

Guna menjawab rumusan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara 
mendalam (indeph interview) sebagai data primer kepada jajaran pengawas 
Pemilu pada Pilgub  DKI Jakarta tahun 2017, tokoh masyarakat dan tokoh 
agama.  

Wawancara mendalam dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang 
mendalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas 
dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah 
dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
informasi media, laporan riset terdahulu, dokumen-dokumen, buku, jurnal, 
dan website yang informasinya dapat dipertanggungjawabkan. 

Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan 
pendekatan studi kasus secara mendalam  yang hadir dalam konteks yang 
terbatasi (bounded context) (Poerwandari: 2011). Studi kasus terdiri dari 
penjelasan yang bersifat deskriptif yang sangat komprehensif, artinya 
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penjelasan tersebut terkait komunitas, individu, peristiwa maupun kejadian 
di lapangan.  

Tujuan dari pembahasan deskriptif tersebut agar dapat 
menggambarkan sekaligus menganalisis proses terjadinya politisasi SARA, 
faktor-faktor penyebabnya serta strategi pencegahan yang dapat 
dilakukan dalam menghadapi fenomena politisasi SARA. Hal tersebut 
dapat berimplikasi pada upaya penggalian data maupun informasi secara 
lengkap. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta. 

 
B. Kerangka Teoritis 

1. Teori Pengawasan 
Menurut Muchsan, pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu 

pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya 
terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 
dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (Sirajun: 2012, hlm. 
126). Sedangkan menurut Mufialdy dengan mengutip pendapat George R. 
Terry  menyatakan bahwa pengawasan adalah “Control is determine what is 
accomplished evaluate it and apply corrective measure, if needed to result in 
keeping with the plan”. 

Dengan kata lain pengawasan menitikberatkan pada tindakan 
evaluasi serta  koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan maksud agar 
hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dalam konteks pelaksanaan Pemilu 
atau Pilgub, pengawasan Pemilu berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 
22 Tahun 2014 merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan 
menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

Dede Sri Kartini berpendapat, pengawasan Pemilu merupakan 
kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan secara struktural maupun non 
struktural untuk mencapai tujuan Pemilu (Kartini: 2017, hlm. 161).  Dalam 
hal ini tujuan Pemilu adalah terselenggaranya Pemilu secara luber dan 
jurdil berdasarkan mandat konstitusi atau UUD 1945.  Kemudian yang 
dimaksud kegiatan pengawasan secara struktural adalah merujuk pada 
kelembagaan pengawas Pemilu seperti Bawaslu dan non struktural 
merujuk pada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau 
pengawasan partisipatif.  

Dengan demikian, aktivitas pengawasan merupakan kegiatan yang 
dilakukan baik secara struktural maupun nonstruktural untuk mengkaji, 
memeriksa dan menilai suatu pelaksanaan apakah telah sesuai dengan 
tujuan atau ketentuan yang ada dan hasilnya dapat  dievaluasi atau 
dikoreksi.  
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2. Teori Politik Identitas 
 Berkaitan dengan politik identitas Lukmantoro menyebutkan, politik 
identitas adalah politis untuk mengedepankan kepentingan–kepentingan 
dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau 
karakteristik baik berdasarkan pada ras, etnisitas, jender dan keagamaan 
(SARA). Sedangkan menurut Agnes Haller politik identitas adalah gerakan 
politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai suatu kategori 
politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk 
mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas 
primordial etnik dan agama (Nasrudin: 2018, hlm. 36).  
 Terdapat perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik, 
menurut Muhtar Habbodin identitas politik merupakan konstruksi yang 
menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas 
politik. Sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme politik 
pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) 
sebagai sumber dan sarana politik (Habbodin: 2012, hlm. 119).  

Berdasarkan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan politik 
identitas tersebut, terdapat hubungan antara penggunaan identitas agama 
(SARA) sebagai identitas politik dengan pengorganisiran yang dilakukan 
sebagai sumber dan sarana kepentingan politik. Pengorganisiran identitas 
politik/ politik SARA dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi di 
Indonesia, khususnya pelaksanaan Pemilu atau Pilkada dianggap dapat 
memicu terjadinya polarisasi, intoleransi dan stigmatisasi dalam kehidupan 
masyarakat (LIPI : 2019, hlm. 144). Hal ini disebabkan karena masyarakat 
Indonesia terdiri dari berbagai macam identitas politik. Sehingga jika 
dibenturkan dengan politik identitas atau politisasi SARA dalam 
pelaksanaannya,  akan dapat memicu konflik horizontal dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

Dalam teori politik identitas dan berbagai hasil penelitian 
menunjukkan, ada dua faktor yang membuat etnis dan agama menjadi 
menarik, muncul,  dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, 
ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan, ada semacam 
keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki 
suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik berlangsung secara 
kompetitif, artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok 
identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga belum 
jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari.  

Pemilu maupun Pilkada, merupakan proses politik di mana berbagai 
faktor seperti identitas menjadi pertaruhan, tinggal bagaimana aktor-aktor 
yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, 
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menjadi hal yang masuk pertaruhan (Nasrudin,: 2018, hlm. 37). Politik 
agama dapat diartikan memilih calon pemimpin berdasarkan keyakinan 
agamanya, sedangkan Politisasi agama adalah kampanye dengan 
menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lain dengan cara seperti 
menghasut, menghina agama, menghina suku dan menggunakan tempat 
ibadah (Masykurudin Hafiz: 2019). 
 
C. Hasil dan Pembahasan  

1. Pasca Fenomena Al-Maidah ayat 51  
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dapat menjadi gambaran dan rujukan, 

bagaimana penggunaan politik identitas atau politisasi SARA pada 
pelaksanaan Pilkada menjadi gaduh dan tidak kondusif.  Maraknya 
politisasi SARA yang dispesifikasi pada politisasi agama dan menjadi 
perhatian publik dipantik setelah pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 
saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu DKI Jakarta.  

Pada kesempatan tersebut, Ahok menyatakan: “….jadi jangan percaya 
sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, 
dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu, itu hak Bapak/Ibu….” 
(Republika: 2016).  

Pidato tersebut menjadi perdebatan dan menimbulkan pro kontra di 
tengah masyarakat, terutama umat Islam. Hal tersebut menimbulkan 
suasana panas setelah video pidato diunggah kembali oleh Buni Yani 
dengan tajuk “Penistaan Terhadap Agama” pada tanggal 6 Oktober 2016 
(CNN Indonesia: 2016). Pidato tersebut ternyata mendapatkan berbagai 
reaksi dari kalangan masyarakat maupun organisasi. Kemudian pada 
tanggal 07 Oktober 2016 Forum Anti Penista Agama (FUPA) melaporkan 
Ahok ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan terhadap agama 
(Tirto.id: 2016). 

Reaksi juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan 
mengeluarkan sikap keagamaan yang pada intinya menyatakan bahwa 
Ahok telah menistakan agama Islam. KH Ma’ruf Amin Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang juga salah satu tokoh agama Nahdalatul Ulama 
menyatakan bahwa pernyataan Ahok perihal surat Al-Maidah ayat 51 
merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Quran dan para ulama (Detik: 
2016). Menurut Ustadz Ahmad sebagai tokoh agama Kepulauan Seribu 
saat diwawancarai mengatakan:  

“….ketika pak Ahok itu menyampaikan Al Maidah ayat 51 di Pulau 
Pramuka, timbullah gejolak yang bermunculan, bahkan isu ini menjadi 
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ramai bukan hanya di nasional tapi Internasional. Jadi munculah 
wacana bagaimana caranya kita ini ingin pemimpin yang seiman.”  
 
Pendapat tersebut menggambarkan bahwa identitas agama telah 

berpengaruh dan mengikat individu dalam suatu ikatan kebersamaan yang 
kuat. Selain itu kutipan pernyataan Ustad Ahmad tersebut mengandung 
bentuk politik SARA dengan penggiringan opini yang menekankan 
kewajiban memilih pemimpin seiman bagi umat Islam. Tentu saja kondisi 
tersebut merupakan suatu tindakan politis yang mengedepankan 
kepentingan-kepentingan dari anggota kelompok keagamaan yang 
menurut Lukmantoro hal itu dianggap sebagai politik identitas. 

Imbas dari Fenomena Al-Maidah sangat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan Pilgub DKI  DKI Jakarta tahun 2017. Selain Ahok berhadapan 
dengan kasus hukum atas laporan dugaan penistaan agama, pelaksanaan 
Pilgub DKI diwarnai dengan adanya sentimen keagamaan atau politisasi 
SARA dalam bentuk/ varian spanduk SARA yang tidak bertuan bertuliskan 
“dilarang memilih pemimpin kafir”, mobilisasi masa atau gerakan 
keagamaan “Aksi Bela Islam” dan sebagainya bermunculan di ruang publik.  

2. Mobilisasi Massa Bertema Aksi Bela Islam 
Sejumlah gelombang gerakan masa yang dilakukan masyarakat, 

khususnya oleh sebagian umat Islam muncul dalam bentuk mobilisasi 
massai, diantaranya: gerakan “Aksi 411 dan Aksi 212” untuk menuntut 
penegakan hukum atas penistaan agama dan munculnya isu rencana 
gerakan “Tamasya Al-Maidah” yang kedua aksi tersebut mengambil tema 
“Aksi Bela Islam”.  Dalam aksi 411 dan aksi 212, berbagai kelompok Islam 
melakukan aksi unjuk rasa baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Aksi 
yang diikuti oleh ratusan ribu hingga jutaan peserta itu dilakukan pada 
tanggal: 17 Oktober 2016, 4 November 2016, 2 Desember 2016, 21 Februari 
2017, dan 31 Maret 2017.  

Aksi tersebut menuntut pemerintah supaya proses hukum terhadap 
Ahok atas dugaan penistaan agama ditegakkan. Masa aksi dilakukan 
berbagai kelompok atau organisasi masyarakat diantaranya: Font Pembela 
Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang di 
koordinasi oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(GNPF-MUI), dan Puluhan Organisasi lainnya (Herdiansyah, dkk: 2017, hlm. 
177). Mereka menuntut Ahok segera diproses hukum atas kasus penistaan 
agama sehubungan dengan pidatonya di Kepulauan Seribu (BBCNews: 
2016).  

Kemudian menjelang pelaksanaan putaran kedua dalam pelaksanaan 
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, muncul isu gerakan Tamasya Al-Maidah. 
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Aksi tersebut terlihat sangat kental sekali nuansa politisasi identitas 
keagamaannya. Bentuk seruan dan tujuan gerakan tersebut adalah untuk 
“umat memilih” dan “mengawal penegakan surat Al-Maidah ayat 51” 
dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 (BBC News: 2017).   

Akibat aksi ini, figure Ahok sebagai calon petahana di tengah 
pelaksanaan Pilgub menjadi negatif. Gerakan dengan nuansa keagamaan 
tersebut tentu saja mengancam Ahok sebagai petahana yang satu-satunya 
calon beragama non muslim dan atas proses hukum dugaan penistaan 
agama yang sedang dihadapi. Hal tersebut dirasakan dan diakui oleh tim 
pemenangan Ahok-Djarot yang menyatakan bahwa elektabilitas Ahok 
menurun bukan karena kinerjanya sebagai petahana, namun karena isu 
agama setelah kasus penistaan agama menimpanya (Tirto.id: 2017).  

Meskipun tidak menampilkan citra diri pasangan calon tertentu, 
gerakan ini mengandung pesan yang kuat kepada pemilih melalui 
pendekatan keagamaan dan atas fenomena penistaan agama yang telah 
berlangsung. Disamping itu putaran kedua hanya menyisahkan dua calon 
kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki perbedaan agama 
antar calon, yaitu muslim dan non muslim. 

3. Maraknya Spanduk Bernuansa SARA 
Selain gerakan aksi bela islam, bersamaan dengan masa kampanye 

pada Pilgub DKI Jakarta juga diwarnai dengan maraknya pemasangan 
spanduk provokatif bertulisan SARA. Pada aksi 4 November dan 2 
Desember 2016 sempat muncul spanduk provokatif terkait etnis, yaitu: 
“Ahok Sumber Masalah, Gayang Cina” dan “Gayang Cina, Penjarakan 
Ahok” yang dibawa oleh masa pendemo. Namun politisasi SARA terkait 
etnis ini tidak berkembang.  

Kemudian berkembang spanduk profoaktif  SARA yang terkait penista 
agama, pemimpin kafir, dan sejenisnya marak terpasang. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan dengan data-data yang akan 
ditampilkan pada bagian tulisan ini menunjukan bahwa pemasangan 
spanduk provokatif SARA tersebar merata diseluruh wilayah kota Provnsi 
DKI Jakarta.  

Spanduk-spanduk bernada SARA tersebut dipasang oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak sedikit menimbulkan 
kegaduhan di masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan 
Cengkareng Jakarta Barat pada saat penurunan spanduk bernada SARA 
hampir terjadi bentrok, hal tersebut diutarakan oleh Fitri sebagai 
Panwascam Cengkareng pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 
menyebutkan: 
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“Penurunan spanduk bernada SARA di Cengkareng-Jakarta Barat  
sampai terjadi bentrok dengan masyarakat, akibat penolakan dari 
RT/RW/sesepuh masyarakat, Satpol PP tidak berani mencabut kalau 
tidak ada Panwas yang mendampingi. Ketika di konfirmasi spanduk-
spanduk tersebut tidak bertuan (tidak ada yang mengaku memasang 
spanduk), tapi jika hendak diturunkan tidak boleh (bahkan pemilik 
rumah yang dipasang spanduk tidak mengaku). Kalau dicabut besoknya 
spanduk tersebut dipasang kembali”.  
 
Penurunan spanduk provokatif bernada SARA tersebut mendapat 

penolakan karena warga menganggap spanduk yang terpasang bukanlah 
bersifat provokatif dan tidak terkait dengan kampanye, melainkan suara 
masyarakat yang layak dipertimbangkan (BeritaSatu: 2017). Selain itu 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Halman Muhdar selaku Panwaslu 
Kota Jakarta Pusat, pemasangan baliho pada tanggal 11 November 2016 
oleh kelompok warga, sekitar 3  hari prosesnya baru  bisa diturunkan, 
baliho itu berada di Jalan Fahrudin (Hotel Millenium). Pada baliho tersebut 
terdapat sketsa wajah Ahok dengan tulisan penjarakan Penista Agama.  

Lain halnya dengan yang terjadi di wilayah Kota Jakarta Timur, 
dimana banyak spanduk bernada SARA menolak pemimpin kafir, juga 
spenduk berisi larangan mensholatkan jenazah yang memilih dan pembela 
penista agama. Beberapa Panwascam di wilayah Kota Jakarta Timur yang 
bertugas di Pilgub DKI Jakarta 2017 menjelaskan maraknya spanduk 
larangan untuk tidak mensholatkan bagi yang memilih pemimpin penista 
agama/kafir hampir massif di seluruh Kecamatan yang berada di Kota 
Jakarta Timur, spanduk-spanduk tersebut terpasang di beberapa lokasi 
termasuk Musholah, Masjid dan Majelis Talim (rumah tokoh agama). 

Dari beberapa kasus di atas, jelas terjadi politisasi identitas agama 
yang mengarah kepada SARA  melalui pemasangan spanduk provokatif 
SARA. Kondisi tersebut menggambarkan adanya suatu mekanisme 
pengelolaan atau pengorganisasian identitas politik sebagai sumber atau 
modal politik, apalagi hal tersebut terjadi di tengah pelaksanaan Pilgub, 
sehingga identitas tersebut ada harapan dapat membantu pihak yang 
berkepentingan dalam mencapai tujuannya untuk memenangkan 
konstestasi. Menurut Morowitz (1998) bahwa politik identitas memberikan 
garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa 
yang akan ditolak (Djuyandi, dkk: 2017, hlm. 202). 

Sehingga pemasangan spanduk provokatif bernada SARA dan 
sejenisnya ini dapat dikatakan sebagai salah satu politisasi SARA yang 
mengarah pada provokasi di masyarakat, yang mana jika pemasangan 
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spanduk-spanduk tersebut dilakukan oleh peserta Pilgub (Partai politik, 
pasangan calon dan/atau tim kampanye) maka dapat dikatakan sebagai 
pelanggaran Pemilu sebagaimana yang disebutkan pada Undang-undang 
Pilgub Pasal 72, namun pada faktanya pemasangan spanduk provokatif 
bernada SARA tersebut diduga dipasang oleh kelompok masyarakat yang 
bukan merupakan peserta Pilgub, bahkan di beberapa tempat pemasang 
spanduk ini tidak diketahui dalangnya.  

4. Dampak Praktik Politisasi SARA  
Di samping adanya berbagai bentuk atau varian penggunaan politik 

identitas berupa politisasi SARA, terdapat sejumlah dinamika dan dampak 
yang ditimbulkan dan ikut serta mewarnai gejolak pelaksanaan Pilgub 
tersebut, diantaranya: 1) adanya sejumlah tindakan menghalangi 
pelaksanaan kegiatan kampanye, 2) penelantaran jenazah dan 3) dampak 
pisikologis antar kelompok agama. 

 Terkait tindakan menghalangi  kampanye, dalam pelaksanaan 
tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Pilgub DKI Jakarta tahun 
2017, terjadi banyak potret tindakan menghalangi kampanye terhadap 
pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) saat 
hendak melakukan kampanye di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta yang 
diduga akibat maraknya politisasi SARA. Tindakan menghalangi kampanye 
tersebut dianggap oleh Djarot karena adanya pihak-pihak yang sengaja 
membuat sekelompok orang untuk menolak atau berdemo (Liputan 6: 
2016).   

Berikut catatan  beberapa tindakan menghalangi kegiatan kampanye 
yang terjadi dibeberapa titik, diantaranya: 

a. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02, yang 
dilakukan sekelompok warga di wilayah Kel. Kembangan Utara, 
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 9 November 2016; 

b. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02, yang 
dilakukan sekelompok masyarakat/ Ormas di wilayah Kel. Kedoya, 
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 10 November 2016;  

c. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02, oleh 
kelompok warga di wilayah Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta 
Timur, tanggal 15 November 2016; 

d. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02, oleh 
kelompok warga di wilayah Pondok karya, Kel. Pela Mampang, 
Kec. Mampang, Kota Jakarta Selatan, tanggal 15 November 2016; 

e. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02 yang 
dilakukan oleh kelompok warga di wilayah Kel. Cipinang, Kec. 
Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pada tanggal 16 November 2016; 

 93 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

f. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02, yang 
dilakukan sekelompok warga di wilayah Kel. Petamburan, 
Kec.Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, tanggal 25 November 2016; 

g. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02 yang 
dilakukan sekompok warga (Ketua ormas FPI bersama rekan-
rekannya) di wilayah Kel. Jatipadang, Kec. Pasar minggu, Kota 
Jakarta Selatan, tanggal 30 Desember 2017; 

h. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02 yang 
dilakukan sekompok warga d wilayah Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, 
Kota Jakarta Utara, tanggal 02 Januari 2017, (Berita Satu: 2016); 

i. Dugaan menghalangi kampanye terhadap paslon no.02 yang 
dilakukan sekompok warga d wilayah Kel. Lenteng Agung, Kec. 
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tanggal 06 Januari 2017, 
kelompok warga membawa bendera hijau bertuliskan “Forum 
Warga Lenteng Agung” (Kompas: 2017). 

 
Beberapa alasan tindakan menghalangi kampanye terhadap paslon 

Ahok-Djarot saat dikonfirmasi kepada pelaku, diantaranya: 1) menuntut 
Ahok diadili karena telah melakukan penistaan agama; 2) tidak 
memperoleh program yang diinginkan (Fachruddin: 2020, hlm. 82); 3) usir 
cagub dan cawagub penggusur rakyat dan 4) menolak pemimpin non 
muslim. Alasan tersebut, tidak dapat dibenarkan untuk seseorang 
melakukan tindakan menghalangi kegiatan kampanye pasangan calon, 
karena hak berkampanye diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Menurut Pithono Adhi, Ketua Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) 
mengungkapkan bahwa penghalangan kampanye Ahok-Djarot tersebut 
dilatar belakangi adanya indikasi rekayasa. Sebab sebelum Ahok-Djarot 
datang ke lokasi untuk berkampanye, terdapat spanduk provokasi “warga 
disini menolak Ahok” dan hasutan politisasi SARA yang telah terpasang 
(Republika: 2016).  

Spanduk yang provokatif tersebut pada dasarnya merupakan bentuk 
dari kampanye negatif. Karena berisi segala sesuatu yang bersifat persuasif 
untuk menyerang kekuatan lawan dengan menunjukan berbagai 
kelemahan berdasarkan data dan fakta yang ada, seperti yang berkaitan 
dengan SARA.  

Kemudian kampanye negatif tersebut dapat berubah menjadi 
kampanye hitam apabila kampanye tersebut sudah tidak lagi berdasarkan 
fakta yang ada (Alfred: 2017, hlm. 54-55). Artinya alasan menghalangi 
kampanye yang berkaitan dengan tuduhan Ahok sebagai penista agama 
pada waktu itu merupakan kampanye hitam juga, karena saat itu Ahok 
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masih dalam proses hukum, selama proses hukum belum ada vonis hakim, 
maka masyarakat harus mengedepankan asas praduga tak bersalah .  

 Kampanye hitam yang dilakukan memiliki dampak terhadap warga 
sebagai pemilih, pada intinya kampanye hitam ditunjukan untuk 
menjatuhkan lawan. Pesan dalam kampanye hitam diupayakan 
menciptakan fenomena sikap resistensi dari para pemilih. Sehingga 
masyarakat menjadi anti/ tidak mau memilihnya karena terbentuknya 
persepsi buruk yang dibangun melalui kampanye hitam (Siti Fatimah: 
2018, hlm. 12).   

Adanya penghalangan kampanye yang di hadapi Ahok-Djarot 
merupakan wujud sikap resistensi dari masyarakat karena telah 
terbentuknya persepsi buruk masyarakat melalui spanduk provokatif atau 
kampanye hitam yang berbau SARA. Meskipun ada juga pihak yang 
menganggap penghalangan kampanye Ahok-Djarot dilakukan secara 
terorganisir (Media Indonesia: 2016). Ahok yang sedang terjerat kasus 
hukum dugaan penistaan agama dianggap sebagai bumbu-bumbu peledak 
menguatnya isu SARA yang menimpah dirinya.  

Meskipun tidak secara tersurat menyebutkan nama atau citra diri pada 
spanduk yang terpasang, akan tetapi saat dikonfirmasi kepada 
Muhammad Jufri selaku divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi 
DKI Jakarta pada tahun 2017 menyebutkan: 

“Benar terdapat aktivitas menghalangi kampanye terhadap pasangan 
calon Ahok-Djarot saat Pilgub Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI 
Jakarta pada tahun 2017 yang telah ditindak dan diproses hukum. 
Adapun alasan tindakan menghalangi kampanye yang diakui oleh 
terlapor maupun keterangan saksi-saksi saat diklarifikasi adalah adanya 
penolakan terhadap pemimpin non muslim”. 
 
Dengan adanya persepsi penolakan sekelompok masyarakat terhadap 

calon pemimpin non muslim yang berujung pada tindakan menghalangi 
kampanye, merupakan fakta adanya kampanye negatif atau provokatif 
dengan politisasi SARA yang terjadi. Hal ini dapat mempengaruhi pemilih 
anti terhadap calon tertentu yang didasari pada alasan perbedaan agama 
(SARA) berupa penolakan terhadap calon pemimpin non muslim.  

Penolakan calon pemimpin non muslim yang dikonstuksi melalui 
politisasi SARA menurut Dina Lestari adalah karena adanya upaya 
pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai muslim yang 
terhina dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebagai 
salah satu calon Gubernur, sehingga muslim harus memilih pemimpin yang 
seiman dan seagama (Dina: 2019, 32-33). Artinya tidak heran jika 

 95 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

penghadangan kampanye itu hanya menimpa pasangan calon Ahok-Djarot 
sebagai imbas dari pusaran isu politisasi SARA yang terjadi.  

Menghalangi kampanye merupakan tindakan yang dilarang, 
disamping ada ancaman pidana, menghalangi kampanye tentu merupakan 
wujud dari situasi politik yang gaduh dan tidak demokratis. Hal tersebut 
sejalan dengan ungkapan Snyder yang dikutip oleh Achmad Fachrudin 
yang mengatakan bahwa “setiap gerakan yang menjauh dari demokasi sipil 
dan mengarah ke demokrasi SARA, bakal merongrong perdamaian 
demokratis” (Achmad Fachrudin: 2017, hlm. 285).  

Pelaksanaan kampanye yang tidak damai dan tidak demokratis 
melalui adanya sejumlah tindakan menghalangi yang didasarkan atas 
sentimen perbedaan agama menjadi bukti dari bahaya demokrasi SARA 
atau eksploitasi politisasi SARA yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi 
sipil. 

Terdapat juga fenomena adanya spanduk tidak mensholatkan jenazah 
pendukung dan pembela penista agama yang hampir massif terpasang di 
beberapa tempat termasuk Masjid dan Mushola di wilayah DKI Jakarta. 
Salah satu wilayah yang banyak terjadi pemasangan spanduk tersebut 
adalah di Kota Jakarta Selatan. Bahkan di wilayah tersebut terjadi dugaan 
tindakan penelantaran jenazah warga yang dianggap sebagai pendukung 
dan penista agama.  

Terkait dengan hal ini, Muhtar Taufik yang ketika itu menjadi anggota 
Panwas Kota Jakarta Selatan pada tahun 2017 menjelaskan, di Jakarta 
Selatan, sebaran spanduk dengan konten bertuliskan masjid ini tidak 
mensholatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama yang 
terpasang hampir di setiap masjid dan mushola masif adanya.   

Efek dari sebaran spanduk tersebut dirasakan warga masyarakat di 
bawah, salah satu contoh tanggal 8 Maret 2017 ada orang yang meninggal 
dunia atas nama Siti Ruhbaniyah yang beralamat di RT/RW. 05/02 
Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama. Warga 
masyarakat yang meninggal dunia ini mendapat penolakan untuk tidak 
boleh disholatkan oleh pengurus masjid setempat, hal ini dikarenakan ada 
salah satu keluarga jenazah sebagai pendukung paslon 02 (Ahok-Djarot). 

Spanduk tidak menshalatkan jenazah pendukung dan pembela 
penista agama bukan hanya sekedar himbauan atau ancaman, namun  
telah direalisasikan seperti yang terjadi pada warga RT.05/RW.02, Kel. 
Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh jamaah 
Masjid Darusalam dan warga RT.09/RW.02, Kelurahan Karet Setiabudi, 
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.  
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Dinamika akibat maraknya politisasi SARA yang menimpa pasangan 
calon Ahok-Djarot menimbulkan dampak yang dirasakan oleh kelompok 
atau komunitas masyarakat di DKI Jakarta, khususnya kelompok-
kelompok/komunitas agama. Menurut Jerry Sumampow yang merupakan 
pendeta dan juga aktif di komunitas non muslim (PGI) pada tahun 2017, 
terjadi dampak psikologi yang sangat dirasakan oleh kami, khususnya di 
kalangan gereja di DKI Jakarta dengan lingkungan komunitas sekitarnya.  

Dampaknya, sampai sekarang masih banyak yang trauma karena 
permainan isu SARA yang terang-terangan menimbulkan rasa ketakutan 
dan kekhawatiran atau berdampak terhadap hal-hal yang berbeda dengan 
sebelumnya. Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 memperparah opini umat 
Kristen, karena Pilgub DKI mengambil batas yang jelas. “Kita disini, kamu 
disana,” ungkap Jery.  

Sayangnya yang digunakan itu isu agama. Jery mengaku sudah agak 
lupa jika itu ekspresi dalam kata-kata. Hanya saja suasana psikologi pada 
masa itu sangat terasa dengan sering diceritakan, dan pertannyaan-
pertanyaan terhadat umat Islam sering dimunculkan. Atau juga 
mempertanyakan pola politik yang dapat mengakibatkan perpecahan dan 
pembelahan dalam masyarakat di forum-forum kegiatan gereja, sering 
dipertanyakan saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. 

Sejalan apa yang disampaikan oleh Jarry Sumampow, menurut Ray 
sebagai Direktur lembaga survey Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Pilgub 
DKI Jakarta tahun 2017 yang begitu marak menggunakan isu SARA 
menimbulkan keterbelahan masyarakat. Bahkan baik yang menang 
maupun kalah masih memiliki dampak psikologis akibat isu SARA yang 
diperlakukan sangat kuat (BBC News: 2017). Itu artinya keberadaan 
dampak psikologi yang merenggangkan antar kelompok masyarakat 
akibat maraknya politisasi SARA telah diakui oleh sebagian masyarakat 
umum.  

Keyakinan tersebut muncul karena terdapat fakta-fakta adanya suatu 
proses kelompok-kelompok yang ada, dengan cenderung menonjolkan 
perbedaan dan menyediakan pedoman prilaku serta berupaya 
memonopoli kebenaran dan kepatuhan total pada konformitas 
kelompoknya.  Kondisi tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk politisasi 
identitas (Ari Ganjar: 2017, hlm. 179). 

 
5. Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta  
Undang-Undang Pilkada, Pasal 28 menyebutkan Bawaslu Provinsi 

diberikan tugas, wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengawasan 
terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi. 
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Salah satu fokus pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajaran 
dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta adalah pengawasan terhadap 
pelaksanaan tahapan kampanye yang diwarnai merebaknya isu politisasi 
SARA. Pengawasan dilakukan dengan strategi pencegahan dan 
penindakan. Untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran kampanye, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Menyusun peta kerawanan terhadap pelaksanaan tahapan Pilgub 
termasuk tahapan kampanye untuk dasar menentukan fokus 
pengawasan terhadap kegiatan tahapan pelaksanaan Pilgub; 

b. Sosialisasi terhadap Undang-Undang Pilgub dan Peraturan 
Bawaslu terkait pengawasan tahapan kampanye kepada jajaran 
pengawas Pemilu, peserta Pilgub dan masyarakat;  

c. Melakukan Koordinasi yang intensif dengan para tim Pasangan 
calon, dilakukan dalam bentuk formal maupun informal dalam 
kegiatan,  

d. Melakukan koordinasi dengan stakeholder, seperti KPU DKI 
Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian, TNI, 
Pemantau Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi 
Keagamaan, Akademisi dan Kampus. 

e. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif 
melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pilgub. 
Diharapkan masyarakat dapat menyampaikan informasi atau 
melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran. 

 
Merespon situasi perpolitikan DKI Jakarta yang semakin memanas atas 

kasus penistaan agama, yang berimbas pada pelaksanaan tahapan 
kampanye, dengan potensi menguatnya tindakan politisasi SARA, salah satu 
langkah yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah berkoordinasi 
terhadap lembaga keagamaan yang tergabung dalam Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) Provinsi  DKI Jakarta dalam acara Media Gethering 
yang bertema “Himbauan Pilgub DKI Jakarta Yang Damai”. Dalam 
kesempatan tersebut Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan agar selama 
tahapan pelaksanaan Pilgub DKI 2017 berlangsung secara aman, damai 
dan demokratis tanpa ada unsur politisasi SARA dan berharap tidak ada 
kampanye yang menghujat atau merendahkan calon gubernur (Kompas: 
2016).  

Hasil penelitian, wawancara serta dokumentasi dari berbagai media, 
bahwa tindakan yang menjurus kepada politisasi SARA yang terjadi dalam 
tahapan masa kampanye dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau 
golongan yang bukan dari bagian tim kampanye pasangan calon. Misalnya 
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beberapa sepanduk provokatif yang dipasang/ditemukan oleh jajaran 
pengawas Pemilu dan Satpol PP saat melakukan penertiban diketahui 
tidak ada yang berasal dari tim kampanye pasangan calon.  

Beberapa langkah pencegahan dan penindakan yang dilakukan 
Bawaslu DKI Jakarta  dan jajaran pengawas terhadap beberapa praktik 
Politisasi SARA, diantaranya:  

1. Pemasangan spanduk bernuansa SARA.  
Pada awal tahapan pelaksanaan kampanye terlihat sudah mulai 

adanya spanduk bernuansa provokatif yang dipasang oleh sekelompok 
masyarakat, diantaranya bertulisan: “Warga sini menolak pemimpin kafir”, 
“Warga menolak Gubernur penista agama”, “Dilarang penista agama 
masuk wilayah ini", dan lainnya. Terhadap spanduk provokatif tersebut, 
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajaran pengawas Pemilu segera 
melakukan pencegahan dan penertiban sebagai berikut:  

a. Melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat dilokasi 
pemasangan spanduk, jika masyarakat setempat tidak mengetahui 
pemasangnya, jajaran pengawas Pemilu berkoordiansi dengan 
petugas Satpol PP Kelurahan untuk melakukan penertiban.  

b. Jika ditemukan ada masyarakat yang memasang maka 
disampaikan untuk menurunkan sendiri dan kemudian diberikan 
pemahaman terkait larangan kampanye, jika tidak mau 
menurunkan sendiri, maka jajaran Pengawas Pemilu berkoordinasi 
dengan petugas Satpol PP Kelurahan setempat melakukan 
penertiban. 

c. Melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga memasang 
spanduk provokatif tersebut.   

 
Adapun jumlah spanduk yang ditertibkan jajaran pengawas Pemilu 

sebagaimana data dari Bawaslu DKI Jakarta pertanggal 19 November 2016 
ada sekitar 108 spanduk, kemudian dari Satpol PP yang mendampingi 
jajaran pengawas ikut menertiban spanduk provokatif mencatat sejumlah 
123 spanduk, dengan rincian per wilayah: 

Jenis 
Spanduk 

Jak 
pus 

Jak 
bar 

Jak 
ut 

Jak 
sel 

Jak 
tim 

Kep 
Seribu 

Jum 
lah 

Spanduk  
Provokatif 
SARA 

26 17 27 9 29 0 108 

(Sumber:  Laporan pengawasan Bawaslu DKI Jakarta pada Pilgub tahun 
2017) 
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Hasil laporan dari jajaran Pengawas Pemilu dilapangan dalam proses 
penertiban spanduk provokatif, terjadi beberapa perlawanan oleh 
sekelompok masa yang diduga memasang spanduk tersebut. Oknum 
penolak tersebut meminta pengawas Pemilu tidak menurunkan spanduk 
yang terpasang dengan alasan spanduk tersebut tidak menyebut nama 
pasangan calon dan tidak berkaitan dengan kampanye Pilgub yang 
menurutnya bukan bagian dari kegiatan kampanye Pilgub. Namun setelah 
diberikan penjelasan dan pemahaman mereka mengerti, dan Pengawas 
Pemilu dapat melakukan penertiban terhadap spanduk tersebut.  

Pencegahan juga dilakukan melalui koordinasi Pemerintah Daerah 
untuk bersama melakukan pertemuan dengan stakeholder Pemilu, 
Lembaga keagamaan dan Ormas untuk melakukan langkah sosialisasi dan 
pencegahan bersama tidak melakukan politisasi SARA. Kemudian 
Pemprov DKI Jakarta bersama Bawaslu DKI Jakarta dan KPU DKI Jakarta 
menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama,  Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Jakarta, 
Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Jakarta dan Dewan Masjid DKI Jakarta 
untuk membahas peran Pemerintah dan Stakeholder ikut bersama 
menjaga pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 agar berjalan secara 
demokratis, aman dan kondusif. Mendiskusikan terkait banyaknya 
spanduk bernuansa provokasi menjelang yang tersebar di wilayah DKI 
Jakarta. Spanduk yang berisi kalimat provokatif dan bisa memecah belah 
umat beragama wajib diturunkan.  

Adapun jumlah spanduk yang dilakukan penertiban pada putaran 
kedua oleh Panwaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta 
sebagai berikut:  

 

Jenis 
Spanduk 

Jak 
pus 

Jak 
bar 

Jak 
ut 

Jak 
sel 

Jak 
tim 

Kep 
Seribu 

Jum 
lah 

Spanduk  
Provokatif 

SARA 
351 5 93 179 93 21 776 

(Sumber:  Laporan pengawasan Bawaslu DKI Jakarta pada Pilgub Tahun 
2017) 

 
2. Menghalangi Kampanye Pasangan Calon 
Hasil penelitian dan wawancara dengan pengawas Pemilu terkait 

menghalangi kegiatan kampanye terhadap pasangan tertentu (Ahok-
Djarot), diketahui tindakan tersebut dilakukan oleh sekelompok 
masyarakat bukan oleh tim atau pelaksana kampanye. Penghalangan ini 
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banyak terjadi pada metode kampanye tatap muka atau model blusukan. 
Dalam kegiatan kampanye model blusukan ini pengawas Pemilu terkadang 
tidak mendapatkan pemberitahuan dari peserta Pemilu, namun informasi 
dari pihak Kepolisian setempat yang mengetahui adanya kampanye 
blusukan oleh salah satu paslon.  

Setelah ada informasi, pengawas Pemilu langsung menuju lokasi 
kampanye untuk melakukan pengawasan melekat dan selalu kerkoordinasi 
dengan aparat setempat untuk bersama mengawal kegiatan kampanye 
semua pasangan calon agar berjalan tertib sesuai aturan. Jika adanya 
potensi gangguan jalannya kegiatan kampanye Pengawas Pemilu akan 
memberitahukan kepada tim kampanye untuk berhati-hati atau memilih 
jalan lain dalam kegiatan blusukan.  

Sejumlah kasus tindakan menghalangi kampanye dilakukan dengan 
alasan sekelompok masyarakat tidak senang kepada Ahok yang dinilai 
melakukan penistaan agama dan untuk segera  diadili. Tindakan 
menghalangi kampanye dilakukan dengan berbagai cara seperti berupa 
demo sekelompok masyarakat yang menolak kehadiran Ahok dengan cara 
berteriak tolak Ahok, usir Ahok, namun karena ada pengawalan 
pendukung Ahok, dalam beberapa kasus ada yang sampai menimbulkan 
bentrok antara penghalang dengan pendukung paslon Ahok–Djarot. 
Penghalangan tersebut juga menjadikan paslon membatalkan atau 
mengalihkan kegiatan kampanye ke lokasi lain.  

Dalam beberapa kasus menghalangi kampanye, pengawas Pemilu 
dibantu aparat Kepolisian sudah mencoba melakukan himbauan, 
memediasi dan menyampaikan kepada pelaku bahwa tindakan 
menghalangi kegiatan kampanye melanggar aturan hukum dan ada pasal 
sanksi pidana. Setelah dapat pemahaman, para pelaku membubarkan diri, 
sehingga dalam beberapa kasus menghalangi kampanye, pengawas 
Pemilu bersama aparat dapat menyelesaikan melalui tindakan 
pencegahan.  Dalam penindakan hukum, tuduhan yang dikenakan 
terhadap pelaku penghalangan kampanye adalah Undang-Undang Pilgub 
Pasal 187 ayat (4):  

 
“Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau 
mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling 
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.  
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Meskipun dalam tindakan menghalangi kampanye ada alasan pelaku 
karena kebencian kepada Ahok (sebagai penista agama, namun juga ada 
kebencian terhadap seorang dengan perkataan kafir). Namun dalam 
penindakannya, pasal pidana yang dituduhkan bukan pada larangan dalam 
berkampanye. Dalam tindakan menghalangi kampanye tersebut tidak 
masuk dalam unsur-unsur pasal larangan berkampanye Pasal 69 huruf b, 
namun masuk dalam dalam pasal pidana menghalangi pelaksanaan 
kampanye pasal 187 ayat (4). Adapun jumlah laporan dan penanganan 
kasus menghalangi kegiatan kampanye yang dilakukan Bawaslu Provinsi 
DKI Jakarat dan jajaran Panwaslu kabupaten/Kota: 

 

Dugaan 
Pelanggaran 

Pasal Pidana 
Yang 

dikenakan 

Jumlah 
Laporan 

Hasil Penanganan 

Menghalangi 
Kampanye 

Pasal 69 huruf e 
jo Pasal 187 
ayat (4) 
UU No.1 tahun 
2015, jo UU 
No.8 tahun 
2015, jo UU 
No.10 tahun 
2016 

12 - Beberapa laporan 
tidak memenuhi 
syarat materil/ formil 

- Beberapa laporan 
tidak memenuhi 
unsur pasal tindak 
pidana yang 
dituduhkan  

- 1 kasus menghalangi 
kampanye di 
kembangan Utara, 
Kec. Kembangan di 
tindaklanjuti sampai 
sidang PN Jakarta 
Barat 

- 1 kasus menghalangi 
kampanye di 
Petamburan, 
Kec.Tanah Abang, 
tersangka DPO 
sampai habis masa 
penanganan 

(Sumber:  Laporan penindakan Bawaslu DKI Jakarta pada Pilgub Tahun 
2017) 
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Dari 12 penanganan laporan tindakan menghalangi kampanye yang 
dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta ada kasus yang proses hukumnya 
sampai persidangan di Pengadilan Negeri yaitu kasus di daerah Kelurahan 
Kembangan Utara Jakarta Barat. Sedangkan yang dilakukan proses hukum 
pemeriksaan sampai ke tahapan penyidik Kepolisian adalah kasus di 
Petamburan Jakarta Pusat, kasus lainnya dinyatakan tidak memenui syarat 
fomil dan materil serta tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana 
menghalangi kegiatan kampanye.  

Secara kronologi tindakan menghalangi kampanye di Kelurahan 
Kembangan Utara Jakarta Barat, terjadi pada tanggal 09 November 2016, 
saat tim kampanye Ahok-Djarot mendampingi Djarot untuk melakukan 
kampanye dalam menyampaikan visi, misi dan program kerja di lokasi, 
tiba-tiba datang sekelompok masa kurang lebih 100 orang yang dipimpin 
oleh terlapor melakukan tindakan menghalang-halangi dan menggangu 
Djarot untuk berkampanye dengan menggunakan spanduk penolakan 
sehingga mengakibatkan kegiatan kampanye Djarot terganggu. 

     Kronologi tindakan menghalangi kampanye di Petamburan Jakarta 
Pusat terjadi pada hari Jum’at, 25 November 2016. Saat pasangan calon 
nomor urut 02, Djarot belusukan di RT 09/RW 11, Kelurahan Petamburan, 
Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepatnya di pinggiran rel kereta api 
petamburan, dan saat melanjutkan perjalanan ke depan rumah susun 
Petamburan. Lalu  terjadilah penghalangan kampanye di jalan penjernihan 
I, depan pasar pintu air yang dilakukan oleh terlapor beserta sekelompok 
orang lainnya, sekitar 30 orang. Mengakibatkan Djarot tidak dapat 
memasuki wilayah  yang menjadi rute kampanye Djarot (penanganan 
pelanggaran). 

3. Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung Penista Agama 
Dalam pelaksanaan tahapan kampanye putaran kedua, pemasangan 

spanduk provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat 
semakin meluas dengan tema isi spanduk yang berkembang. Muncul 
spanduk provokatif baru dengan kalimat “Mesjid Ini Tidak mensholatkan 
Jenazah Pendukung dan Pembela Penista Agama” dan “Kami tidak akan 
mensholati jenazah pendukung Pemimpin Kafir”. Ditemukan kasus  yang 
diduga terjadi kepada 2 (dua) warga di wilayah Kota Jakarta Selatan, pada 
saat meninggal dunia tidak mendapatkan penghormatan disholatkan dari 
warga sekitar sehingga keluarga menduga ini bagian dari tindakan tidak 
mensholatkan jenazah pendukung pemimpin kafir. Secara kronologis 
kasus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

Ibu Siti Robaniyah, warga RT.05/RW.02, Kel. Pondok Pinang, Kec. 
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, setelah meninggal jenazahnya 
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tidak disholatkan karena adanya asumsi dugaan mendukung pasangan 
calon non muslim. Menurut pengakuan Yoyo Sudaryo (anak Almarhumah) 
jenazah ketika akan disholati pengurus masjid tidak mau mengurus dan 
mensholati jenazah tersebut.  

Kemudian RT setempat meminta Yoyo menandatangani surat 
pernyataan bermaterai yang isinya berjanji akan menukung pasangan 
calon Gubernur dan Wakil Gubernur beragama muslim pada Pilgub DKI 
putaran kedua (Tribun: 2017). Isi dalam surat pernyataan tersebut adalah 
“menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan mendukung dan 
memilih gubernur DKI 2017-2022 pasangan muslim pada hari kamis 
tanggal 19 Maret 2017”. Dengan demikian surat pernyataan tersebut 
mengarah pada penggunaan hak pilih yang mengarah kepada pasangan 
calon tertentu. 

Dalam kasus ini Panwaslu Kota, Kepolisian dan Kejaksaan (Sentra 
Gakkumdu Jakarta Selatan) telah melakukan penanganan dengan dugaan 
pelanggaran Pasal 182 A Undang-Undang Pilgub yang menyebutkan: 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi 
seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dipidana dengan 
pidana penjara…”.  

 
Namun Sentra Gakkumdu memutuskan, kasus dihentikan karena 

adanya unsur-unsur pasal yang tidak ditemukan yaitu bukti adanya 
ancaman kekerasan yang dilakukan Ketua RT.05/ RW.02 terhadap keluarga 
almarhum. Kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahapan penyidikan 
(Fachrudin: 2020). Panwaslu Jakarta Selatan juga melakukan kajian 
terhadap pelanggaran aturan lain atas tindakan yang dilakukan oleh Ketua 
RT,05/RW.02, hasil kajian menyatakan adanya pelanggaran terhadap 
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Rukun Tangga dan Rukun Warga Pasal 20. 

Kasus serupa tidak mensholatkan jenazah juga menimpa keluarga 
almarhum Ibu Hindun, warga RT.09/RW.02, Kel. Karet Setiabudi, Kec. 
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Menurut pengakuan Neneng (anak 
Almarhumah), jenazah tidak disholatkan di masjid yang dekat dengan 
rumahnya, karena warga tidak ada yang mau mensholati, sehingga 
jenazah disholatkan di rumah sendiri oleh ustad A. Syafei dan beberapa 
anggota keluarganya. Hal ini disebabkan karena warga mengetahui jika 
almarhum mendukung pasangan Ahok-Djarot (Liputan6: 2016).  

Dengan berbagai pertimbangan hukum  dalam penanganan tindak 
pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu, 2 (dua) kasus 
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“tidak mensholatkan jenazah” ini lagi-lagi tidak memenuhi unsur dalam 
pasal tindak pidana Pemilu. Bahkan kasus yang menimpa keluarga 
almarhumah Siti Robiah juga dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pasal 
pidana menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya yang 
dirumuskan dalam Pasal 182 A Undang-Undang Pilgub. 

Fenomena  “tidak mensholatkan jenazah” yang terjadi pada kasus 
keluarga almarhum Ibu Siti Robaniyah, didapatkan keterangan dari saksi 
yang menyebutkan pemasangan spanduk tidak mensholatkan jenazah 
bagi mendukung dan membela penista agama. Hal ini  merupakan 
kesepakatan dari rapat forum koordinasi pengurus masjid, pengurus RT 
dan RW serta keterlibatan tokoh masyarakat se-DKI Jakarta  yang 
dilakukan di Bogor pada tanggal 14 Februari 2017. Namun informasi ini 
tidak mau dijelaskan lebih lanjut oleh saksi tersebut. Sehingga dalam 
penanganannya tidak dapat ditemukan pihak-pihak yang berada dibalik 
aksi kelompok masyarakat yang melakukan pemasangan spanduk 
provokatif tidak mensholatkan jenazah. 

4. Tamasya Al-Maidah 
Isu rencana 'Tamasya Almaidah' menjelang putaran kedua 

pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta sampaikan oleh kelompok masyarakat 
yang menghimbau warga luar daerah agar datang ke DKI Jakarta pada 
tanggal 19 April 2017 untuk melihat pelaksanaan pemungutan dan 
penghitungan suara di TPS.  Isu rencana ini menimbulkan kontraversi 
dimasyarakat.  

Menghadapi isu tersebut Bawaslu DKI menyampaikan dan 
mengingatkan kepada masyarakat siapapun tidak bisa menganggu 
pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah termasuk menganggu 
kenyamanan pemilih saat berada di Tempat Pemugutan Suara. Setiap 
tindakan yang mengintimidasi pemilih adalah usaha untuk menghalangi 
orang tersebut melaksanakan hak, siapapun itu dalam bentuk kegiatan 
apapun, sebaiknya tidak boleh dilakukan. Bawaslu DKI meminta agar 
masyarakat melapokan kepada Pengawas Pemilu jika ada tindakan 
intimidasi yang merupakan pelanggaran Pemilu (Tribunnews.18/04/17). 

Bawaslu DKI Jakarta menindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada 
pihak Kepolisian dan KPU DKI Jakarta, kemudian Polda Metro Jaya, 
Bawaslu DKI Jakarta dan KPU Provinsi DKI, secara bersama mengeluarkan 
maklumat menjelang pemungutan suara Pilgub putaran kedua. Ada tiga 
poin dalam maklumat tersebut: 

a. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat 
mengintimidasi secara fisik dan psikologis.  
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b. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan 
melaksanakan kegiatan itu, maka Polri, TNI dan instansi terkait 
akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan.  

c. Bila sekelompok orang tersebut memaksa datang ke Jakarta dan 
melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan 
sanksi sesuai prosedur hukum.  

 
Kapolri juga ikut menghimbau kepada masyarakat untuk tidak datang 

ke Jakarta mengikuti aksi Tamasya Almaidah, serta memerintahkan 
kepada para Kapolda untuk mengeluarkan maklumat melarang 
masyarakat daerah datang ke Jakarta jika niatnya untuk mendatangi TPS. 
Sehingga rencana tamasya almaidah batal untuk dilaksakan meskipun di 
beberapa titik ada warga non DKI Jakarta yang datang namun bisa 
diantisipasi dan diamankan aparat Kepolisian. Sehigga pelaksanaan 
Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pilgub DKI Jakarta dapat 
berjalan lancar, aman dan damai.  

5. Penindakan Terhadap Praktik Politisaasi SARA  
Bawaslu DKI Jakarta dan jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota telah 

menangani 308 dugaan pelanggaran Pemilu yang berasal dari 155 temuan 
oleh pengawas Pemilu dan 153 dari laporan masyarakat. Dari data tersebut 
tercatat 37 kasus yang dikaitkan dengan tindakan politisasi SARA. 
Penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan dengan melibatkan 
Kepolisian dan Kejaksaan (Sentra Gakkumdu) terkait politisasi SARA 
adalah sebagai berikut: 

 

Dugaan 
Pelanggaran 

Pasal Pidana 
Yang 

dikenakan 

Jumlah 
Laporan 

Hasil Penanganan 

Politik SARA 
dan Black 
Campaign 

Pasal 69 huruf 
b jo Pasal 187 
ayat (2), 

37 - Beberapa laporan 
terkait spanduk 
provokatif SARA 
langsung di turunkan;  

- Beberapa laporan tidak 
memenuhi syarat 
materil/formil; 

- Beberapa laporan tidak 
memenui unsur sebagai 
tindak pidana 
pemilihan.  

Pasal 69 huruf 
c jo Pasal 187 
ayat (2) UU 
No.1 tahun 
2015, jo UU 
No.8 tahun 
2015, jo UU 
No.10 tahun 
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2016 

(Sumber:  Laporan penindakan Bawaslu DKI Jakarta pada Pilgub Tahun 
2017) 

 
Dalam hal ini, Bawaslu DKI Jakarta mengkatagorikan perbuatan yang 

masuk dalam kelompok politisasi SARA adalah tindakan yang diduga 
melanggar pasal sebagai berikut: Pasal 69 huruf b menyebutkan, “dalam 
kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon 
Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik“ dan Pasal 
69 huruf c “Dalam kampanye dilarang, melakukan Kampanye berupa 
menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, 
dan/atau kelompok masyarakat”. Kemudian sanksi pidananya dituangkan 
dalam Pasal 187 ayat (2)  yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang 
dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara…”  

Memang tidak ada definisi dalam Undang-Undang Pilgub mengenai 
apa yang dimaksud Politisasi SARA, sehingga untuk melihat secara 
keseluruhan praktik politisasi SARA yang terjadi dalam Pilgub. Bukan 
hanya penegakan terhadap kasus pelanggaran pasal 69 huruf b saja, 
melainkan pasal-pasal lain terkait, yang didasari pada Politisasi SARA 
dengan merujuk pada kasus-kasus yang ada.  

Undang-Undang Pilgub merupakan Undang-Undang yang khusus (Lex 
specialis), namun  dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan 
yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Selain 
mengacu kepada Peraturan Bawaslu, juga harus memenuhi ketentuan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).  

Penanganan tindak pidana pemilihan terkadang tidak dapat dilakukan 
secara maksimal karena berbagai alasan, sebagai berikut:  

1. Penanganan dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran dengan waktu 
paling lama 5 (lima) hari kerja, dalam waktu tersebut 
temuan/laporan harus memenuhi syarat formil dan syarat formil, 
serta harus dengan pembuktian yang kuat dan sempurna mengacu 
kepada pada KUHAP; 

2. Tidak ada kewenanagan upaya paksa dalam melakukan 
pemanggilan pihak-pihak dalam proses klarifikasi oleh Bawaslu, 
beberapa pihak tidak mau hadir dalam pemeriksaan tersebut;  
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3. Harus terpenuinya unsur-unsur dalam pasal sanksi tindak pidana 
pemilihan, agar hasil penanganan tindak pidana pemilihan dapat 
diteruskan ke tahap penyidikan di Kepolisian, dan  

4. Masih adanya perbedaan penafsiran terkait penyamaan persepsi 
antara anggota Sentra Gakkumdu dalam definisi politisasi SARA 
dan batasannya karena tidak diatur secara jelas dan tegas dalam 
regulasi.  

 
D. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi      

Beberapa uraian yang telah dijelaskan dlam pembahasan diatas, 
terdapat bukti-bukti dan kasus-kasus yang berkaitan dengan politisasi 
SARA di tengah pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Pembahasan 
yang di susun dalam tulisan ini dilakukan dengan memotret fenomena 
politisasi SARA secara keseluruhan dengan data-data yang telah diperoleh 
atau tersedia. Kesimpulan atas hasil temuan dan pembahasan dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 telah terjadi 
politisasi SARA yang menguat akibat fenomena pidato Ahok 
terkait surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu. Fenomena tersebut 
melahirkan beragam bentuk dan varian penggunaan politisasi 
SARA lain diantaranya: 1) Pemasangan spanduk-spanduk bernada 
SARA dan 2) adanya mobilisasi masa melalui “Aksi Bela Islam”. Hal 
tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017 karena dilakukan di tengah tahapan kampanye dan 
status hukum Ahok sebagai petahana dalam Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017.  

2. Politisasi SARA yang terjadi di tengah Pilgub DKI Jakarta tahun 
2017 menimbulkan dampak yang terjadi di tengah masyarakat. 
Dampak tersebut diantaranya: 1) adanya sejumlah tindakan 
menghalangi pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh 
sekelompok masyarakat dan 2) adanya fenomena penelantaran 
jenazah yang dianggap pembela dan pendukung pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Ahok-Djarot. Disamping itu juga 
terdapat dampak psikologi harmonisasi antar kelompok/ 
komunitas agama di wilayah DKI Jakarta. 

3. Fenomena politisasi SARA dalam  pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017, Bawaslu DKI Jakarta dan jajaran Panwaslu Kab/Kota 
telah melakukan pengawasan secara maksimal sesuai sesuai 
ketentuan perundang-undangan dengan melakukan strategi 
pencegahan (sosialisasi larangan politisasi SARA) dan penindakan 
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(penurunan spanduk provokatif dan penanganan terhadap semua 
laporan masyarakat terkait politisasi SARA). Namun proses 
penindakan terhadap temuan maupun laporan dugaan politisasi 
SARA belum dapat dijerat hukum. Karena dari beberapa kasus 
yang lakukan penanganan hukum tidak terpenuhi syarat 
materil/formil termasuk tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak 
pidana pemilihan.  

 
Hasil penelitian ini juga menyampaikan rekomendasi:  
1. Politisasi SARA cenderung dilakukan oleh kelompok masyarakat 

sehingga perlu adanya langkah-langkah pencegahan awal yang 
maksimal dari Penyelenggara Pemilu, dengan melibatkan  
Pemerintah, Kepolisian, TNI, Lembaga keagamaan dan lembaga 
terkait agar kasus politisasi SARA tidak terulang kembali.  

2. Perlu mengkaji ulang penguatan regulasi kePemiluan terkait 
larangan menggunakan politisasi SARA dengan memperjelas 
definisi politisasi SARA dengan melihat kasus-kasus yang terjadi 
pada Pilgub DKI tahun 2017, sehingga akan memperjelas dan 
mempertegas dalam penegakan hukum Politisasi SARA. 

3. Pihak yang terlibat dalam politisasi SARA adalah sekelompok 
masyarakat umum, maka dalam penegakkan hukum nya, jika tidak 
dapat dijerat dengan penanganan tidak pidana pemilihan, pihak 
Kepolisian dapat melakukan penanganan dengan tindak pidana 
umum. Sehingga ada efek jera bagi masyarakat yang dengan 
sengaja melakukan politisasi SARA. 

4. Pihak yang terlibat dalam politisasi SARA adalah sekelompok 
masyarakat umum, maka dalam penegakkan hukum nya, jika tidak 
dapat dijerat dengan penanganan tidak pidana pemilihan, pihak 
Kepolisian dapat melakukan penanganan dengan tindak pidana 
umum. Sehingga ada efek jera bagi masyarakat yang dengan 
sengaja melakukan politisasi SARA. 
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PENGAWASAN POLITIK UANG   
DI  PEMILIHAN GUBERNUR DKI TAHUN 2017 

Studi Kasus di Jakarta Barat 
 

Tim Penulis : 
Ahmad Zubadillah, Oding Junaidi, Abdul Roup, Syukur Yakub, Fitriani 

 
A.    Pendahuluan 

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan metode untuk mensukseskan 
kepemimpinan atau pemerintahan yang lazim dilaksanakan di negara-
negara demokrasi. Ada dua dimensi yang berkembang pada abad ke-20 
yang kemudian menjadi cara pandang terhadap demokrasi, yaitu 
demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis (Hamimah, 2018: 804). 
Kedua cara pandang tersebut tepat, sehingga harus berjalan beriringan 
dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis.  

Pada konteks pelaksanaan demokrasi minimalis (prosedural) juga 
diperlukan cara pandang yang maksimalis, agar prosedur demokrasi tidak 
terjajah oleh tindakan-tindakan di luar prosedur yang dapat mereduksi 
hakikat demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen 
demokrasi prosedural harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas Pemilu 
dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif. 

Secara umum, politik uang (money politic) diartikan sebagai upaya 
yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain 
dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat 
berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, 
Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan 
menyatakan bahwa politik uang dilakukan dengan tujuan untuk 
mempengaruhi massa Pemilu dengan imbalan materi (Ismawan, 1999 : 4). 
Sri Wahyu Ananingsih (2016) mengatakan bahwa praktek politik uang 
dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dalam bentuk apapun dari 
peserta pemilihan kepada masyarakat pemilih dengan tujuan untuk 
mendapatkan suara. 

Politik uang sudah menjadi simbiosis mutualisme dalam elektoral 
Pemilu dan merupakan salah satu patologi demokrasi elektoral di 
Indonesia. Bekerja efektif dalam suasana psikologis pemilih yang belum 
memiliki literasi kritis dalam memilih. Preferensi politik yang tidak berpijak 
pada rasionalitas mengakibatkan pilihan politik seringkali didasarkan atas 
dasar pertimbangan jangka pendek yang salah satunya adalah uang. 
Temuan riset Politics and Government Research Center (PolGov) UGM 
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Yogyakarta bekerja sama dengan Coral Bell School of Asia Pasific Affairs di 
Australian National University (ANU) menyimpulkan bahwa politik 
Indonesia adalah uang (Sihidi, 2019 : 206). 

 
      Temuan dan Laporan Pilkada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 di 

Jakarta Barat 

No Pengawas Pemilu 
Laporan dan Temuan 

Laporan Temuan Jumlah 

1 Panwas Kota Jakarta Barat 4   4 
2 Palmerah   5 5 
3 Cengkareng   2 2 
4 Kebon Jeruk   7 7 
5 Tambora   1 1 
6 Grogol Petamburan   2 2 
7 Tamansari   7 7 
8 Kalideres   2 2 
9 Kembangan   4 4 

            Total 4 30 34 

Sumber: Laporan Panwaskota Jakarta Barat (2017) 
 

Dinamika pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 merupakan bukti 
maraknya dugaan pelanggaran yang terjadi salah satunya adalah dugaan 
politik uang, berdasarkan data Laporan Panwaslu Kota Jakarta Barat 
menjelang Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 di putaran ke 2. Panwaslu Kota 
Jakarta Barat mendapatkan laporan serangan fajar berupa sembako 
berdasarkan Laporan Nomor 041/LP/KBJJB/IV/2017 tertanggal 16 April 
2017. Pembagian sembako, peralatan shalat, dan penyebaran brosur pada 
hari tenang, di wilayah Jalan Duri Mas Ujung 1 Rt 008/010 Kelurahan Duri 
Kepa Kecamatan Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat. 

Hal yang terpenting yang bisa dipelajari dari kasus serangan politik 
uang yang dialami Jakarta Barat adalah, dengan hadirnya Perbawaslu 
Nomor 13 Tahun 2016 terjadinya masa kadaluwarsa pelanggaran politik 
uang yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) serta subjek 
pelaku pelanggaran TSM. Hal tersebut menjadi kelemahan pengawas 
Pemilu untuk menindak tegas pelaku politik uang "Dalam Pilkada 2017 saat 
itu, pelanggaran politik uang bisa dibatalkan oleh Pengawas 
Pemilu/Bawaslu jika hal itu dilakukan pada 60 hari sebelum hari H 
pemungutan suara.  
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Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin 
masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa 
agamawan menyatakan bahwa politik uang itu haram, penilaian beberapa 
agamawan yang lain tidak se-ekstrie itu. Menteri Agama Malik Fadjar, 
seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam buku “Pengaruh Uang dalam 
Pemilu”, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktek politik uang 
haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang 
jelas berkaitan langsung dengan soal (Ismawan, 1999). 

Melihat kenyataan bahwa praktek politik uang telah begitu melekat 
dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka 
persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Berangkat dari latar 
belakang pemikiran inilah peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai 
politik uang dalam Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 di Kota Administrasi 
Jakarta Barat, karena DKI Jakarta merupakan cermin dalam wajah 
demokrasi dan menjadi acuan penting dalam perilaku politik di daerah lain. 

Karenanya penelitian ini juga mencoba akan mengidentifikasi modus-
modus politik uang yang berkembang di Jakarta Barat untuk merumuskan 
pencegahan yang efektif terkait politik uang. Penelitian ini akan 
menganalisis 1) Bagaimana potret politik uang di Jakarta Barat?. 2) 
Bagaimana strategi pengawasan Pemilu dalam politik uang di Jakarta 
Barat?, dan 3) Bagaimana efektivitas pencegahan politik uang? 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan 
tersebut di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 1 (satu) permasalahan, 
yakni terkait dinamika politik uang di Jakarta Barat. Kemudian 
permasalahan penelitian ini dibatasi lagi pada 3 (tiga) objek penelitian, 
yaitu locus, tempus, dan fokus masalah penelitian. Locus penelitian ini 
dibatasi di Kota Jakarta Barat. Tempus data difokuskan pada Pilgub 2017. 
Fokus masalah penelitian adalah sebagai analisis dinamika politik uang 
untuk menemukan strategi yang tepat dalam pencegahan politik uang. 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berupa potret Pilgub 
DKI Jakarta Tahun 2017 dengan analisis pengawasan politik uang dan 
dinamika sosial masyarakat di Jakarta Barat. Pada penelitian ini peneliti 
mengadaptasi langkah-langkah analisis kualitatif yang merupakan proses 
berkelanjutan dengan menganalisis data sekunder dan pertanyaan-
pertanyaan penelitian kepada narasumber, sehingga peneliti dapat mudah 
menginterpretasikan dan menghasilkan hasil secara serentak.  

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan 
melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif 
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merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan 
pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 
manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, 
meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan 
melakukan studi pada situasi yang alami. (Iskandar, 2019 : 11). 

Penelitian membutuhkan beberapa data yang diperoleh berdasarkan 
hasil wawancara mendalam, dokumen, hasil evaluasi Pemilu, serta 
dokumen pendukung lainnya. Dokumen adalah segala bentuk catatan 
tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki 
nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam 
penelitian ini (Sugiyono, 2013: 225) dalam Singestecia (2018:  66).  

Tahapan pertama dalam penelitian adalah pengumpulan data yang 
bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. 
Data yang diolah dalam kajian ini terbagi ke dalam dua jenis data yaitu (i) 
data primer dan (ii) data sekunder. Data sekunder didapat melalui 
pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Data 
sekunder berupa buku teks, jurnal, surat kabar, dan sebagainya digunakan 
untuk melengkapi data primer yang penulis dapatkan. 

Data primer adalah jenis data yang didapat langsung dari narasumber 
kajian melalui teknik wawancara langsung (wawancara mendalam, indepth 
interview). Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225) dalam 
Singestecia (2018: 66).  

Jenis data ini berfungsi untuk mengungkapkan persepsi atau 
pandangan dan ekspektasi dari orang-orang yang dimintai pendapatnya 
terkait dengan tindakan-tindakan sendiri atau tindakan dari pihak lain yang 
berkaitan dengan potret dan dinamika politik uang di Jakarta Barat. 
Pengungkapan dilakukan dengan mengembangkan pokok-pokok 
pertanyaan kajian yang disusun dalam pedoman wawancara. 

Kajian yang dilakukan meliputi analisis terhadap pengawasan politik 
uang di Pilgub DKI Jakarta 2017 yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta 
Barat. Analisis data dalam metode kualitatif ini ada tiga kegiatan pokok, 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Sebelum 
peneliti melakukan reduksi data, data yang diperoleh ditranskrip verbatim. 
Jika ada data dari wawancara yang tidak jelas atau kurang lengkap 
dilakukan wawancara ulang.  

Hasil transkrip verbatim digunakan untuk menjawab berbagai 
permasalahan atau pertanyaan yang muncul dalam pengawasan politik 
uang yang berkaitan dengan pendekatan teori kemudian peneliti 
melakukan penyajian data dengan mengumpulkan informasi kemudian 
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disusun sesuai dengan kerangka kajian, sehingga mampu menyajikan 
informasi untuk penarikan kesimpulan.  

 
C. Perspektif Teori 
1. Politik Uang 

Secara umum, politik uang dapat diartikan sebagai bentuk mobilisasi 
elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada 
pemilih agar dicoblos dalam pemilihan. Menurut Burhanuddin Muhtadi 
(2019: 57) Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik 
yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, politik uang yang 
spesifik menunjuk pada strategi retail jual beli suara (vote buying).  

Dari segi waktu biasanya dilakukan jelang Pemilu atau apa yang kita 
kenal dengan “serangan fajar.” Kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H 
pemilihan, kadang juga dilakukan paska-bayar setelah dukungan itu 
diberikan. Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih bersifat 
jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti 
bantuan sosial atau hibah maupun dana pork barrel untuk kepentingan 
elektoral. 

Menurut Edward Aspinal (2015: 3), istilah politik uang telah secara 
luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik penggunaan uang 
dalam politik. Tidak terlepas juga, istilah politik uang digunakan untuk 
menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai 
dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada para dalam 
proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan 
pemilih.  

Tidak hanya pemilih, penyelenggara pemilihan juga turut menjadi 
bagian dari sasaran praktik politik uang. Politik uang juga dapat diartikan 
sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan 
imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual 
beli suara yang lebar, dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala 
pemerintahan suatu negara. (Sardini, 2015: 175). 

Pengertian politik uang (money politic) itu sendiri menurut ketentuan 
Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 187a UU Nomor 10 Tahun 
2016 ialah “setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan 
hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 
warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan 
cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, 
atau tidak memilih calon tertentu”.  
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Pelakunya  sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan 
denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).  

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, peserta 
Pemilu dapat dikatakan melakukan tindakan Pemilu apabila a. Dengan 
sengaja b. Menjanjian uang/materi lainnya baik langsung atau tidak 
langsung, c. Untuk mempengaruhi tidak menggunakan hak pilih (menjadi 
tidak sah)/memilih calon tertentu/tidak memilih calon tertentu. 
Berdasarkan hemat penulis bahwa unsur-unsur yang ada tersebut berlaku 
komulatif apabila hendak disematkan pada tindakan/kualifikasi politik 
uang. 

 
2. Pengawasan Pemilu 

Pengawasan memiliki peranan yang vital di dalam organisasi, karena 
tidak dapat terlepas dari masalah ketidaktertiban, penilaian, serta tujuan 
dari organisasi tersebut. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam 
Budiharto (2008), pengawasan merupakan "penilaian dan koreksi atas 
pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk 
mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan 
dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan".  

Sementara menurut Manulang (1983) dalam Budiharto (2008) 
menyebutkan bahwa: "pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses 
untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya 
dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan rencana semula".  

Sedangkan pengawasan menurut Handayaningrat (1988:143) adalah 
"pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui 
apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya 
sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah 
ditentukan. 

Berdasarkan pandangan para ahli berbeda pendapat dalam 
mengemukakan definisi pengawasan tetapi pada dasarnya pengawasan 
secara umum dapat didefInisikan,  sebagai cara suatu organisasi 
mewujudkan kinerja yang efektif dan efIsien, serta lebih jauh mendukung 
terwujudnya visi dam misi organisasi (Fahmi, 2014: 84). Menurut H. Koontz 
& C.O’Donnell (Handayaningrat, 1996:151) syarat-syarat pengawasan yang 
efektif ialah :  
1. Rencana dan kedudukan seseorang. Semua sistem dan teknik 

pengawasan harus menggambarkan/menyesuaikan rencana. Maksud 
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daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang 
diselesaikan itu sesuai dengan rencana. Pengawasan harus 
menyesuaikan dengan pola organisasi, susunan organisasi, yang 
merupakan asas untuk menjelaskan peranan-peranan seseorang di 
dalam organisasi. 

2. Individu pimpinan dan pribadinya (Penyesuaian). Sistem pengawasan 
dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu atasanya dalam 
melaksanakan fungsi pengawasannya.  

3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada 
hal-hal yang penting. Salah satu usaha yang sangat penting untuk 
mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah 
untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan 
penyimpangan. Dengan kata lain dapat menunjukkan penyimpangan 
daripada pelaksanaan rencana, yang berdasarkan atas prinsip-prinsip 
pengawasan.  

4. Objektif. Sistem pengawasan yang baik harus jelas dan objektif. 
Kejelasan membuat anggota organisasi tahu apa yang harus dilakukan.  

5. Pengawasan harus luwes (fleksibel). Fleksibilitas dalam pengawasan 
dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai 
dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek pengawasan 
yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana 
yang bersifat fleksibel pula.  

6. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action). 
Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak akan 
membawa tindakan perbaikan.  

 
3.  Pencegahan 

Pencegahan politik uang dapat diwujudkan dengan berbagai upaya, 
salah satunya dapat berupa tindakan pre-emtif. Bawaslu dalam masa 
sebelum penetapan memberikan penyuluhan kepada seluruh pasangan 
calon agar tidak melakukan tindak pidana politik uang dikarenakan akibat 
dari melakukan politik uang beresiko dapat dibatalkan sebagai kandidat 
kalau ada keputusan pengadilan yang inkrah.  

Dalam usaha penanggulangan pre-emtif semua pihak wajib 
berpartisipasi serta dalam mencegah adanya kesempatan. Contohnya 
masyarakat harus cerdas di dalam kampanye seorang calon. Jika calon 
tersebut bagi-bagi sembako kepada masyarakat,  sebagai masyarakat 
jangan langsung diterima sembako tersebut tanyakan tujuan dan niat dari 
pasangan calon tersebut terlebih dahulu.  
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Jika masyarakat sudah menolak sembako dari pasangan calon 
tersebut, otomatis niat pasangan calon untuk melakukan politik uang jadi 
hilang. Upaya penanggulangan pre-emtif adalah upaya yang 
menghilangkan niat dan kesempatan bagi calon yang ingin melakukan 
politik uang (Raharjo, 2018:7). 

Pencegahan tindakan politik uang juga dapat dilakukan dengan 
mengubah kebudayaan lama yang berasal dari birokrasi patrimonial di 
masa feodal yang nilai-nilainya masih bekerja saat ini. Maka,  dengan 
melakukan transformasi budaya secara tuntas barulah kita mempunyai 
harapan yang baik untuk dapat memberantas politik uang bahkan sebelum 
kegiatan Pemilu di mulai. Kegiatan pemberantasan politik uang dapat 
dimulai dengan pembangunan karakter bangsa menggunakan pendekatan 
budaya baik kepada elit maupun kepada kawula alit.  

Memang memerlukan waktu yang tidak singkat dan harus dilakukan 
dengan kerjasama. Karakter tercipta tidak secara mendadak tapi 
membutuhkan proses yang panjang untuk dapat melekat. Contoh hal kecil 
salah satunya dengan merubah slogan ambil uangnya jangan pilih 
orangnya yang terbukti tidak ampuh. Waktunya mengganti slogan 
tersebut dengan ambil uangnya jangan pilih orangnya (Jayuska dan Wijaya, 
2019:178-179). 

 
D. Hasil dan Pembahasan 
1. Potret Politik Uang di Jakarta Barat 

Politik uang merupakan masalah yang sering terjadi dalam dinamika 
pada setiap kali dilaksanakan pemilihan umum maupun pemilihan kepada 
daerah, begitu maraknya praktek politik uang. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, engertian politik uang (money politic) itu 
sendiri menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 
187a UU Nomor 10 Tahun 2016 ialah: 

 
“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara 
indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi 
pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga 
suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon 
tertentu”. 

 
Dinamika politik uang menggambarkan proses demokrasi dalam 

pemilihan kepala daerah, politik uang kerap kali terjadi dan ditangani oleh 
pengawas Pemilu namun keseragaman terkait maksud politik uang dan 
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perlu dirincikan sehingga dalam proses penanganannya menjadi lebih 
efektif dan tidak multi tafsir dalam menterjemahkan maksud aturan yang 
berlaku. Politik uang yang terjadi di Jakarta Barat berdasarkan pada data 
hasil laporan akhir hasil pengawasan, terdapat 3 laporan masyarakat 
terkait politik uang di Jakarta Barat: 

1. Laporan dari Muhamad Taufiq pada tanggal 16 April 2017 berupa 
pembagian  sembako peralatan shalat dan penyebaran brosur yang 
terjadi pada hari tenang di Jalan Duri Mas Ujung 1 Rt 008/010 Kebon 
Jeruk Jakarta Barat. 

2. Laporan dari Zaini pada tanggal 16 April 2017 berupa temuan 
sembako di Gudang Karton bulak Simpul Rt 009/ 04 Kelurahan 
Pegadungan Kalideres Jakarta Barat sebanyak 6 unit mobil masing-
masing 3 unit mobil box dan 3 unit mobil pick up yang berisi sembako 
berupa beras minyak dan gula, yang diduga akan diberikan kepada 
masyarakat sekitar untuk kemenangan pasangan calon tertentu. 

3. Laporan dari Ridwan Kurniawan pada tanggal 16 April 2017 berupa 
penemuan Paket sembako berupa beras 37 karung gula 64 dus 
minyak 56 dus dan 100 bungkus paket sembako di rumah Bapak 
Romli di Jalan Semangka II Rt 015/09 Kelurahan Jatipulo Kecamatan 
Palmerah Jakarta Barat. 

 
Mengacu hasil laporan tersebut namun laporan masyarakat terkait 

politik uang tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti 
oleh Sentra Gakkumdu. Panwaslu Kota Jakarta barat  melakukan kajian 
bahwa ada indikasi pelanggaran Pidana Pemilu, kegiatan tersebut 
melanggar UU no 10 tahun 2016 pasal 73 ayat 4 juncto pasal 187 a yang 
dilakukan terstruktu, sistematis dan massif.  

Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, dari keterangan terlapor 1 dan 2 
tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, hanya murni 
menjual sembako dengan harga 10.000 dan warga yang membeli paket 
sembako tidak menerima brosur ajakan memilih. Pasal-pasal yang 
disangkakan harus memenuhi  unsur-unsur. Kata-kata langsung dan tidak 
lansung dalam pasal tersebut  untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih 
calon tertentu belum di temukan. Kesimpulannya dalam pembahasan 
Sentra Gakkumdu bukan tindak  pidana Pemilu 

Perkembangan modus-modus yang disajikan terus melakukan 
perkembangan beriringan dengan perkembangannya. Bagaimana hal ini 
terjadi dan siapa operator operandinya menjadi pekerjaan yang terus 
diteliti untuk menemukan formulasi yang ideal dalam melakukan 
pengawasan dan pencegahan politik uang. Proses politik tidak terlepas 
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juga, istilah politik uang digunakan untuk menggambarkan praktek yang 
merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk 
barang) dari kandidat kepada para dalam proses politik dan kekuasaan.  

Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan pemilih. Tidak hanya 
pemilih, penyelenggara pemilihan juga turut menjadi bagian dari sasaran 
praktek politik uang. Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya 
mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan 
tertentu. Potret yang terjadi di lapangan juga sering dijadikan peluang oleh 
masyarakat sebagai alat perputaran uang pada saat pemilihan umum. 

Permasalahan politik uang sudah tidak asing terdengar dalam proses 
pemilihan kepala daerah, kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak 
maupun kandidat untuk memperoleh kemenangan dalam perhelatan 
pemilihan. Hal ini kerap kali dianggap sebagai fenomena yang lumrah 
terjadi sehingga berkembang di masyarakat politik dan uang ibarat dua sisi 
mata pisau yang tidak bisa dipisahkan walaupun dapat dibedakan, seperti 
sudah melekat dalam kebutuhan simbiosis mutualisme antara pemilih 
dengan peserta Pemilu. 

Hal yang banyak terjadi dalam mendasari politik uang dilakukan pada 
saat pemilihan kepala daerah tentunya sebagai orang yang sedang 
bersaing dalam memenangkan kontestasi politik hal-hal instan 
ditempuhnya untuk memperoleh suara dan meyakinkan pemilih, tentu 
pandangan ini merupakan fakta yang terjadi dalam tahapan Pilkada tahun 
2017.  

Dampak dari politik uang dalam proses tahapan Pilgub DKI 2017 
mempunyai pengaruh dalam menemukan pemimpin yang mempunyai 
integritas dan kapasitas akibatnya mengaburkan isu yang digagas oleh 
pasangan calon, terutama dapat mencoreng proses demokrasi dalam 
proses pemilihan yang jujur dan adil. 

 
2. Pengawasan Pemilu dalam Proses Pencegahan Politik Uang 

Penyelenggaraan Pilkada di Jakarta Tahun 2017 di mulai pada tanggal 
3 Agustus 2016 dengan tahapan penyerahan syarat dukungan 
perseorangan hingga 8 Maret-10 Maret 2017 tahapan penetapan calon 
terpilih tanpa sengketa, proses yang panjang dalam pengawasan tahapan 
Pemilu.  

Setiap tahapan Pemilu yang diawasi oleh pengawas Pemilu tidak luput 
dari pengawasan politik uang, karena tidak menutup kemungkinan akan 
terjadinya praktek politik uang pada setiap tahapan Pemilu walaupun 
kerap terjadi praktek politik uang pada tahapan kampanye maupun 
menjelang tahapan hari tenang menjelang hari proses pemilihan suara. 
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Mengacu pada teori H. Koontz & C.O’Donnell (Handayaningrat, 
1996:151) syarat-syarat pengawasan yang efektif ialah mencakup rencana, 
penyesuaian, efektivitas, objektif, fleksibel, menuju kepada perbaikan, 
sebagaimana dapat dijelaskan secara rinci berikut ini: 
a. Rencana 

Proses pengawasan yang efektif perlu didasari dengan persiapan 
ataupun rencana, untuk tahapan pengawasan Pemilu di Jakarta Barat 
maka perlu disesuaikan dengan jajaran pengawas Pemilu di bawahnya 
ataupun sesuai dengan tupoksi dan pembagian tugas anggotanya. 
Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan 
seseorang. Semua sistem dan teknik pengawasan harus 
menggambarkan/menyesuaikan rencana.  

Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa 
yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana. Pengawasan harus 
menyesuaikan dengan pola organisasi, susunan organisasi, yang 
merupakan asas untuk menjelaskan peranan-peranan seseorang di dalam 
organisasi, dimana mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
rencana, dan mungkin adanya penyimpangan yang terdapat padanya. 

Mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggarannya adalah 
pintu utamanya adalah apakah laporan atau bentuk temuan. Temuan 
adalah aktif pengawas Pemilu apakah dalam pengawasan Pemilu itu 
adanya dugaan pelanggaran atau tidak. Syaratnya adalah temuan dalam 
penanganan pelanggaran kasus ini 99% itu harus bisa dibuktikan jangan 
sampai pengawas Pemilu yang menemukan kemudian pengawas Pemilu 
yang menghentikan kasus tersebut. Kedua, pintunya adalah mekanisme 
dari laporan.  

Laporan adalah masyarakat yang melihat dan mengetahui langsung 
diduga adanya pelanggaran politik uang kemudian mereka melaporkan 
kepada pengawas Pemilu sesuai dengan tahapannya. Maksudnya sesuai 
tahapan dan jenjangnya apakah dia melaporkan kepada pengawas tingkat 
kecamatan, kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. Laporan secara 
langsung dilaporkan adanya dugaan pelanggaran pidana.  

Mekanisme batas waktunya adalah 7 hari sejak diketahui bagi si yang 
melaporkan bisa saja untuk temuan itu 7 hari sejak ditemukan oleh 
pengawas Pemilu. Kemudian mekanisme penanganan pelanggarannya jika 
sudah ada temuan maka dilakukan kajian apakah itu sudah memenuhi 
persyaratan formil dan materiil, maka pengawas Pemilu melakukan 
administrasi bahwa hal tersebut dijadikan temuan dengan waktu 3 hari 
ditambah 2 hari.  
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Berdasarkan hal di atas, pengawas Pemilu merencanakan segala 
aktivitas pengawasan dan dibantu dengan organisasi di bawahnya yaitu 
Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Lapangan 
(PPL) dan Pengawas tempat Pemungutan Suara (PTPS), perencanaan 
pengawasan di Jakarta Barat sudah sesuai dengan yang direncanakan 
pengawasannya, namun menjadi kendala keterbatasan waktu peraturan 
yang berlaku kadang menjadi penghambat dalam proses penindakan 
temuan maupun laporan dugaan politik uang. 

 
b. Penyesuaian 

Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan 
pribadinya (Penyesuaian). Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan 
untuk membantu individu atasnya dalam melaksanakan fungsi 
pengawasannya. Di samping itu yang sangat penting ialah pengawasan 
harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. 
Informasi ini diperoleh dengan cara yang bermacam-macam, sesuai 
dengan orangnya, apakah sebagai peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu 
dan lain sebagainya. Informasi ini diperoleh dengan cara yang bermacam-
macam, sesuai dengan orangnya, apakah sebagai peserta Pemilu, 
penyelenggara Pemilu dan lain sebagainya. 

Keterbatasan pada jumlah SDM pengawas Pemilu kadang menjadi 
kendala dalam proses pengawasan, mengingat politik uang bisa saja 
terjadi pada tiap tahapan Pemilu yang mempunya rentetan panjang, 
secara jumlah Panwaslu tingkat kota berjumlah 3 orang, tingkat 
kecamatan 3 orang dan tingkat kelurahan 1 orang yang harus mengawasi 
setiap kali pasangan calon maupun tim pemenangan turun kampanye. 

 Secara aturan yang berlaku tidak bisa dilakukan penambahan karena 
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka perlu dibangun 
komunikasi kepada masyarakat dengan pengawasan partisipatif dapat 
membantu pengawas Pemilu melakukan pengawasan ke pelosok-pelosok 
dan gang-gang yang tidak bisa dijangkau oleh pengawas Pemilu. 

Perlunya kreativitas dan inovasi dari pengawas Pemilu seperti 
membangun jaringan mengajak masyarakat luas, mahasiswa, karang 
taruna yang bekerja untuk mengawasi tapi itu di bawah kendali pengawas 
Pemilu, faktor pengawasan ini perlu dibangun komunikasi dengan baik 
dengan masyarakat. Jika sudah terbangun komunikasi dengan Bawaslu 
dengan objektif itu dapat terlaksana dengan baik partisipasi masyarakat. 
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c. Efektivitas 
Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan 

pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk 
meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan 
penyimpangan. Dengan kata lain dapat menunjukkan penyimpangan 
daripada pelaksanaan rencana, yang berdasarkan atas prinsip-prinsip 
pengawasan. 

Pengawasan efektif merupakan pengawasan yang tepat sasaran dan 
dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya (Sondang P. 
Siagian. 2014 : 84). Ketepatan waktu dalam melakukan tindakan terhadap 
pelaku praktek politik uang batas waktu penanganan pelanggarannya 5 
hari setelah pengawas Pemilu registrasi laporan adanya pelanggaran 
politik uang. 

Selanjutnya Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian mengklarifikasi siapa 
pelapornya. Kemudian siapa terlapornya siapa saksi ahli yang bisa dimintai 
keterangan dan itu waktunya 3 hari batas waktunya ketika dibutuhkan 
keterangan tambahan 2 hari jadi 3+2. Dalam melakukan efisiensi waktu 
menjadi sering terkendala dalam proses penanganan kasus politik uang. 

 
d. Objektif 

Objektivitas dalam pengawasan tanpa memandang status perlu 
dilakukan kepada semua elemen yang terlibat dalam praktek politik uang, 
praktek politik uang biasanya terjadi oleh beberapa kasus antara peserta 
Pemilu dengan kostituen maupun penyelenggara dengan peserta Pemilu. 
Ketentuan-ketentuan yang diatur antara Bawaslu, Kejaksaan dan 
Kepolisian untuk menyatukan menangani satu kasus pada saat Pilkada. 
Hanya saja sepanjang itu memenuhi unsur materiil dan formilnya 
kemudian juga bahwa kejaksaan juga mendampingi untuk melakukan 
penegakan hukum saat Pilkada yang ada di Sentra Gakkumdu.  

Ini yang menjadi sentra persoalan chemistry karena tupoksinya adalah 
sudah jelas bagaimana polisi sebagai penyidik dan jaksa itu harus bekerja 
penuh waktu untuk menangani kasus pidana Pemilu kemudian disebut leg 
spesialis kemudian ada kasus apapun yang kemudian mereka punya 
tupoksi di luar pekerjaan sebagai polisi dan jaksa. Mereka harus lebih 
khusus menangani kasus penanaganan pelanggaran Pilkada pada saat 
kasus itu berlangsung. 

 
e. Fleksibel 

Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai 
pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai-bagai 
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kemungkinan situasi. Dalam praktik pengawasan yang fleksibel hanya 
dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel 
pula. Tahapan Pemilu yang kompleks dalam proses pengawasan politik 
uang dan aturan yang berlaku menjadikan pengawas Pemilu dituntut 
untuk kerja ekstra, mengingat tidak mudah dalam menjalankan 
penindakan politik uang. 

Pengawas Pemilu dalam melakukan tindak pidana praktek politik 
uang tidak lepas dari Sentra Gakkumdu yang merupakan gabungan dari 3 
unsur kejaksaan  dan kepolisian, tahapan penerimaan laporan temuan 
yang diproses oleh pengawas Pemilu akan dibahas ulang oleh Sentra 
Gakkumdu berdasarkan aturan yang berlaku. 
f. Perbaikan 

Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak akan 
membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah 
apabila ditemukan terjadinya sistem evaluasi dalam rangka perbaikan ke 
arah yang lebih baik. Perbaikan dalam pengawasan politik uang Panitia 
Pengawas Pemilu setiap bulan sekali melakukan rapat koordinasi kepada 
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor 
Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Barat.  

Rapat koordinasi menjadi bahan evaluasi pengawasan yang terjadi di 
lapangan dan dinamika pengawasan politik uang. Pengawasan politik uang 
perlu kerja ekstra di lapangan karena sulitnya proses yang terjadi di 
lapangan dan keterbatasan kapasitas SDM di lingkungan pengawas Pemilu 
di Jakarta Barat menjadi bagian yang paling disorot. 

Di samping penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)  
pengawas Pemilu juga menjadi evaluasi adalah tataran regulasi yang 
mempunyai celah bagi pelaku praktek politik uang melakukannya, aturan 
yang mengatur terkait larangan politik uang dalam Pasal 73 UU No.1 Tahun 
2015: 

a) Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau 
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 
pemilih. 

b) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan 
sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 
dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan. 

c) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang 
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mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Berdasarkan pada aturan di atas, terkait sanksi administrasi yang bisa 
membatalkan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik 
uang harus disertai dengan putusan pengadilan incraht. Namun dalam UU 
No.1 Tahun 2015 jo UU No.8 Tahun 2015, tidak ditemukan adanya norma 
sanksi pidana untuk tindak pidana tersebut. Akibatnya putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disyaratkan oleh 
ketentuan Pasal 73 ayat (2) tidak bisa dijatuhkan karena tidak ada norma 
sanksi pidananya. 

Dugaan perbuatan melawan hukum tidak dapat dijatuhi pidana 
apapun sebelum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Hal ini menjadi problema tersendiri ketika aturan hukum 
yang dibuat belum bisa dikatakan cukup representative untuk diaplikasikan. 
Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran memang menjadi suatu 
keharusan adanya aturan secara tepat dan jelas. Agar tidak menciderai 
asas legalitas yang dianut oleh negara. 

Akibat selanjutnya jika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap tidak bisa dijatuhkan maka sanksi administrasi berupa pembatalan 
penetapan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang juga tidak 
dapat dilakukan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku 
praktik politik uang dalam Pilkada serentak 2015 tidak bisa dijerat oleh 
hukum. Kondisi dimana regulasi tidak mendukung dalam penegakan 
hukum tindak pidana politik uang mempersulit pengawas Pemilu 
menangani kasus dugaan praktek politik uang.  

Kendala inilah yang mengakibatkan kasus praktik politik uang jarang 
bisa diproses hingga pengadilan. Dan memaksa keadaan berubah menjadi 
kondisi para pelaku bebas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts 
vervolging). Ketidakberdayaan dalam penanganan kasus menjadi peluang 
peserta Pemilu maupun tim kampanye melakukan praktik politik uang 
dengan leluasa sehingga praktik politik uang marak terjadi. 

 
3.  Efektivitas Pencegahan Politik Uang  

Terkait larangan praktik politik uang baik dalam pelaksanaan Pilkada 
maupun Pemilu, pemerintah dan DPR juga telah mengaturnya, termasuk 
sangsi tegas terhadap pemberi dan penerima sebagaimana diatur dalam 

undang-undang kepemiluan sebelumnya. Beberapa ketentuan larangan 
melakukan praktik politik uang, Undang-Undang No. 10 tahun 2016 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015, dalam Pasal 73,  
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Pasal 135A, Pasal 187A. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 
tersebut, jika terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu TSM dan 
terbukti dapat dilakukan diskualifikasi/ pembatalan.  

Pembatalan sebagai pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Provinsi 
atau KPU Kabupaten/Kota, merupakan hasil dari rekomendasi atau 
putusan atas penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi. Terhadap Pembatalan sebagai pasangan calon yang 
dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak 
menghentikan penanganannya terhadap adanya dugaan tindak pidana 
Pemilu oleh Bawaslu sebagaimana Pasal 187A. 

Pencegahan politik uang yang dilakukan panwaslu Jakarta barat 
beserta jajarannya  dengan melibatkan masyarakat sangat efektif terbukti 
dengan adanya laporan dan temuan hasil pengawasan, walaupun mungkin 
masih adanya kegiatan yang luput dari pengawasan dan ketidak mauan 
masyarakat dalam melaporkan. 

Maraknya praktik politik uang perlu kiranya dilakukan pencegahan 
secara maksimal dan pencegahan ini harus melibatkan masyarakat sebagai 
subjek pencegahan bukan objek praktik politik uang itu sendiri. Apalagi 
modus praktik politik uang semakin berkembang di masyarakat. Beberapa 
langkah yang dilakukan oleh pengawas Pemilu adalah sebagai berikut: 

 
1.  Pre-emtif 

Pencegahan pre-emtif dilakukan sebelum penetapan pasangan calon 
ataupun tahapan pemilihan pengawas Pemilu memberikan penyuluhan 
kepada seluruh pasangan calon agar tidak melakukan tindak pidana politik 
uang dikarenakan akibat dari melakukan politik uang beresiko dapat 
dibatalkan sebagai kandidat kalau ada keputusan pengadilan yang inkrah. 
Penanggulangan pencegahan pre-emtif dibutuhkan partisipasi masyarakat 
untuk melakukan pencegahan politik uang dan tidak memberikan 
kesempatan akan terjadinya politik uang. 

Semua pihak wajib berpartisipasi dalam mencegah adanya 
kesempatan, begitu juga halnya masyarakat diberikan pemahaman terkait 
politik uang. Jika masyarakat sudah menolak bagian praktik politik uang 
yang dilaksanakan oleh pasangan calon tersebut dan melaporkannya 
kepada pengawas Pemilu untuk ditindaklanjuti. Pengawas Pemilu harus 
mengingatkan baik melalui rapat koordianasi, bekerja sama dengan media 
cetak dan media elektronik, termasuk disampaikan kepada masyarakat, 
akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas-komunitas 
yang ada di dalam masyarakat dalam bingkai pengawasan partisipatif.  
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Pada dasarnya pengawas Pemilu sudah melakukan kegiatan 
sosialisasi kepada pasangan calon maupun pendidikan Pemilu kepada 
masyarakat dengan kegiatan pengawasan partisipatif. Kegiatan yang 
bersifat nonformal dengan mendatangi kelompok-kelompok kecil dalam 
masyarakat perlu juga ditingkatkan seperti mendatangi majlis ta`lim, dan 
bincang -bincang dengan komunitas masyarakat lainnya. 

 
2. Pendekatan Kearifan Lokal 

Masyarakat adalah pemilik kedaulatan negara, maka rakyat yang 
paling berperan untuk menentukan arah kedaulatan dalam rangka 
mewujudkan Pemilu yang berjalan demokratis, berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun sudah ada Bawaslu yang 
memiliki fungsi pengawasan Pemilu, tetapi dalam menjalankan tugas 
pengawasan ada beberapa keterbatasan termasuk karena keterbatasan 
personil pengawas, maka penting adanya dukungan dan partisipasi 
masyarakat. 

Cara lain dalam mencegah politik uang di masyarakat adalah dengan 
menggunakan pendekatan mereduksi politik uang melalui cara-cara modal 
sosial dengan mengangkat kearifan lokal di beberapa daerah di Indonesia. 
Misal kearifan lokal berupa filsafat masyarakat Minangkabau di Provinsi 
Sumatera Barat yang sangat menjunjung ajaran Islam dalam berkehidupan 
bermasyarakat, sehingga politik uang yang erat kaitan dengan pemberian 
suap dalam ajaran Islam adalah haram. 

 Pihak pemberi suap dan penerima suap memiliki dosa yang sama 
besarnya, sehingga celah untuk tindakan politik uang dapat dihindari 
dengan pendekatan keagamaan melalui pendalaman tentang ajaran Islam 
dan filsafat masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat lainnya di 
Indonesia adalah masyarakat Lampung yang memiliki adat menjunjung 
tinggi budaya Piil Pesenggiri  yaitu sikap bermoral tinggi, berjiwa besar, 
tahu diri, tahu hak, dan kewajiban dengan tidak mau melakukan perbuatan 
yang bersifat buruk, baik menurut agama Islam maupun menurut adat 
Lampung yang diyakini mampu mengakibatkan rasa malu mendalam baik 
untuk dirinya sendiri, keluarga, dan kerabat lainnya.  

Perbuatan melanggar hukum, norma, dan agama, seperti politik 
uang dalam perspektif budaya Piil Pesenggiri merupakan tindakan 
kejahatan dan tidak dapat ditoleransi. Kearifan lokal yang berasal dari 
budaya luhur bangsa kita, sebagian berpedoman pada ajaran agama-
agama Samawi, dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh di balik 
gempuran praktik politik uang yang kian marak pada Pemilu dan Pilkada 
(Kurniawan dan Hermawan, 2019:37-38).  
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A. Penutup  
1. Kesimpulan 
Berdasarkan proses pengawasan politik uang di Jakarta Barat pada Pilgub 

DKI Jakarta 2017 serta analisis yang telah dikemukakan, maka 
didapatkan gambaran mengenai kegiatan pengawasan pencegahan 
politik uang yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Administrasi Jakarta 
Barat. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Potret dan dinamika politik uang di Jakarta Barat terdapat laporan 
masyarakat terkait dugaan praktik politik uang dengan pemberian 
sembako dengan jumlah yang besar dan massif terjadi di beberapa 
kecamatan, laporan dugaan politik uang diproses oleh Pengawas 
Pemilu melalui Sentra Gakkumdu namun tidak dapat diporses dan 
ditetapkan sebagai praktik politik uang karena tidak memenuhi unsur 
syarat formil dan materiil. 

b. Dalam proses pengawasan di Jakarta Barat sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu Kota Jakarta 
Barat beserta jajaran di bawahnya melakukan proses pengawasan. 
Keterbatasan jumlah pengawas Pemilu menjadi kendala dalam 
pengawasan praktik politik uang  yang tersebar di pelosok-pelosok 
masyarakat dan samar untuk diawasi, sehingga sering luput dalam 
pengwasan yang melekat.  

c. Pencegahan praktik politik uang yang dilaksanakan pada Pilgub DKI 
Jakarta perlu dilakukan persiapan yang matang kepada pasangan calon 
dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga semua 
pihak terlibat dalam proses pencegahan agar tidak memberikan 
kesempatan terjadinya politik uang. Pendekatan kearifan lokal menjadi 
kekuatan pengawas Pemilu dalam melibatkan elemen masyarakat yang 
belum tersentuh dalam meningkatkan pengawasan pasrtisipatif, 
melalui kearifan lokal juga mampu mempengaruhi masyarakat secara 
utuh dan masuk sebagai bagian yang melekat dalam keseharian 
masyarakat. 

 
2. Saran dan Rekomendasi  

Strategi pengawasan politik uang perlu dirumuskan lebih lanjut, agar 
mendapatkan hasil yang baik dalam meningkatkan peran pengawas 
Pemilu dalam pengawasan politik uang, beberapa saran dan rekomendasi 
yang menurut peneliti penting adalah: 
a. Regulasi terkait politik uang perlu diperjelas dan diperketat aturannya, 

karena beberapa terjadi kasus di lapangan politik uang dilakukan oleh 
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simpatisan yang tidak terdaftar dalam Tim pemenangan, sehingga 
tidak dapat diproses dan tindaklanjuti oleh Gakkumdu. 

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan 
politik uang secara informal perlu ditingkatkan dengan jalur pendekatan 
kearifan lokal, melalui unsur keagamaan ataupun kebudayaan yang 
berlaku. Sehingga keterbatasan SDM pengawas Pemilu dapat dipenuhi 
oleh masyarakat. 

c. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran 
politik  uang dan tata cara pelaporan kepada pengawas Pemilu, serta 
jaminan saksi ataupun pelapor dalam proses mengungkap politik uang. 
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EVALUASI KEPUASAN PELAPOR PENANGANAN 
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 

TAHUN 2017 OLEH BAWASLU DKI 
 

Tim Penulis : 
Sitti Rakhman  dan  Salman Alfarisi 

 
 
A. Pendahuluan 

Pengawasan merupakan tugas pertama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017. Walaupun demikian, tetap harus 
mampu menunjukkan dan wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya 
sebagai Pengawas Pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang.  

Penanganan pelanggaran pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 oleh 
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menjadi sorotan publik. Hal ini seiring 
dengan tingginya dinamika politik yang terjadi saat itu. Publikasi berbagai 
media saat itu menunjukkan terjadi begitu banyak pelanggaran. Bahkan, 
menurut Pandapotan dan Fitriyah (2019) dalam publikasi kesimpulan hasil 
penelitiannya pada Journal of Politic and Government Studies bahwa 
terdapat fenomena malapraktik dalam penyelenggaraan Pilkada DKI 
Jakarta 2017. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan stakeholder.  

Sebagai Badan Publik, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari 
tugas dan wewenangnya dalam melakukan pelayanannya terhadap publik. 
Salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta  yang 
merupakan pelayanan publik tertentu yakni menerima laporan dugaan 
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
mengenai Pemilihan.  

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk 
menerima laporan dugaan pelanggaran, hingga batas waktu penerimaan 
laporan dugaan pelanggaran Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta telah melakukan register terhadap 153 laporan dugaan 
pelanggaran yang memenuhi persyaratan untuk dapat ditindaklanjuti. 

 Keberadaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah seharusnya dapat 
dirasakan secara signifikan oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah 
Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan publik dalam menangani dugaan 
pelanggaran Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang cenderung kurang baik 
apalagi buruk oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tentunya harus dihindari 
sebab akan dapat menggerus tingkat akuntabilitasnya di Provinsi DKI 
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Jakarta bahkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap 
penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara keseluruhan. 

Periset melakukan penelitian Kepuasan Pelapor Penanganan 
Pelanggaran Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ini, untuk dapat mengukur 
tingkat kepuasan pelapor yang dalam hal ini yaitu pelapor kasus dugaan 
pelanggaran Pemilihan. Selain itu, untuk dapat memberikan gambaran 
lebih jelas atas kinerja Pengawas Pemilu dalam hal layanan pelaporan 
dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI 
Jakarta di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. 

Beberapa persoalan yang mengemuka yakni mengenai bagaimana 
standar kualitas layanan masyarakat di bidang penanganan pelanggaran, 
bagaimana potret kepuasan para penerima layanan di bidang penanganan 
pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, dan bagaimana strategi 
untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang penanganan pelanggaran. 
Selanjutnya, periset akan menemukan standar kualitas layanan 
masyarakat di bidang penanganan pelanggaran pada Pemilihan Kepala 
Daerah/Pilkada.  

Selain itu, dengan mengukur tingkat kepuasan pelapor dugaan 
pelanggaran, periset berharap akan dapat menjelaskan dan menampilkan 
potret kepuasan para penerima layanan di bidang penanganan 
pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, dan rekomendasi strategi 
untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang penanganan pelanggaran. 

 Riset secara spesifik terkait kinerja pelayanan publik yang dalam hal 
ini pelapor yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, dalam pemilihan kepala 
daerah serentak khususnya Pilgub pada aspek penanganan pelanggaran, 
periset meyakini masih belum dilakukan sehingga riset ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat secara signifikan terutama bagi internal 
Institusi Pengawas Pemilu/Pemilihan sebagai upaya meningkatkan 
kinerjanya dalam melakukan pelayanan publik.  

Penelitian dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara 
semi terstruktur dengan 7 informan kunci yang dipilih secara purposive dari 
pelapor dugaan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Triangulasi 
data dilakukan melalui wawancara sebanyak 1 kali.  

Selain itu, metodologi penelitian kualitatif yang digunakan yakni 
berdasarkan teori Discrepancy Evaluation Model/DEM, Malcolm Provus 
(1971) dimana analisis data dengan membandingkan antara standar (S) dan 
performa aktual (P) kemudian dilakukan Analisis Discrepancy antara S 
dengan P. Sebuah model berdasarkan fungsi peluruhan eksponensial 
diformulasikan untuk menangani evaluasi berdasarkan perbedaan. 
Ketidaksesuaian berdasarkan sikap dan secara khusus melakukan hipotesis 
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bahwa dengan meningkatnya perbedaan dari titik ideal seseorang, 
perbedaan/kesenjangan antara data objektif dengan kriteria, akan 
digunakan untuk memperbaiki kekurangan/kesalahan proses pencapaian 
tujuan.  

Sedangkan indikator layanan publik yang digunakan yakni 
sebagaimana pedoman dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Standar (S) yang 
digunakan adalah nilai/skor tertinggi yaitu nilai 4 dan performa aktual (P) 
yang digunakan adalah nilai yang diberikan oleh para pelapor. 

 
B. Pembahasan 

Pada saat penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, baik 
putaran pertama maupun putaran kedua, penyelenggara pemilihan kepala 
daerah serentak tahun 2017 termasuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam 
menerima laporan dugaan penanganan pelanggaran, menggunakan 
aturan yang masih berlaku saat itu. Mekanisme penindakan, penanganan 
pelanggaran, tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran, status 
penanganan dugaan pelanggaran dan pengawasan tindak lanjut 
rekomendasi diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 
sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan 
Pemilihan Umum.  

Namun selang beberapa bulan setelah Pilkada Tahun 2017 usai, 
Perbawaslu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang 
mengatur mengenai mekanisme Penindakan, penanganan pelanggaran, 
tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran, status penanganan 
dugaan pelanggaran dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi, dengan 
diterbitkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan 
Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertanggal 10 
Oktober 2017 yang masih berlaku hingga saat dimulainya pelaksanaan 
riset ini.  

Perubahan yang cukup mendasar atas perubahan Perbawaslu tersebut 
antara lain terkait waktu penanganan dugaan penanganan Pelanggaran. 
Pada Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 pada Pasal 36 Ayat (1) Pengawas 
Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti 
Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima, dan pada 
ayat (2) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan 
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untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), waktu penanganan dugaan pelanggaran diperpanjang paling 
lama 14 (empat belas) hari setelah dugaan pelanggaran diterima.  

Setelah diubah oleh Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 pada Pasal 36 sehingga 
menjadi ayat (1) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti 
atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran 
Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan 
Dugaan Pelanggaran diterima, dan pada ayat (2) Dalam hal Pengawas 
Pemilu memerlukan keterangan tambahan untuk menindaklanjuti dugaan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan 
dugaan pelanggaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari setelah 
dugaan pelanggaran diterima. 

Namun setelah pemilihan kepala daerah serentak usai, waktu 
penanganan dugaan penanganan pelanggaran diperbaiki redaksinya oleh 
Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 pada Pasal 18 Ayat (1) Bawaslu dan 
pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak 
menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, 
paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan 
Pelanggaran diterima dan diregistrasi, dan pada ayat (2) Dalam hal 
diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan 
tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 

Dalam hal ini, penyampaian oleh petugas penerima laporan atas 
Informasi kepastian waktu penanganan dugaan Pelanggaran kepada para 
pelapor menjadi salah satu hal yang penting dalam penerimaan laporan. 
Hal penting lainnya yakni terkait Verifikasi Laporan dan 
Penanganan/Pemeriksaan/Kajian atas laporan yang telah diregister. 

Riset Evaluasi Kepuasan Pelapor Aspek Penanganan Pelanggaran di 
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ini, didasarkan pada indikator-indikator 
yang ada di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik.  

Beberapa penyesuaian dilakukan sehingga jumlah detil indikator 
sebanyak 10 indikator yakni Indikator Persyaratan, Indikator Sistem, 
Mekanisme, dan Prosedur, Indikator Waktu Penyelesaian, Indikator 
Biaya/Tarif, Indikator Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Indikator 
Kompetensi Pelaksana Dalam Administrasi Laporan, Indikator 
Kompetensi Pelaksana Dalam Penanganan Laporan, Indikator Perilaku 
Pelaksana, Indikator Sarana dan Prasarana, dan Indikator Penanganan 
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Pengaduan, Saran dan Masukan. Masing-masing dari sepuluh indikator 
tersebut, seyogyanya menunjukkan kualitas layanan yang maksimal 
sebagai suatu standar layanan publik.  

Indikator pertama yakni kejelasan prosedur yang menunjukkan 
kesesuaian antara persyaratan laporan dengan jenis pelayanan laporan 
yang akan diserahkan yang seharusnya “Sangat Sesuai”. Indikator kedua 
yakni kemudahan dalam penyampaian laporan yang mencerminkan 
proses atau prosedur bagi pelapor yang seharusnya “Sangat Mudah”. 
Indikator ketiga yaitu kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan 
yang seharusnya “Sangat Cepat”. Indikator keempat yakni biaya/tarif 
yang seharusnya dirasakan sangat murah atau “Gratis”. Indikator kelima 
yaitu kesesuaian antara laporan yang telah diberikan pelapor dengan hasil 
proses penanganan dari laporan pelapor yang seharusnya “Sangat 
Sesuai”.  

Selanjutnya, indikator keenam dan ketujuh yakni 
kompetensi/kemampuan petugas dalam menerima dan memproses 
hingga menyerahkan atau menginformasikan hasil penanganan baik 
secara administrasi maupun secara penanganan laporannya yang 
seharusnya “Sangat Kompeten”.   

Lalu indikator kedelapan yaitu perilaku petugas yang menerima dan 
menyerahkan atau menginformasikan hasil penanganan laporan yang 
diserahkan oleh pelapor yang seharusnya “Sangat Sopan dan Ramah”. 
Indikator kesembilan yaitu kualitas sarana dan prasana di Bawaslu Provinsi 
DKI Jakarta yang seharusnya “Sangat Baik”. Indikator kesepuluh yakni 
fungsi penanganannya dalam proses pengaduan terhadap laporan yang 
diterima, yang seharusnya “Dikelola dengan Baik”. 

Hasil temuan dalam riset ini menyangkut kepuasan pelapor atas aspek 
Penanganan Pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 untuk 
menjelaskan dan menampilkan potret kepuasan para penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 
sebagaimana berikut ini. 

 
Perbandingan data objektif yang menggunakan Model Evaluasi 

Discrepancy/DEM dengan kriteria perilaku standar/analisis discrepancy 
untuk pencapaian tujuan, sebagai berikut: Indikator pertama yakni 
kesesuaian persyaratan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dengan jenis pelayanan laporan dugaan 
pelanggaran di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.  
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Grafik B.1. Potret Kepuasan (Indikator-1) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 

 
Indikator pertama ini merupakan permulaan interaksi unit layanan 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan publik. Motif pelayanan publik dalam 
menerima laporan ini, didasarkan pada pengorbanan diri dan termasuk ke 
dalam tiga kategori yakni instrumental, berbasis nilai, dan identifikasi. 
Dimensi konstruksi motivasi pelayanan publik disempurnakan sejalan 
dengan ketertarikan pada partisipasi publik, komitmen terhadap nilai-nilai 
publik, kasih sayang, dan pengorbanan diri (Kim & Vandenabeele, 2010).  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum pada Pasal 454 ayat 3 Laporan pelanggaran Pemilu 
merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai 
hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap 
tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

Indikator kesesuaian persyaratan laporan memperlihatkan sebagian 
besar pelapor tersebut (71,43%) menyatakan bahwa untuk kesesuaian 
persyaratan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dengan jenis pelayanan laporan dugaan pelanggaran 
di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sudah “Sesuai”. Sedangkan pelapor 
lainnya (28,57%) menyatakan “Kurang Sesuai”. Informasi dari petugas 
penerima laporan yang meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat 
materil formulir penerimaan Laporan Model A.1 sebagaimana diatur dalam 
Perbawaslu masih dipersepsikan masih kurang maksimal oleh pelapor. 
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Pelapor masih belum memberikan penilaian maksimal atas 
kesesuaian persyaratan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dengan jenis pelayanan laporan dugaan 
pelanggaran di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kesesuaian persyaratan 
sebagaimana diatur baik secara formal dan materil dalam formulir 
penerimaan Laporan Model A.1 sehingga laporan lengkap. 

 
Grafik B.2. Potret Kepuasan (Indikator-2) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 

 
 
Indikator kedua yakni kemudahan prosedur penyampaian laporan 

dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dinyatakan “Mudah” oleh sebagian besar 
pelapor (71,42%). Sedangkan pelapor lainnya ada yang menyatakan 
“Kurang Mudah” (14,29%) dan “Tidak Mudah” (14,29%). Proses yang 
dilakukan oleh petugas penerima laporan atas proses pemenuhan syarat 
formal dan materil oleh pelapor sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 
masih dipersepsikan belum maksimal oleh pelapor. Pelapor mempunyai 
persepsi terkait keberlanjutan atas laporan yang telah disampaikan bukan 
pada saat laporan tersebut masih dalam proses penerimaan laporan. Jarak 
yang jauh untuk mengakses kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi 
alasan prosedur penyampaian laporan tidak mudah. Apalagi dokumen 
yang disampaikan oleh pelapor ke kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
harus secara fisik tidak secara elektronik.  
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Grafik B.3. Potret Kepuasan (Indikator-3) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 

 
Kemudian indikator ketiga yaitu kecepatan waktu dalam 

memberikan pelayanan oleh petugas penerima laporan dipersepsikan 
“Cepat” oleh sebagian besar pelapor (71,42%). Sedangkan pelapor lainnya 
menyatakan “Kurang Cepat” (14,29%) dan “Tidak Cepat” (14,29%). Adanya 
pembatasan waktu penanganan Pelanggaran selama paling lambat 3 (tiga) 
hari setelah Laporan Dugaan Pelanggaran diterima (dan diregister) yang 
dapat ditambah dengan perpanjangan waktu apabila memerlukan 
keterangan tambahan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu, masih 
dipersepsikan belum maksimal oleh pelapor. Ketegasan dan konsistensi 
petugas dalam menyampaikan batas waktu progress atas laporan yang 
dalam proses register menjadi penting untuk disampaikan kepada pihak 
pelapor.  

 
Grafik B.4. Potret Kepuasan (Indikator-4) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 
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Indikator keempat terkait biaya/tarif, sebagian besar pelapor 
(85,71%) menyatakan bahwa kewajaran biaya/tarif dalam penyampaian 
laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, adalah “Gratis”. Sedangkan 
pelapor lainnya (14,29%) menyatakan “Cukup Mahal”. Pelapor yang 
menyatakan tidak gratis, masih memasukkan komponen lain sebagai suatu 
perhitungan biaya dalam melaporkan dugaan penanganan Pelanggaran 
sehingga secara keseluruhan biaya/tarif dalam melaporkan dugaan 
Pelanggaran sudah dipahami oleh pelapor bahwa Bawaslu Provinsi DKI 
Jakarta tidak sedikit pun membebankan biaya kepada pelapor 
sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. 

 
Grafik B.5. Potret Kepuasan (Indikator-5) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 

 
 
Indikator kelima terkait produk spesifikasi jenis pelayanan, Sebagian 

besar pelapor (57,14%) menyatakan bahwa untuk kesesuaian laporan 
dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
antara yang tercantum dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 
sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 terkait laporan dugaan 
pelanggaran pada Pilkada 2017, dengan hasil yang diberikan yakni sudah 
“Sesuai”. Sedangkan pelapor lainnya menyatakan “Kurang Sesuai” 
(28,57%) dan “Tidak Sesuai” (14,29%).  

Indikator-indikator tersebut kecuali Indikator Biaya/Tarif, masih 
menunjukkan adanya kendala dalam pelayanan publik.  Zeithaml, Valarie 
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A., (et.al)  (1990) mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang pemisah yang 
menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu tidak tahu apa yang 
sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, pemberian ukuran yang salah 
dalam pelayanan masyarakat, keliru penampilan diri dalam pelayanan 
publik itu sendiri, dan ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau 
pengobralan. 

 
Grafik B.6. Potret Kepuasan (Indikator-6) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 

 
 
Indikator keenam terkait layanan administrasi laporan, sebagian 

besar pelapor (71,42%) menyatakan bahwa untuk kompetensi/kemampuan 
petugas dalam layanan administrasi laporan dugaan pelanggaran 
Pemilihan, sudah “Kompeten”. Sedangkan pelapor lainnya menyatakan 
“Kurang Kompeten” (14,29%) dan “Tidak Kompeten” (14,29%).     

Pelapor yang menyatakan bahwa petugas dalam layanan 
administrasi laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sudah “Kompeten” 
seluruhnya sepertinya sepakat memberikan rekomendasi untuk pelayanan 
administrasi pelapor yang lebih efektif agar menggunakan sistem 
pelaporan secara online. Hal ini juga sejalan dengan yang terjadi dalam 
dekade terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah secara bertahap 
menggunakan situs web E-Government untuk meningkatkan efisiensi 
administrasi publik dengan meningkatkan efektivitas, kualitas, 
transparansi, dan ketersediaan informasi dan layanan bagi warganya. 
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Formulir yang terintegrasi dan dapat diunduh, integrasi fungsi pencarian 
yang kuat, ketersediaan online penuh dari Layanan E-Government, dan 
Kemudahan Penggunaan yang dipersepsikan secara positif mempengaruhi 
kepuasan pengguna dengan E-Government portal kota (Wirtz & Kurtz, 
2016).  

Potensi e-government dalam meningkatkan pemberian layanan 
publik dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasi, 
memperluas akses ke layanan, dan mencapai kepuasan pelanggan 
(Osei‐Kojo, 2017). Digitalisasi mencakup semua bidang masyarakat, 
termasuk proses interaksi otoritas publik dengan warga negara. 

 Oleh karena itu ada kebutuhan saat ini untuk memantau kualitas dan 
aksesibilitas layanan publik, serta kebutuhan untuk menilai efisiensi 
layanan publik sebagai bagian dari pengembangan ekonomi digital 
berdasarkan alat modern. pengiriman layanan publik berkualitas tinggi 
berdasarkan teknologi digital berkontribusi pada pengembangan 
masyarakat informasi, keterbukaan dari pihak berwenang dan 
pembentukan ekonomi digital yang efektif di banyak negara 
(Polozhentseva, Klevtsova, Sogacheva, & Androsova, 2020). 

Pelapor yang menyatakan bahwa petugas dalam layanan 
administrasi laporan dugaan pelanggaran Pemilihan masih “Kurang 
Kompeten” menyarankan untuk pelayanan administrasi pelapor yang lebih 
efektif agar datang langsung ke kantor bawaslu terdekat. Adapun saran 
yang diberikan oleh pelapor dengan pernyataan “Tidak Kompeten” yakni 
agar mengganti personil dengan kualitas SDM yang baik.  

 
Grafik B.7. Potret Kepuasan (Indikator-7) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 
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Indikator ketujuh terkait layanan penanganan laporan, sebagian 
besar pelapor (57,13%) menyatakan bahwa untuk kompetensi/kemampuan 
petugas dalam layanan penanganan laporan dugaan pelanggaran 
Pemilihan, sudah “Kompeten”. Sedangkan pelapor lainnya menyatakan 
“Sangat Kompeten” (14,29%), “Kurang Kompeten” (14,29%) dan “Tidak 
Kompeten” (14,29%).  

Pelapor yang menyatakan bahwa petugas dalam layanan 
administrasi laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sudah “Kompeten” 
memberikan rekomendasi untuk pelayanan yang cukup beragam antara 
lain koordinasi dalam satu pintu, melalui email, tidak membebani pelapor 
saat proses penanganan pelanggaran terutama kebutuhan dokumen 
administrasi, dan menunjukkan netralitas yang harus terus ditingkatkan 
agar terkesan tidak berpihak pada salah satu Paslon. 

Sedangkan pelapor yang menyatakan “Tidak Kompeten” dan 
“Kurang Kompeten” merekomendasikan hal yang hampir sama antara lain 
agar Bawaslu harus jemput bola ketika ada laporan Pelanggaran atau 
monitoring langsung ke TKP. Sedangkan pelapor dengan pernyataan 
“Sangat Kompeten” merekomendasikan untuk menerima dan 
menindaklanjuti segera terhadap laporan yang masuk.  

 
Grafik B.8. Potret Kepuasan (Indikator-8) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 
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kesopanan dan keramahan, adalah “Sopan dan Ramah”. Sedangkan 
pelapor lainnya (14,29%) menyatakan perilakunya “Kurang Sopan dan 
Ramah”.  

Konten kepuasan publik dan peningkatannya adalah pendekatan 
penting dan pembawa pemerintahan rekayasa ulang, menyediakan 
layanan yang efisien dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan publik, dan 
membangun pemerintahan yang terbuka, transparan, efisien, berbagi 
informasi (Hao, 2013). 

 Perilaku pegawai publik dalam proses penanganan Pelanggaran 
harus lebih ditata atau dididik lebih baik lagi. Pegawai publik yang 
berpendidikan lebih baik dan berbayar cenderung memiliki efek moderasi 
penting pada kualitas layanan melalui masukan mereka ke dalam 
spesifikasi kualitas, kemampuan mereka untuk mengenali perilaku 
penyedia atau perilaku asal-asalan, dan kesediaan mereka untuk bertindak 
atas kinerja yang diamati (Dahlström, Nistotskaya, & Tyrberg, 2018). 

 
Grafik B.9. Potret Kepuasan (Indikator-9) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 

 
 
Indikator kesembilan yakni Indikator Kualitas Sarana dan Prasarana, 

menunjukkan bahwa Sebagian besar pelapor (57,13%) menyatakan bahwa 
untuk kualitas sarana dan prasana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sudah 
“Cukup”. Sedangkan pelapor lainnya menyatakan sudah “Sangat Baik” 
(14,29%), “Baik” (14,29%) dan “Buruk” (14,29%). Kualitas sarana dan 
prasarana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang ditampilkan ke publik terkait 
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efektivitas yakni kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 
peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
(Handoko, 2003).  

 
Grafik B.10. Potret Kepuasan (Indikator-10) para Penerima layanan di 
bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 

 
 
Indikator kesepuluh yakni penanganan pengaduan terhadap laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan, oleh pelapor dinilai telah “Dikelola Dengan 
Baik” (42,86%) dan sebagian lain dinilai oleh pelapor sebagai “Berfungsi 
Kurang Maksimal” (42,86%). Sedangkan pelapor lainnya menyatakan 
bahwa “Ada Tetapi Tidak Berfungsi” (14,28%).     

Pegawai pemerintah yang dalam hal ini pegawai pada Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan termasuk pegawai pemerintah yang 
memiliki norma-norma kuat tentang melakukan pelayanan publik ternyata 
lebih puas dengan pekerjaan mereka sebagian didasarkan pada sejauh 
mana mereka merasa bahwa pekerjaan mereka memberikan jalan bagi 
pencapaian yang berharga melalui frekuensi, besarnya, dan lingkup 
dampak pekerjaan. Sebaliknya, persepsi karyawan tentang frekuensi dan 
luasnya kontak dengan penerima layanan mereka tidak secara signifikan 
mempengaruhi public service motivation/PSM, atau hubungan antara PSM 
dan kepuasan kerja (Taylor, 2014).  
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Grafik B.11. Prosentase total 10 Indikator Kepuasan para Penerima 
layanan di bidang penanganan pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017 

 
Secara umum dari kesepuluh indikator yakni Indikator Persyaratan, 

Indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Indikator Waktu 
Penyelesaian, Indikator Biaya/Tarif, Indikator Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan, Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Administrasi Laporan, 
Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Penanganan Laporan, Indikator 
Perilaku Pelaksana, Indikator Sarana dan Prasarana, dan Indikator 
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, sebagian besar pelapor 
(54,29%) menilai pelayanan publik pada aspek penanganan pelanggaran 
oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk 
memenuhi standar pelayanan publik.  

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemulihan layanan yang 
sukses dapat memiliki dampak positif pada kepuasan pelanggan dan niat 
perilaku seperti niat pembelian kembali dan dari mulut ke mulut yang 
positif. Terkadang, pemulihan layanan yang berhasil dapat mengatasi 
ketidakpuasan awal dan meningkatkan hubungan, menghasilkan paradoks 
pemulihan layanan (Lee, 2015).  

Sebanyak 21,43% pelapor yang menilai pelayanan publik pada aspek 
penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta perlu 
mendapatkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, sebanyak 8,57% 
pelapor yang menilai untuk memberikan perhatian khusus terhadap 
pelayanan publik pada aspek penanganan pelanggaran untuk peningkatan 
kualitas pelayanan publik pada 6 indikator dari 10 indikator. Keenam 
indikator tersebut yakni Indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 
Indikator Waktu Penyelesaian, Indikator Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan, Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Administrasi Laporan, 
Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Penanganan Laporan, dan 
Indikator Sarana dan Prasarana. 

Pelayanan publik pada aspek penanganan pelanggaran oleh Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta masih perlu mendapat perhatian khusus untuk 
peningkatan kualitas pelayanan publik ditunjukkan oleh 30% pelapor. 
Kepuasan pelayan publik dipengaruhi oleh kepercayaan pada peluang 

8,57% 21,43% 54,29% 15,71% 10 Indikator (%) 

Nilai/Poin 1 Nilai/Poin 2 Nilai/Poin 3 Nilai/Poin 4 (Standar) 
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untuk promosi, klasifikasi yang adil, kepatuhan terhadap standar layanan 
klien, keseimbangan hidup, pengakuan oleh penyelia langsung, hubungan 
tim dengan kolega, seberapa baik informasi dibagikan dan akhirnya, 
kepercayaan pada kemampuan manajemen senior (Hickey & Bennett, 
2012). 

Sebanyak 15,71% pelapor lainnya menilai bahwa Bawaslu Provinsi 
DKI Jakarta sudah sangat memenuhi standar pelayanan publik pada aspek 
penanganan Pelanggaran. Ada empat indikator yang wajib dipertahankan 
sebab memperoleh penilaian tertinggi yakni Indikator Biaya/Tarif, 
Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Penanganan Laporan, Indikator 
Sarana dan Prasarana, dan Indikator Penanganan Pengaduan, Saran dan 
Masukan.  

Harapan untuk dipersepsikan memberikan pelayanan publik baik atau 
bahkan sangat baik membutuhkan persyaratan yang cukup banyak apabila 
mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 
Personel Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah memahami pelaksanaan 
Perbawaslu terkait penanganan pelanggaran Pemilihan belum cukup untuk 
dipersepsikan oleh publik sebagai Badan Publik yang memiliki unit 
penanganan Pelanggaran yang baik bahkan sangat baik.  

Pemahaman atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana 
diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas 
Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 yang sebelumnya berlaku lalu dicabut 
dan hingga saat ini telah digantikan dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 
2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota tentunya memerlukan upaya-upaya maksimal untuk memenuhi 
standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud.  

Kualitas layanan secara keseluruhan memiliki pengaruh positif pada 
kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya mengarah pada loyalitas 
pelanggan dan kebahagiaan pelanggan. Pertama, kesejahteraan atau 
kebahagiaan pelanggan didorong oleh kualitas layanan. Kedua, loyalitas 
pelanggan didorong oleh kualitas layanan di lima negara Asia, yang 
menunjukkan bahwa nilai ekonomi kualitas layanan dapat diterapkan ke 
negara-negara Asia seperti halnya di negara-negara Amerika Utara dan 
Eropa. Ketiga, kepuasan pelanggan didorong oleh kualitas layanan. 
Keempat, pendapatan pelanggan meningkatkan pengaruh kualitas 
layanan terhadap kebahagiaan pelanggan melalui kepuasan pelanggan di 
Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan (Gong & Yi, 2018). 
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 Kepuasan telah terbukti meningkatkan masyarakat dan organisasi. 
Kepuasan warga telah dikaitkan dengan beberapa manfaat bagi 
masyarakat, organisasi, dan warga negara individu. Dibangun berdasarkan 
harapan, kepuasan adalah aset tidak berwujud yang mudah berubah. 
Tantangan dengan kepuasan sebagai aset adalah untuk menemukan 
keseimbangan antara kebutuhan warga di satu sisi dan tujuan organisasi 
dalam lingkungan yang dinamis yang secara konstan memperkenalkan 
harapan dan tuntutan baru di sisi lain. Komunikasi memainkan peran 
sentral dalam membentuk kepuasan warga negara (Canel & Luoma-aho, 
2018). 

 Sedangkan pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 
yang direncanakan (Sinambela, 2011). Efektivitas pelayanan publik dapat 
berarti tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh aparat dalam 
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 Menurut pelapor, strategi terhadap aspek penanganan Pelanggaran 
pada saat Pilkada yakni antara lain menempatkan pengawas yang 
independen serta pengawas yang diseleksi ketat dan bukan titipan parpol. 
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum yakni salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan 
Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS mempunyai integritas, 
pribadi yang kuat, jujur, dan adil, walaupun dalam jangka waktu lebih 5 
(tahun) sebelumnya mungkin pernah menjadi anggota partai politik. 

 Selain itu, pelapor juga merekomendasikan sebagai bentuk strategi 
yakni netralitas SDM Bawaslu harus ditingkatkan kembali sebab percuma 
melakukan dengan strategi apapun tanpa ada netralitas. Dalam hal ini 
salah satu tugas berat Bawaslu Provinsi yakni mengawasi netralitas semua 
pihak walaupun hanya terkait kampanye sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, SDM 
Bawaslu tidak terlepas dari kode etik penyelenggara Pemilu yang ditangani 
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP, lembaga yang 
bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 
termasuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang apabila diduga kuat tidak 
netral dapat diajukan ke DKPP. 

 Strategi lain yang disarankan oleh pelapor yaitu melakukan 
pemantauan dan pengawasan dini secara berkala sehingga Bawaslu dapat 
segera merespon dan menindaklanjuti laporan. Harmonisasi antara 
pencegahan dan penindakan menjadi hal yang perlu mendapatkan 
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perhatian secara khusus sebagai sebagai salah satu tugas Bawaslu dan 
Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu.  

Strategi dalam bentuk evaluasi secara keseluruhan terhadap 
Gakkumdu termasuk yang disarankan oleh pelapor. Dibentuknya 
Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak 
pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masih belum 
memberikan solusi atas berbagai pertanyaan khususnya terkait 
efektifitasnya dalam hal penanganan Pelanggaran Pidana.  

Selain itu, strategi publikasi media massa melalui media elektronik 
atau siaran langsung stasiun televisi yang dapat membuat efek jera 
sehingga tidak mudah terulang oleh Paslon untuk pelanggaran yang sama 
berikutnya. Implementasi monitoring terhadap publikasi media ini akan 
banyak membutuhkan peran serta Dewan Pers, Komisi Penyiaran 
Indonesia dan lembaga terkait lainnya. 
 
C. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi  

1. Kesimpulan 
Beberapa persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya antara lain 

mengenai standar kualitas layanan masyarakat di bidang penanganan 
pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya berkaitan dengan 
pemahaman unit layanan penanganan pelanggaran terhadap peraturan  
perundang-undangan terkait aspek penanganan Pelanggaran namun juga 
menyangkut prinsip-prinsip atas layanan publik berdasarkan pedoman 
pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan dalam 
pembahasan sebelumnya.  

Sepuluh indikator yang digunakan yakni Indikator Kesesuaian 
Persyaratan, Indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Indikator Waktu 
Penyelesaian, Indikator Biaya/Tarif, Indikator Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan, Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Administrasi Laporan, 
Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Penanganan Laporan, Indikator 
Perilaku Pelaksana, Indikator Sarana dan Prasarana, dan Indikator 
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, merupakan standar dalam 
melakukan layanan publik dalam hal aspek penanganan pelanggaran oleh 
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.  

Secara keseluruhan, potret kepuasan para penerima layanan di bidang 
penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
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DKI Jakarta Tahun 2017 dalam hal tingkat kepuasan pelapor atas aspek 
penanganan pelanggaran Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 diperoleh sebesar 
15,71% pelapor yang menilai Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah sangat 
memenuhi standar dalam empat indikator dari sepuluh indikator. Keempat 
indikator tersebut yakni Indikator Biaya/Tarif, Indikator Kompetensi 
Pelaksana Dalam Penanganan Laporan, Indikator Sarana dan Prasarana, 
dan Indikator Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Sedangkan 
sebagian besar pelapor (54,29%) menilai pelayanan publik pada aspek 
penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih perlu 
ditingkatkan untuk memenuhi standar pelayanan publik. 

Sedangkan 21,43% pelapor lainnya menilai pelayanan publik pada 
aspek penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta perlu 
mendapatkan peningkatan yang signifikan dan sebanyak 8,57% pelapor 
menilai untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan publik 
pada aspek penanganan pelanggaran untuk peningkatan kualitas 
pelayanan publik pada enam indikator dari sepuluh indikator. Keenam 
indikator tersebut yakni Indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 
Indikator Waktu Penyelesaian, Indikator Produk Spesifikasi Jenis 
Pelayanan, Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Administrasi Laporan, 
Indikator Kompetensi Pelaksana Dalam Penanganan Laporan, dan 
Indikator Sarana dan Prasarana. 

 Pilihan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
layanan publik dalam aspek penanganan pelanggaran antara lain 
menggunakan formulir online, surat/media elektronik untuk 
mempermudah pelaporan, menempatkan pengawas yang independen 
serta pengawas yang diseleksi ketat dan bukan titipan parpol, netralitas 
SDM Bawaslu yang harus ditingkatkan kembali, melakukan pemantauan 
dan pengawasan dini secara berkala sehingga Bawaslu dapat segera 
merespon dan menindaklanjuti laporan, evaluasi secara keseluruhan 
terhadap Gakkumdu, dan strategi publikasi media massa melalui media 
elektronik atau siaran langsung stasiun televisi yang dapat membuat efek 
jera. 

2. Rekomendasi 
Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menggali lebih dalam 

terhadap kualitas layanan publik. Periset sangat setuju bahwa apabila 
Kepuasan Pelapor Aspek Penanganan Pelanggaran dalam 
Pemilihan/Pemilu melalui survei dapat dilakukan secara rutin pasca 
penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu sehingga kualitas pelayanan publik 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ke depan dapat 
lebih dipertanggungjawabkan.  
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Tim Penulis  : 
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A. Pendahuluan  

Dinamika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  (Pilgub) Tahun 
2017, sejak tahapan pencalonan pasangan calon diwarnai dengan dinamika 
politik yang menakar pada aspek sosial, ekonomi, dan SARA (suku, agama, 
ras dan antar golongan) memicu terjadinya gesekan akar rumput sebagai 
kounstituen pemilih. Kampanye yang sangat dinamis dan cendrung dapat 
meretakkan sendi-sendi sosial masyarakat Jakarta, sekalipun kampanye 
yang sejatinya adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan 
mendapatkan pencapaian dukungan.  

Kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang 
yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan 
keputusan di dalam suatu kelompok. Selain juga digunakan untuk 
memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian, dan sebagainya.  

Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik berdaya mengacu 
pada kampanye elektoral pencapaian dukungan. Kampanye politik adalah 
sebuah tindakan politik yang berupaya untuk mengorganisir untuk 
mengubah kebijakan di dalam suatu institusi, dimana secara umum 
kampanye dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, 
penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-
simbol.  

Sedangkan dalam sistem politik totaliter, otoriter kampanye sering 
dan biasa dilakukan ke dalam bentuk tindakan, intimidasi, propaganda 
atau dakwah. Kampanye dapat juga dilakukan melalui Internet untuk 
rekayasa pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan 
pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu 
yang diharapkan mendapatkan timbal balik dan tanggapan atas apa-apa 
yang menjadi tujuan dengan cara yang demokratis. 

Debat kandidat pasangan calon disajikan secara langsung oleh 
beberapa media TV nasional dan debat kandidat merupakan kegiatan 
penyampaian adu argumentasi, visi, misi, program, gagasan pikiran antara 
dua pihak atau lebih. Tujuannya untuk menjawab, memutuskan masalah 

 163 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

dan perbedaan secara formal atau non formal melalui pertanyaan yang 
dirancang oleh panelis. Selanjutnya, melalui moderator atau pertanyaan 
langsung ditanyakan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur.  

Sebegitu jauh, menyisahkan berbagai kendala, permasalahan yang 
tidak terselesaikan atau tertuntaskan dalam debat kandidat karena pilihan-
pilihan tema debat dan pertanyaan-pertanyaan yang telah di rancang oleh 
panelis tak dapat tergali secara lebih luas dan dalam untuk mengetahui 
sejauh mana visi, misi, dan program pasangan calon jika pasangan calon 
tersebut terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.  

Hal ini disebabkan  karena keterbatasan durasi waktu yang tersedia 
untuk masing-masing pasangan calon dalam memberikan jawaban dan 
secara teknis pasangan calon kesulitan untuk memberikan jawaban lugas 
dan cermat dan mudah dipahami oleh masyarakat pemilih. 

Pada Pilgub DKI 2017, debakt kandidat diikuti oleh 3 (tiga) pasangan 
calon Gubernur dan wakil Gubernur Jakarta tahun 2017, yaitu: Agus 
Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot 
Saiful Hidayat; Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ketiga pasangan calon 
memiliki visi,misi, dan program serta tagline yang sangat inspiratif dan 
konseptual dalam memberikan tawaran untuk memajukan Jakarta yang 
tidak saja sebagai Ibukota negara tetapi ingin menempatkan Jakarta yang 
sejajar dengan smart city di berbagai belahan negara baik di Asia dan 
Eropa.  

Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang 
disiarkan langsung oleh media elektronik dengan pilihan tema-tema materi 
yang sudah didesain oleh KPU DKI, dapat saja memberikan ruang 
keuntungan dan kerugian bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur petahana dan penantang petahana. 

Riset penelitian ini dimaksudkan untuk melihat, apakah terdapat 
pilihan-pilihan serta problematika teknis dalam hal pilihan materi debat 
kandidat, karena debat pasangan calon pada Pilgub DKI Tahun 2017 yang 
difasilitasi oleh KPUD DKI Jakarta. Termasuk bagaimana desainnya, materi 
dan durasi waktu yang diberikan bagi setiap pasangan calon. 

Karena debat  pasangan calon yang disiarkan langsung oleh media 
elektronik merupakan salah satu bentuk kampanye pasangan calon yang 
bertujuan untuk memberikan pendidikan politik. Menawarkan gagasan, 
pilihan dan pandangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubenur agar 
warga Jakarta yang punya hak pilih terhipnotis secara positif atas tawaran 
visi, misi dan program yang disampaikan oleh pasangan calon. 
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Selain itu, debat kandidat bertujuan untuk mengetahui problematika 
pelaksanaan teknis dan materi debat kandidat pasangan serta mengetahui 
terkait efektivitas pengawasan debat kandidat yang dilakukan oleh 
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2017. Oleh karena 
penelitian dilakukan dengan pendekatan wawancara kepada para pihak 
yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan debat kandidat melakukan 
wawancara dengan:  
1. Partai pendukung pasangan calon 
2. Pengusung pasangan calon,  
3. KPUD DKI Jakarta sebegai penyelenggara,   
4. Panelis independent debat kandidat pasangan calon  
5. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
 

Untuk mendalami dan menemukan problema teknis, masukan serta 
kendala permasalahan tersebut, maka peneliti menyusun beberapa 
pertanyaan struktur untuk memudahkan penelitian dalam menganalisa 
dan menyusun kesimpulan riset penelitian debat kandidat yang kisarannya 
seputar: 
1. Seberapa penting dan signifikan debat kandidat pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyajikan visi, misi, konsep, 
gagasan dan program? 

2. Bagaimana tema-tema debat kandidat pasangan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur dirumuskan, dan pihak mana saja yang dilibatkan? 

3. Seberapa efektif debat kandidat sebagai forum penyampaian visi, misi 
dan  apakah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta 
sudah efektif? 

4. Bagaimana sebaiknya teknis debat kandidat pasangan calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur dilaksanakan? 

 
B. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan 
deskriptif. Adapun definisi kualitatif sebagaimana dijelaskan Sugiyono 
(2008:8) adalah jenis penelitian naturalistik, karena penelitian yang 
dilakukan pada kondisi alamiah. Sedangkan jenis penelitian yang 
digunakan penelitian adalah penelitian deskriptif. Menurut Marzuki 
(2008:8), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang melukiskan 
keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimasukkan untuk mengambil 
atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.  

Metode penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada para 
pihak yang dinilai mengetahui dan terlibat dalam persiapan dan 
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pelaksanaan debat kandidat pasangan calon, dan wawancara akan 
dilakukan kepada Ketua KPU DKI Jakarta, Partai Pendukung/Pengusung, 
Tim Advokasi dan Pemenangan Pasangan Calon, Pasangan Calon serta 
Panelis independen debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
2017.  

Menurut Moleong (2006:186), wawancara adalah sebuah konsep 
percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua 
pihak yaitu pewawancara yang mengajukan persyaratan dan 
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan, pedoman 
wawancara yang digunakan dalam hal ini yaitu wawancara semi-struktur 
dimana wawancara dengan pernyataan terbuka.  

Namun demikian, ada batasan tema dan alur pembicaraan atas 
pertanyaan terbuka disini berarti bahwa jawaban yang diberi oleh 
terwawancara yang tidak dibatasi. Sehingga subjek dapat lebih bebas 
mengemukakan jawaban apapun sepanjang pembicaraan yang tidak 
keluar dari konteks. 

Untuk memperkuat aktivitas dalam melaksanakan metode penelitian, 
peneliti juga menggunakan pendekatan wawancara terstruktur dimana 
peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali 
dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar 
pertanyaan secara sistematis, penelitian menggunakan berbagai 
instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta 
instrumen wawancara via zoom. 

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan hasil 
penelitian ini dengan menghimpun data primer dan data sekunder yang 
merupakan hasil dari laporan hasil pengawasan dan laporan akhir dari 
pelaksanan debat kandidat. Serta diperkaya dengan bahan bacaan yang 
ada dalam bebarapa deskrispsi mengenai pelaksanaan debat kandidat 
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.  

Dengan cara meminta keterangan dan/atau klarifikasi termasuk 
meminta penilaian, pandangan, solusi kepada pihak–pihak yang terlibat 
dalam persiapan dan penyelenggaran debat kandidat pasangan calon 
melalui wawancara langsung via zoom. Sementara pengumpulan data 
dilakukan melalui studi dokumen, baik dokumen primer dan dokumen 
sekunder termasuk dengan pengumpulan data melalui dokumentasi yang 
diperoleh dari objek penelitian pelaksanaan debat kandidat pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. 

Secara akademis kajian riset penelitian akan bermanfaat dan 
diharapkan menjadi sumber masukan bagi penulis secara pribadi, dan 
secara umum bagi lembaga pengawas Pemilu serta bagi masyarakat yang 
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menekuni bidang kepemiluan. Karena penelitian ini ada hubungannya 
dengan kajian ilmu sosial dan politik serta ilmu hukum, sehingga dengan 
penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
bagi kajian dunia akademik di bidang kepemiluan. 

Selain juga azas kemanfaatan praktik riset penelitian memfokuskan 
pada aspek problematika teknis dan pengawasan mengenai bagaimana 
pengawas pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 
Jakarta Tahun 2017? Harapannya hasil riset ini menjadi bahan evaluasi dan 
masukan dalam pelaksanaan debat kandidat pasangan calon pada  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan datang. 

Pendekatan metode riset penelitian debat kandidat pasangan calon 
dilakukan dengan melakukan pendekatan wawancara struktur dan 
wawancara semi struktur kepada para pihak yang dinilai mengetahui dan 
terlibat dalam persiapan, pelaksanaan debat kandidat pasangan calon. 
Seperti Penyelenggara Pemilu, Partai Pendukung, Partai Pengusung, Tim 
Advokasi dan Pemenangan Pasangan Calon, Pasangan Calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur DKI Jakarta serta Panelis independen debat pasangan 
calon.  

Pendekatan wawancara menurut Moleong (2006:186) adalah sebuah 
konsep percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan 
oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Pedoman 
wawancara yang digunakan dalam hal ini diberikan kepada responden 
adalah dalam bentuk pernyataan terbuka, namun ada batasan tema dan 
alur pembicaraan.  

Pertanyaan terbuka disini berarti bahwa jawaban yang diberi oleh 
terwawancara yang tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas 
mengemukakan jawaban apapun sepanjang pembicaraan yang tidak 
keluar dari konteks dan untuk memperkuat aktivitas dalam melaksanakan 
metode penelitian, peneliti juga menggunakan pendekatan wawancara 
semi-struktur dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi 
apa yang hendak digali dari responden. 

Peneliti telah melakukan wawancara debat kandidat pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada periode Oktober-
November 2020, kepada responden yang dinilai mengetahui karena 
keterlibatan para responden dalam persiapan dan pelaksanaan debat 
kandidat pasangan calon, diantara yang telah peneliti lakukan sebagai 
berikut:  

 167 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

1. Farazandi Fidinansyah, SE. M.Sc, saat ini sebagai anggota DPRD DKI 
Jakarta Fraksi PAN yang merupakan partai pengusung Agus Harimurti 
Yudhoyono–Sylviana Murni 

2. Martin Pasaribu, partai pengusung pasangan calon Basuki Thahaja 
Purnama – Djarot Saiful Hidayat 

3. Yupen Hadi, partai pengusung pasangan calon Anies Rasyid Baswedan 
– Sandiaga Salahuddin Uno 

4. Betty Epsilon Idroos, Ketua KPUD DKI Jakarta 
5. Prof. DR. R. Siti Zuhro. MA, panelis independent debat pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 
6. Dr. Gun Gun Heryanto. M.Si , panelis independent debat pasangan 

calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 
7. Arie Mufti, ketua tim debat pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Anies Rasyid Baswedan–Sandiaga Salahuddin Uno. 
 

Tujuan wawancara mendalam tersebut untuk menggali permasalahan 
debat kandidat dengan pertanyaan seberapa penting dan signifikan debat 
kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyajikan 
visi, misi, dan program sebagai arena adu gagasan. Penilaian dan 
tanggapan responden atas pertanyaan ini, debat menjadi sangat penting 
ini bukan saja sebagai forum, momentum, dan ajang terbaik pasangan 
calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kepada publik tetapi 
juga sebagai bentuk merekonfirmasi pasangan calon dan kebenaran 
karena itu perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. 

 
C. Perspektif Teori  

Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur tahun 
2017 dirancang dengan modifikasi konseptual dengan metode pasangan 
calon dapat adu agumentasi dan gagasan dengan melibatkan panelis 
independent unsur akademisi professional. Pertanyaannya seputar 
permasalahan Jakarta, dengan pengaturan segmen-segmen yang 
diharapkan agar pasangan calon bisa memaparkan visi, misi, dan program-
program secara lugas, mudah dan konkrit. 

 Setiap pasangan calon diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab 
antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Konsep debat 
kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang disajikan 
secara langsung merupakan kegiatan adu gagasan. Adu argumentasi, visi, 
misi, program, antara dua pihak atau lebih dalam mendiskusikan dan 
memutuskan masalah dan perbedaan secara formal atau non formal.  
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Mengacu pada konsep teori Super Bowl pada pelaksanaan debat 
pemilihan presiden di Amerika yang disiarkan televisi sebagai acara 
nasional, sekalipun para ilmuwan politik telah mencatat bahwa, berbeda 
dengan konvensi partai, debat Pemilu biasanya tidak memiliki efek 
dramatis pada pemilih. Selebihnya debat menjadi penting dalam hal 
persuasi. Formatnya mungkin sedikit menguntungkan penantang, tentang 
siapa yang kurang diketahui publik.  

Contoh klasik pada calon presiden John F. Kennedy (meskipun 
penelitian dari ilmuwan politik Sydney Kraus menegaskan gagasan 
pepatah bahwa ia menang atas penonton televisi tetapi bukan pendengar 
radio). Termasuk adanya kejanggalan yang berpotensi melukai atau 
menurunkan elektabilitas kandidat, seperti halnya lemahnya pengetahuan 
Gerald Ford yang salah menilai tentang Eropa Timur. Kelemahan dan 
kesalahan calon akan terukur pada sejauhmana pendapatan suara pemilih 
yang diperoleh dalam realitas pemilihan. 

Seperti yang ditunjukkan oleh ilmuwan politik Thomas Holbrook, pada 
debat-debat sebelumnya lebih kuat dalam hal pembelajaran pemilih 
tentang kandidat. Dalam studinya tentang "Pembelajaran Politik dari 
Debat Pemilihan Presiden," Holbrook menyatakan, bukti yang luar biasa 
menunjukkan bahwa debat kandidat yang paling penting, setidaknya 
dalam hal kekuatan informasi yang akan disampaikan kepada publik. 
Karena debat pertama kecendrungannya diadakan pada saat pemilih 
memiliki lebih sedikit informasi yang mereka inginkan dan 
keinginantahuan  pemilih  yang lebih bayak informasi besar 
kecenderungannya tidak ragu-ragu Ketika akan mengambil keputusan 
pilihan. 

Pew Research Center telah secara konsisten menemukan selama 
bertahun-tahun, hampir dua pertiga pemilih sering mengatakan debat 
"sangat" atau "agak" membantu dalam pengambilan keputusan, 
sementara pemilih mengatakan iklan terkait kandidat tidak membantu.  

Namun, beberapa peneliti berpikir bahwa, ketika ditanya tentang 
pengaruh debat, warga cenderung untuk menetapkan signifikansi yang 
terlalu besar dan pemilih akan menyesesuaikan dengan ide-ide gagasan 
rasional yang ditawarkan pasangan calon, dan pasangan calon akan 
berusaha keras untuk mengecilkan kekuatan iklan negatif dan membangun 
komunikasi efektif untuk membentuk opini positif. (Holz, Jo; Akin, 
Heather; Jamieson, Kathleen Hall, September 2016).   

Meskipun jumlah rumah tangga yang menonton debat Presiden dan 
Wakil Presiden di Amerika Serikat telah tumbuh secara substansial sejak 
1960, proporsi rumah tangga yang berpartisipasi telah menurun. Secara 
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resmi ini melihat dari dekat pemirsa debat, termasuk mengapa pemilih 
ketika menonton debat, perubahan demografi pemirsa, dan cara alternatif 
untuk mengukur pemirsa. Bahwa survei mengatakan bahwa pelaksanaan 
debat kandidat pada sebuah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 
banyak membantu masyarakat pemilih untuk  memutuskan bagaimana 
memilih. 
(https://journalistsresource.org/studies/politics/elections/presidential-
debates-effects-research-roundup/). 

Karena itu dalam pelaksanaan debat pasangan calon diberikan durasi 
waktu untuk menyampaikan gagasan program yang akan ditawarkan 
kepada warga pemilih yang cerdas dan dapat memiliki ketertarikan untuk 
mengambil putusan atas pilihannya kepada pasangan calon yang memiliki 
kemampuan komprehensif dalam menawarkan program Jakarta. Untuk 
memperoleh kedalaman program,  maka panelis independent menyusun 
daftar pertanyaan yang di relevansikan pada tema materi debat pasangan 
calon. 

Pertanyan yang dapat saja memberikan kemudahan bagi petahana atau 
kesulitan bagi pasangan calon penantang, sekalipun hal ini secara 
substansi setiap pertanyaan memiliki plus dan minus bagi setiap pasangan 
calon. Sebab tidak mudah juga bagi petahana untuk menjelaskan janji-janji 
politiknya ketika kampanye yang mungkin belum optimal dilaksanakan. 
 
D.  Hasil dan Pembahasan  

Penyajian tema debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017, dengan sub-sub tema pada setiap 
section atau segmen yang ditayangkan secara langsung oleh media TV 
nasional secara umum terbagi dalam tiga tema besar, yakni:. 
1. Pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta, berisi: 

a. Penjelasan Visi, Misi, dan Program pasangan calon 
b. Ratio ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Jakarta tertingi di 

Indonesia 
c. Program ketertiban kawasan kumuh, normalisasi sungai, dan 

penanggulangan banjir 
d. Metode pertanyaan dari antar pasangan calon  
e. Sosial ekonomi, transfortasi, lingkungan hidup, dan Pendidikan 
f. Tawuran dan konflik horizontal antar kelompok di Jakarta 

2. Reformasi birokrasi, pelayanan public, dan penataan kawasan 
perkotaan 
a. Reformasi birokrasi, pelayanan public, dan penataan kawasan 

perkotaan 
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b. Reformasi birokrasi 
c. Pelayanan publik 
d. Metode pertanyaan dari antar pasangan calon 
e. Metode pertanyaan dari antar pasangan calon 
f. Penataan kawasan perkotaan 

3. Kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta 
a. Kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat 
b. Penggunaan dan penyebaran narkoba di Jakarta 
c. Fasilitas disabiltas dan diskriminasi dunia kerja 
d. Metode pertanyaan rule of the game dari antar pasangan calon 
e. Metode pertanyaan interaksi dari antar pasangan calon 

4. Dari masyarakat untuk Jakarta 
a. Metode pertanyaan dari komunitas warga Jakarta, kesenjangan dan 

hukum 
b. Sanitasi lingkungan warga Jakarta 
c. Transporasi  
d. Metode pertanyaan dari antar wakil gubernur 
e. Metode pertanyaan dari antar pasangan calon terkait konflik sosial 

masyarakat. 
 

Debat Resmi  
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2017 Difasilitasi KPU Provinsi DKI Jakarta 
 
Putaran Pertama 

Waktu Peserta/Pasangan 
Calon 

Materi 

12  Januari 2017  Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur 

Pemba Pembangunan Sosial 
Ekonomi untuk Jakarta 

27 Januari 2017 Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur 

Reformasi Birokrasi, 
Pelayanan Publik, dan 
Pengelolaan Kawasan 
Perkotaan 

10 Pebruari 2017 Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur 

Kependudukan dan 
Peningkatan Kualitas Hidup 
Masyarakat Jakarta 

 
Putaran Kedua 

Waktu Peserta/Pasangan Materi 
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Calon 

12 April 2017 Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur 

Dari Masyarakat untuk 
Jakarta 

 
Debat Tidak Resmi  

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2017 Yang dilakukan oleh pihak lainya 

Waktu Peserta/Pasangan 
Calon 

Materi 

09 Desember 2016 Calon Gubernur Jakarta Kece 

15 Desember 2016 Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur 

Rosi & Kandidat 
Pemimpin Jakarta 

27 Maret 2017 Calon Gubernur  Mata Najwa Ekslusif, 
Babak Final Pilkada 
Jakarta 

02 April 2017 Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur 

Rosi & Kandidat 
Pemimpin Jakarta (II) 

08 April 2017 Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur 

Jakarta Kece (II) 

sumber: id.wikipedia.org 
 
2. Teknis Debat Kandidat  

Pelaksanaan debat kandidat pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta 
tahun 2017 berlangsung dalam 4 (empat) section/segmen, dan  dari 
masing-masing  segmen perdana yang mengusung tema pembangunan 
sosial ekonomi untuk Jakarta berlangsung tanggal 13 Januari 2017,  dengan 
durasi waktu 2 jam dimulai pada pukul 20.00 WIB dan pagelaran debat 
pasangan calon disiarkan langsung oleh TV nasional. 

Untuk kelancaran pelaksanaan debat kandidat, KPU Jakarta 
mempercayakan presenter Ira Koesno, Tina Talisa, Eko Prasojo, dan Alfito 
Deanova untuk memandu jalannya debat kandidat agar menjadi tontonan 
yang enak dan nyaman. Sekalipun debat pasangan calon adalah ajang 
kampanye bagi pasangan calon, realitasnya debat dipandu oleh seorang 
moderator professional dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.  

Atas nama KPU Jakarta moderator akan bekerja dan menyampaikan 
beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dihimpun, dirancang, 
dikemas narasi dan redaksionalnya oleh tim panelis independent yang 
bertujuan untuk meminta keterangan, tanggapan dan atau memberikan 
klarifikasi kepada setiap pasangan calon  Gubernur dan Wakil Gubernur.  
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Pasangan calon diberikan waktu untuk menyampaikan visi, misi, dan 
program yang ditawarkan kepada publik Jakarta sebagai bentuk kampanye 
dan adu gagasan yang tujuan sudah pasti ingin memetik hati dan pilihan 
warga kepada calon pemimpin Jakarta untuk 5 (lima) tahun berikutnya. 
Dengan mengangkat berbagai isu-isu atau masalah di Jakarta yang diramu 
dalam 4 (empat) tema pokok.  Diantaranya: 1. Pembangunan sosial 
ekonomi untuk Jakarta, 2. Reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan 
penataan kawasan perkotaan, 3. Kependudukan dan peningkatan kualitas 
hidup masyarakat Jakarta, dan 4. Dari masyarakat untuk Jakarta. 

Berdasarkan wawancara dengan nata sumber, diperoleh tanggapan, 
pandangan dan pendapat mengenai makna debat kandidat sebagai 
berikut: 
a. Menurut Farazandi Fidinansyah, adanya kepentingan masyarakat 

sebagai konstituen pemilih untuk menjadi bahan pertimbangan 
sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya, sekalipun debat ini 
bukanlah salah satu cara pasangan calon dalam menyampaikan visi,misi 
dan program termasuk debat juga merupakan bentuk dan metode 
sosialisasi yang tujuannya untuk mengetahui kemampuan pasangan 
calon tetapi debat pasangan calon menjadi ruang yang sangat eksklusif 
karena dihadiri secara terbatas dari relawan-relawan yang merupakan 
pendukung pasangan calon. 

b. Menurut Martin Pasaribu, sebagai forum bagi pasangan calon untuk 
menyampaikan gagasan, program dan masyarakat dapat melihat, 
menilai apa saja yang ditawarkan oleh pasangan calon dalam 
meningkatkan kemajuan suatu daerah. 

c. Menurut Yupen Hadi, merupakan bagian dari rangkaian kampanye, 
debat juga satu satunya forum yang mempertemukan pasangan calon 
dalam satu ruang dan keuntungan debat itu sendiri sangat 
menguntungkan pasangan calon dalam mendulang suara rakyat. 

d. Menurut Betty Epselon Idroos, sebagai sarana penyampaian gagasan, 
program pasangan calon untuk mendapatkan simpatisan pemilih, juga 
sebagai etalase demokrasi masyarakat Jakarta untuk mendalami dan 
menilai tawaran program pasangan calon. 

e. Menurut Gun Gun Heryanto, menjadi pertarungan gagasan yang 
komparatif dari setiap pasangan calon, diera moderisasi ini maka setiap 
pasangan calon punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
gagasannya dan ketika ada gagasan yang genius dan kompetitif, 
menjadi ajang chek and balance terkait dengan visi, misi dan program 
yang disampaikan dari setiap pasangan calon. 
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f. Menurut Siti Zuhro, karena debat pasangan calon dilakukan di Ibukota 
Negara Republik Indonesia maka dampaknya sangat signifikan dan 
memiliki relevansi atas pendidikan politik bagi masyarakatnya. Jakarta 
sebagai pusat politik, ekonomi dan demokrasi secara geografis 
berhimpitan dengan pemerintah pusat dan ini memberikan dampak 
pencerahan edukasi yang dapat membumikan dan menjadikan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian penting Pemilu itu sendiri. Tujuannya  
supaya ada pemahaman yang lebih utuh dari pemilih kepada pasangan 
calon yang merupakan calon pemimpinnya untuk 5 (lima) tahun, dan 
merupakan esensi demokrasi yang dibangun antara masyarakat dengan 
mereka yang akan dipilihnya. Sekalipun Pilgub di Jakarta tapi terasa 
membahana ke seluruh daerah. Karena Pilgub DKI bukan saja sekedar 
sosialisasi dari visi, misi tetapi merupakan aktivitas merekonfirmasi 
pasangan calon dan kebenaran, keakuratan dan program. Dari 
panggung debat ini masyarakat dapat melihat kemampuan verbal, 
bahasa tubuh, bagaimana pasangan calon menyampaikan kepada 
masyarakat pemilih secara lugas atau apakah ada nuansa politik 
pencitraan. Emosinya juga akan terlihat dalam debat ini karena 
demokrasi mensyaratkan pendidikan politik masyarakat. 

g. Menurut Arief Mufti, penentuan durasi waktu tidak dibatasi dan tidak 
memotong pembicaraan dan tidak juga menggunakan timer karena 
dapat mengganggu pasangan calon. Tema debat dengan metode saling 
bertanya dan menjawab antar pasangan calon sebaiknya diperbanyak 
durasinya agar terlihat komparasi dan kemampuan pasangan calon 
sehingga terjadi dialog inspiratif yang baik. Selain itu, pengaturan 
segmen debat antar Gubernur dan debat antar calon Wakil Gubernur 
agar publik dapat menilai secara bersama-sama terlihat personalnya.  
Debat sebaiknya diagendakan dilakukan juga di kampus-kampus 
karena menjadi penting untuk generasi muda melenial sebagai upaya 
peningkatan sumber daya manusia dalam membangun demokrasi demi 
kemajuan politik. 

 
3. Tema Debat  

Rumusan tema debat pasangan calon merupakan turunan dari tema 
besar yang terdapat dalam PKPU No. 12 tahun 2016, tentang kampanye. 
Terkait dengan tema debat pasangan calon tidak dilandaskan pada visi, 
misi, dan program dari pasangan calon yang telah didaftarkan oleh 
pasangan calon ke KPU DKI Jakarta. Tema debat kandidat yang dirancang 
oleh tim panelis memang tidak mengakselerasikan dengan visi, misi dan 
program untuk ketiga pasangan calon. Masing-masing pasangan calon 
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memiliki visi, misi, dan program yang berbeda-beda tetapi pilihan terhadap 
tema bersumber dari permasalahan Jakarta. Seperti masalah kemacetan 
lalu lintas, pendidikan, banjir, kesehatan dan transfortasi. 

Untuk menjaga netralitas tema-tema debat, KPU DKI menunjuk 
panelis independen yang harus memiliki integritas, profesionalitas dan 
mau menandatangani fakta integritas untuk memastikan tidak adanya 
konflik kepentingan dengan salah satu pasangan calon termasuk untuk 
menghindari kebocoran soal terkait tema. Oleh karena itu diperlukan 
penyiapan pertanyaan atau kisi-kisi yang disusun oleh panelis dan harus 
selektif sehingga tidak menimbulkan bias kepentingan dengan pasangan 
calon. 

 Kisi-kisi pertanyaan diharapkan memiliki relevansi dengan visi, misi, 
dan program. Sehingga debat pasangan calon menjadi lebih bagus, dan 
tidak sekedar mempertontonkan segmen debat yang terlalu panjang. Dari 
beberapa tema yang ditanyakan mungkin penting bagi kalangan akademis 
tetapi tidak penting bagi masyarakat.  

Debat dibatasi durasi waktu dari setiap pertanyaan dan jawaban dari 
pasangan calon karena itu debat merupakan kegiatan. Yang tidak saja 
menyampaikan program tetapi menjadi bagian dari masyarakat untuk 
merekomfirmasi kebenaran calon-calon pemimpin daerahnya dan kedepan 
debat pasangan perlu dilakukan evaluasi. Karena debat pasangan calon 
yang hanya menitikberatkan pada kualitas debatnya akan sangat 
berbahaya bagi pembangunan peradaban demokrasi yang mensyaratkan 
partisipasi masyarakat dan keberpihakan calon-calon pemimpin kepala 
daerah yang akan menjadi program tawarannya. Selain itu, debat 
pasangan calon harus meletakkan dasar pada kuantitasnya.  

Keberadaan panelis memiliki fungsi untuk menjaring dan menghimpun 
pertanyaan atas permasalahan Jakarta yang nantinya ketika akan dijadikan 
pertanyaan tidak terkesan memojokkan, merugikan atau memberikan 
keuntungan bagi pasangan calon petahana atau pasangan calon 
penantang. Maka panelis menjadi pintu utama untuk menghindari betul 
bentuk pertanyaan yang bersifat tendesius diluar kontek dan tidak 
memancing spikologis emosional pasangan calon.  

Karena itu diperlukan moderator yang tidak partisan untuk 
membacakan pertanyaan yang disusun berdasarkan tema yang relevan 
dengan pasangan calon sehingga tidak memunculkan pertanyaan yang 
menohok salah satu pasangan calon. Sebab yang bertanya tidak saja 
moderator tetapi ada pertanyaan yang disampaikan oleh komunitas yang 
mewakili masyarakat, dan komunitas tersebut harus bagian dari 
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masyarakat Jakarta. Mereka dijaring melalui kelompok atau organisasi 
masyarakat yang menaungi komunitas tersebut. 

Hal dikarenakan tujuan dari debat pasangan calon ini dirancang bersifat 
dialogis antara masyarakat dengan pasangan calon untuk menjawab 
permasalahan yang dirasakan oleh masing-masing komunitas-komunitas 
tadi. Setiap pasangan calon sudah paham: apakah pertanyaan tersebut 
dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon 
tertentu, maka bagi petahana tidak selalu untung karena bagi petahana itu 
menjadi ajang kritisi pemerintahannya selama petahana memimpin, tapi 
bisa saja pertanyaan memberikan keuntungan bagi petahana atau 
pasangan calon lainnya, maka secara konseptual yang terpenting adalah 
bagaimana kemampuan pasangan calon mampu memberikan jawaban 
yang konkret, komprehensif, dan dapat dipahami oleh masyarakat. 

Gun Gun Heryanto berpendapat,  secara umum visi, misi dan program 
dari masing-masing pasangan calon sebenarnya sudah relefan dengan 
tema-tema dalam debat pasangan calon tersebut. Ketika debat pasangan 
calon berlangsung setiap pasangan calon juga memiliki data pendukung 
yang memadai, karena dengan debat pasangan calon yang disiarkan 
langsung oleh media TV Nasional dilihat oleh banyak orang mendengar 
lalu masyarakat melakukan komparasi kemampuan setiap pasangan calon.  

Sekalipun jika pemilih tersebut sudah ada kedekatan secara historis dan 
psikologis dengan partai atau dengan pasangan calon, akan sangat sulit 
diajak untuk berpindah halauan pilihannya,  tim panelis tidak mendikte 
pertanyaan yang akan disampaikan oleh komunitas. Panelis independen 
hanya menjaga kualitas dari substansi pertanyaan tersebut, seperti halnya 
tagline calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan: “Maju Kotanya 
Bahagia Warganya”, atau seperti program penyerapan tenaga kerja OKE 
OCE  yang digagas oleh calon wakil gubernur DKI Sandiaga Salahuddin 
Uno. 

Program  tersebut bisa dikroschek apakah memiliki manfaat dan 
memberikan peluang tenaga kerja sebagaimana yang dijanjikan dalam 
penyampaian dalam visi, misi dan programnya. Karena ini adalah Pilkada 
langsung,  yang perlu dikedepankan adalah konstelasi kemampuan 
pasangan calon untuk dapat menyakinkan masyarakat Jakarta. Dengan  
tema umumnya mensejahterakan masyarakat dan hubungan birokrasi 
antara pemerintah pusat dengan daerah di turunkan ke dalam sub-sub 
tema yang mengkhususkan untuk isu-isu kepentingan warga Jakarta 
seperti masalah macet, pengelolaan sampah, banjir, masalah fasilitas 
disabilitas di DKI Jakarta.  
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Sedikit berbeda dengan Gun Gun,  Farazandi Fidinansyah, selaku 
informan penelitian dan nara sumber penelitian, berpendapat, debat 
pasangan calon merupakan bagian dari media yang penting bagi pasangan 
calon untuk menyampaikan visi, misi dan program. Karenanya debat 
menjadi sangat efektif sebagai sarana adu gagasan dan argumentasi, dan 
penting karena masyarakat pemilih dapat melihat secara langsung 
gagasan pemikiran pasangan calon. 

Kelemahan paling serius dalam membangun demokrasi kita adalah 
ketika kita tidak mampu membangun kepercayaan dalam semua tahapan 
pemilihan kepala daerah karena yang kita lakukan saat ini hanya proses 
pergantian kekuasaan atau orang, tetapi kita tidak membangun nilai-nilai 
pemimpin. Dan ketika kita dalam membangun demokrasi adalah 
peradaban dan kejujuran, maka menjadi lebih baik kita membangun 
manusianya agar nilai demokrasi menjadi lebih baik.  

Karena itu debat pasangan calon akan menjadi lebih efektif, jika 
secara teknis debat pasangan calon dapat secara langsung berinteraksi 
antara panelis dengan pasangan calon. Sehingga panelis dapat menggali 
setiap jawaban-jawaban dari pasangan calon yang dinilai masih belum jelas 
atau kongkrit pada permasalahan Jakarta. Sebab, Jakarta banyak 
diuntungkan karena semua media nasional ada di Jakarta dan media 
tersebut berlomba-lomba untuk dapat meliput debat pasangan calon 
secara langsung dan debat kandidat pasangan calon pada Pilgub DKI 
Jakarta. Akibatnya,  serasa debat kandidat pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden  karena disiarkan secara langsung disemua TV Nasional dan 
menjadi inspirasi bagi KPU di daerah lain. 

Terkait kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam tahapan debat 
pasangan calon, apakah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI 
Jakarta sudah efektif terkait dengan debat pasangan calon pada Pilgub DKI 
tahun 2017? Atas pertanyaan ini sejumlah informan memberikan 
pandangan, secara umum Bawaslu DKI Jakarta sudah efektif dalam 
melakukan pengawasan debat pasangan calon. Hal ini tersajikan dalam 
pelaksanaan debat berjalan baik dan pasangan calon dapat menyampaikan 
visi, misi, dan program ditengah tengah dinamika pertarungan gagasan 
yang memanas. Argumentasinya  karena Bawaslu DKI Jakarta memiliki 
kewajiban untuk mengawasi tahapan kampanye salah satunya dalam 
bentuk debat pasangan calon.  

Sejak tahun 2016 Bawaslu DKI Jakarta praktis sudah memiliki 
tambahan kewenangan tidak hanya melalukan pengawasan tetapi juga 
melakukan penindakan, dimana Bawaslu DKI Jakarta telah sukses dalam 
melakukan pengawasan Pilgub DKI. Sekalipun banyak terjadi hiruk pikuk 
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pada tingkat turbelensi politik yang sangat tinggi,  tetapi Bawaslu DKI 
Jakarta sukses mengawal debat pasangan calon. Menurut Peneliti LIPI Siti 
Zuhro, dalam pengawasan debat kandidat pasangan calon Bawaslu DKI 
sudah baik dan telah mengingatkan pentingnya partisipasi warga 
masyarakat dalam ikut berperan dalam mengawasi debat pasangan calon 
dan bisa menjaga independensi. 

Mengenai teknis debat kandidat pasangan calon pada pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan, Arie Mufti, menyarankan, 
sebaikya dipersiapkan oleh pihak penyelenggara sudah benar dengan 
memilah milah topik-topik menjadi dan membaginya secara serial debat 
kandidat karena debat pilkada Jakarta dan/atau seperti pelaksanaan debat 
pimilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi karena debat yang sangat 
bagus dan luar biasa dapat menjadi contoh. 

Meskipun harus ada titik evaluasi dan disempurnakan dalam debat 
serial itu menjadi penting dan penyiarannya melalui TV nasional. Hal ini  
baik karena menjadi pendidikan politik masyarakat untuk menilai kualitas 
kandidat dan pilihannya secara rasional serta tidak memilih secara 
emosional justru dengan adanya debat kandidat dapat menggeser debat 
kusir menjadi debat terstruktur sehingga ada rasionalisasi dalam debat 
tersebut. Karenanya,  kita harus serius dalam menyelenggarakan debat  
menjadi sukses karena debat publik itu sendiri sudah memberikan 
kanalisasi psikologis sosial masyarakat. 

Oleh karena itu, Pemilihan topik ini sebaiknya pihak penyelenggara 
melalukan survei ke publik agar publik punya kesempatan untuk 
memberikan masukkan: “kira-kira topik apa saja yang menjadi 
permasalahan Jakarta dan apa yang diharapkan bagi peran pemerintah 
berikutnya untuk dapat memberikan tawaran pada pemimpin berikutnya”. 
Dengan cara demikian, diharapkan topik ini akan menjadi solusi dalam 
debat kandidat akan menggabungkan pilihannya pada hasil surveynya 
dengan tema debat yang di sajikan oleh penyelenggara.  

Selanjutya dalam penentuan durasi waktu tidak dibatasi dan tidak 
memotong pembicaraan sewaktu pasangan calon memberikan jawaban 
dan tidak juga menggunakan timer karena dapat menggagu pasangan 
calon. Pada tema debat pada segmen saling bertanya dan menjawab dari 
antar pasangan calon, kebanyakan informan mengusulkan agar   
diperbanyak durasinya agar publik dapat melihat komparasi dan 
kemampuan pasangan calon sehingga adanya dialog yang baik dan 
pengaturan setting debat publik antar calon Gubernur dan debat antar 
calon Wakil Gubernur.  
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Tujuannya supaya publik dapat menilai secara bersama-sama terlihat 
personalnya dan dengan adanya debat sebaiknya diagendakan di kampus-
kampus karena menjadi penting untuk generasi muda milenial sebagai 
upaya  peningkatan sumber daya manusia dalam membangun demokrasi 
demi kemajuan politik. 

Debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yaitu: Agus 
Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot 
Saiful Hidayat; Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sebagai pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, yang berlangsung 
dalam dua putaran pasangan calon secara lugas menyampaikan visi, misi, 
dan program berbagai permasalahan kemasyarakatan Jakarta.  

Masyarakat dapat merespon langsung gagasan yang ditawarkan oleh 
pasangan calon karena akan terlihat ekspresi dan gerakan bahasa tubuh 
pasangan calon ketika menyampaikan jawaban ke publik, apakah tawaran 
programnya dapat dimengerti oleh masyarakat atau hanya sebagai 
pencitraan calon? 

Metode debat publik pasti terdapat plus dan minus bagi petahana 
atau penantang pada aspek substansi pertanyaan yang muncul di luar 
kontek tema debat. Mungkin jika ingin dikembangkan pada model debat 
berikutnya, bisa menggunakan twitter, Instagram, dan Hotline. Sehingga 
masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan melalui fortal yang nanti 
moderator tinggal memilih pertanyaan mana yang relevan dengan tema 
debat dan ditujukan kepada pasangan calon sekalipun pertanyaan yang 
akan disampaikan harus selektif.  
 
E. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi 

Masyarakat Jakarta disajikan sebuah perhelatan demokrasi dalam 
suasana tarikan politik kepentingan yang memanas bahkan tensi politik 
Jakarta pemilihan Gubernur rasa pemilihan Presiden. Politik adu argument 
di luar nalar demokrasi menjadi warnanya dan mata kita sama-sama 
melihat bagaimana pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung efektif dan sinifikan dalam 
memberikan kemajuan nilai indeks demokrasi termasuk visi, misi dan 
program pasangan calon dapat dipahami, dimengerti oleh warga Jakarta 
ditengah-tengah pertarungan dinamika politik.  

Karena sebelum penetapan pasanggan calon sudah terjadi hiruk pikuk 
persoalan yang menandai tahapan pemilihan kepala daerah Jakarta penuh 
dengan intrik,  seperti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
relawan relawan yang sangat antusias terhadap pasangan calon secara 
berlebihan sehingga terjadi bentuk pelanggaran, hal ini karena relawan 

 179 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

tidak dibekali aturan teknis pada saat kampanye, termasuk munculnya isu-
isu yang sensitive juga menarik jika dikaji lebih dalam dan ini menjadi 
perhatian pemerintah munculnya isu SARA dalam pemilihan kepala daerah 
Jakarta.  

Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta menjadi ajang tarikan yang 
sangat tinggi sehingga memicu terjadi bentrok diluar tarungan debat 
pasangan calon, sampai-sampai bentrok fisik tetapi secara keseluruhan 
penyelenggara KPU dan Bawaslu DKI Jakarta mampu menempatkan, 
menunjukan netralitas dan berintegritas berada ditengah-tengah sikap ini 
sangat menentukan kualitas pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, dan jika 
sikap penyelenggara KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta tidak menjaga 
netralitas mungkin pemilihan kepala daerah DKI Jakarta akan 
menghasilkan catatan yang berbeda. 

Peneliti setelah mewawancarai beberapa pihak mendapatkan 
masukan terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan debat, 
pembatasan durasi waktu menjadi problem teknis bagi setiap pasangan 
calon dimana durasi yang tersedia dirasa kurang cukup ketika pasangan 
calon memberikan jawaban, karena setiap jawaban membutuhkan durasi 
waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan gagasan 
program yang  konkrit. 

Hal ini jika dikaitkan dengan tema debat, sebaiknya tema-tema debat 
tersebut pasangan calon menerima kisi-kisi yang menjadi isu debat 
kandidat dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan program pasangan 
calon, temuan yang menjadi novelty riset ini. Kebanyakan informan 
memberikan pandangan agar debat kandidat pasangan calon pada 
pemilihan kepala daerah berikutnya dapat secara langsung pendalaman 
pertanyaan antara panelis dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur sehingga panelis dapat memperdalam dari tanggapan atau 
jawaban pasangan calon.  

Muncul asumsi, debat kandidat dirasa oleh pasangan calon bukan 
sekedar penyampaian emosional “perasaan” pasangan calon tetapi 
merupakan “rasa”  dari setiap pasangan calon dalam memberikan jawaban 
komprehensif, durasi waktu menjadi kendala atau problematika secara 
teknis yang dinilai tidak cukup ketika pasangan calon memberikan jawaban 
atau tanggapan, termasuk tidak tergalinya kedalaman permasalahan 
Jakarta terkait dengan tema-tema yang ditanyakan oleh moderator 
sekalipun bahan-bahan pertanyaan itu telah di rumuskan oleh tim panelis. 

Sebaiknya pelaksanaan debat kandidat di Jakarta pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur di masa mendatang, penyelenggara 
pemilihan harus memiliki keberanian dan untuk menjadi model debat 
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kandidat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tak lagi 
menggunakan moderator tetapi langsung dipandu pertanyaannya oleh 
panelis independent. 

Dalam melakukan riset ini, terkendala secara teknis, dimana 
keterbatasan peneliti yang tidak tak dapat secara penuh mewawancarai 
para pihak seperti pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyana 
Murni; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan-
Sandiaga Uno disebabkan karena pendemik covid-19. Peneliti sudah 
berusaha untuk meminta waktu untuk melalukan wawancara baik secara 
langsung dan dengan wawancara via zoom namun sampai dengan 
kesimpulan riset ini diselesaikan peneliti tidak dapat mewawancari 
pasangan calon tersebut, sehingga hasil penelitian kurang rasa tetapi tetap 
memiliki perasaan nuasa debat kandidat ketika itu. 
 
1. Kesimpulan  

Debat sangat signifikan bagi pasangan calon dalam  menyajikan visi, 
misi, dan program. karena memiliki relevansi atas pendidikan politik bagi 
masyarakat, karena jakarta sebagai pusat politik, ekonomi dan demokrasi 
secara geografis berhimpitan dengan pemerintah pusat. Debat kandidat  
memberikan dampak pencerahan edukasi yang dapat membumikan dan 
menjadikan bagian yang tak terpisahkan dari bagian penting pemilu itu 
sendiri supaya ada pemahaman yang lebih utuh dari pemilih kepada 
pasangan calon yang merupakan calon pemimpinnya untuk 5 (lima) tahun 
mendatang.  

Namun demikian agar tidak memunculkan perdebatan “debat” yang 
di luar kontek maka penentuan tema debat kandidat pasangan calon perlu 
dirumuskan, dan pihak mana saja yang dilibatkan, bahwa rumusan tema 
debat pasangan calon merupakan turunan dari tema besar yang terdapat 
dalam peraturan KPU No. 12 tahun 2016, tentang kampanye, dan  tema 
debat pasangan calon tidak dilandaskan pada visi, misi, dan program dari 
pasangan calon yang telah didaftarkan oleh pasangan calon ke KPU 
Jakarta. 

Alasannya karena setiap pasangan calon memiliki visi, misi, dan 
program yang berbeda-beda tetapi pilihan terhadap tema bersumber dari 
permasalahan Jakarta seperti masalah macet, pendidikan, banjir, 
kesehatan dan transfortasi, keberadaan panelis untuk menjaga dan 
memastikan tidak adanya konflik kepentingan dengan salah satu pasangan 
calon maka hindari bentuk pertanyaan yang bersifat tendesius di luar 
kontek dan tidak memancing spikologis emosional pasangan calon.  
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Pertanyaan yang ditanyakan juga harus relevan sehingga tidak 
memunculkan pertanyaan yang menohok bagi salah satu pasangan calon. 

Secara umum visi, misi dari masing-masing pasangan calon 
sebenarnya sudah relefan dengan tema dalam debat pasangan calon 
tersebut, dan ketika debat pasangan calon berlangsung setiap pasangan 
calon juga memiliki data pendukung yang memadai, karena debat 
pasangan calon yang disiarkan langsung oleh media TV Nasional dilihat 
oleh banyak orang. Kemudian masyarakat melakukan komparasi 
kemampuan setiap pasangan calon, sekalipun jika pemilih tersebut sudah 
ada kedekatan secara historis spikologis dengan partai atau dengan 
pasangan calon maka akan sangat sulit diajak untuk berpindah halauan 
pilihannya.  

Debat kandidat menjadi ajang kampanye dalam pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, menjadi sangat efektif karena dirasa mampu 
memberikan ruang bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi dan 
program yang ditawarkan kepada publik Jakarta. Debat pasangan calon 
merupakan bagian dari media yang penting karena itu debat menjadi 
sangat efektif sebagai sarana adu gagasan dan argumentasi, karena 
masyarakat pemilih dapat melihat secara langsung gagasan pemikiran 
pasangan calon.  

Kelemahan yang paling serius dalam membangun demokrasi kita 
adalah ketika kita tidak mampu membangun kepercayaan dalam semua 
tahapan pilkada karena yang kita lakukan saat ini hanya proses pergantian 
kekuasaan atau orang, tetapi kita tidak membangun nilai-nilai pemimpin, 
dan tidak membangun demokrasi dalam sebuah peradaban dan kejujuran 
serta tidak meletakkannya dalam fondamen demokrasi agar nilai 
demokrasi menjadi lebih baik.  

Karena itu debat pasangan calon akan menjadi lebih efektif jika secara 
teknis debat pasangan calon dapat secara langsung berinteraksi antara 
panelis dengan pasangan calon sehingga panelis dapat menggali setiap 
jawaban-jawaban dari pasangan calon yang dinilai masih belum jelas atau 
kongkrit pada permasalahan Jakarta. 

Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta dalam debat kandidat pada 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017, menjadi efektif jika 
pengawasan pelaksanaan debat kandidat mensyaratkan tanpa keributan 
dan pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi, dan program ditengah 
tengah dinamika pertarungan gagasan yang memanas. Sebab, Bawaslu 
DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk mengawasi tahapan kampanye salah 
satunya dalam bentuk debat pasangan calon dan Bawaslu. Sejak tahun 
2016 praktis sudah memiliki tambahan kewenangan tidak tidak saja 
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melalukan pengawasan tetapi juga memiliki kewenangan pencegahan, 
penindakan, Bawaslu DKI Jakarta sukses dalam pengawasan di Pilgub 
tahun 2017. 

Terkadang teknis dinilai sederhana, tetapi tidak demikian dalam 
pelaksanaan debat kandidat yang dilaksanakan, teknis menjadi kendala 
yang sangat serius banyak dikeluhkan oleh pasangan calon karena 
trendnya bahwa debat kandidat dapat menggeser dari pagelaran debat 
kusir menjadi debat terstruktur sehingga ada rasionalisasi kemampuan 
dalam debat kandidat tersebut. Karena direkomendasikan kita harus serius 
dalam menyelenggarakan debat  agar menjadi lebih sukses karena debat 
itu sendiri sudah memberikan kanalisasi spikologis sosial masyarakat.  

Itulah sebabnya,  pemilihan tema sebaiknya pihak penyelenggara 
melalukan survey ke publik agar publik punya kesempatan untuk 
memberikan masukkan dan kira-kira tema apa saja yang menjadi 
permasalahan Jakarta dan apa yang diharapkan bagi peran pemerintah 
berikutnya untuk dapat memberikan tawaran pada pemimpin berikutnya. 
Maka pilihan tema ini akan menjadi solutif dalam debat kandidat akan 
menggabungkan pilihannya pada hasil surveinya dengan tema debat yang 
di sajikan oleh penyelenggara.  

Terkait dengan penentuan durasi waktu, tidak dibatasi dan tidak 
memotong pembicaraan dan tidak juga menggunakan timer karena dapat 
menggagu pasangan calon, tema debat dengan metode saling bertanya 
dan menjawab antar pasangan calon di perbanyak durasinya agar terlihat 
komparasi dan kemampuan pasangan calon sehingga terjadi dialog 
inspiratif yang baik dan pengaturan segmen debat antar gubernur dan 
debat antar calon wakil gubernur. 

Tujuannya  agar publik dapat menilai secara bersama-sama terlihat 
personalnya dan debat sebaiknya diagendakkan dilakukan juga dikampus-
kampus karena menjadi penting untuk generasi muda mellenial sebagai 
upaya kita dalam peningkatan sumber daya manusia dalam membangun 
demokrasi demi kemajuan politik. 

 
2. Rekomendasi 

Debat kandidat pasangan calon sejatinya dapat dilakukan secara 
langsung antara pasangan calon dengan panelis independen. Sehingga 
kualitas dan kauntitas debat kandidat dapat tergali lebih substansi terkait 
isu dan tema permasalahan. 

Kemudian, keterlibatan masyarakat dalam debat pasangan calon 
secara langsung dapat difasilitasi oleh penyelenggara atau pihak tertentu 
melalui kanal media instagram, twitter, youtube, atau content internet 
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lainnya, yang selanjutnya panelis akan menentukan interaktif pertanyaan 
langsung masyarakat kepada pasangan calon. 

Diharapkan debat kandidat pasangan calon pada pemilihan berikutnya 
tidak lagi menggunakan moderator, tetapi langsung dipandu oleh panelis 
independen agar pertanyaan dan jawaban dari pasangan calon dapat lebih 
terurai dan menakar untuk menjawab permasalahan Jakarta. 

Selain itu, durasi waktu pasangan calon dalam memberikan tanggapan 
dan/atau klarifikasi diberikan durasi waktu yang cukup agar substansi 
jawaban pasangan calon lebih komprehensif sebagai bentuk cek publik 
dalam merekomfirmasi program-program yang ditawarkan.  
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PEMUNGUTAN SUARA ULANG, REKOMENDASI 
KOREKTIF PENGAWAS PEMILU MENGAWAL UU 

PILKADA 
Studi Kasus PSU TPS No 29 Kelurahan Kalibata 

Jakarta Selatan 
 

Tim Penulis : 
Muchtar Taufiq, Siti Aminah, Ardhana Ulfa Azis, Abdul Salam dan 

Munandar Nugraha 
 
 

A. Pendahuluan 
Secara teknis, pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur (Pilgub) adalah mengawasi pelaksanaan tiap tahapannya. 
Pada Pilgub DKI Jakarta 2017, salah satu yang menarik perhatian publik 
adalah adanya peristiwa pemungutan suara ulang (PSU) di 4 Tempat 
Pemungutan Suara (TPS), yaitu di wilayah Jakarta Pusat 2 TPS, Jakarta 
Timur 1 TPS, dan di Jakarta Selatan 1 TPS. PSU di 4 TPS itu mengubah 
posisi kemenangan dari masing-masing pasangan calon.  

Untuk wilayah Jakarta Selatan, kejadian PSU di TPS 29 Kalibata 
bermula ketika ada seorang pemilih membawa lengkap C6 kakaknya 
beserta Kartu Keluarga (KK) dan pemilih tersebut yang sudah 
menggunakan hak pilihnya itu meminta izin kepada Ketua KPPS untuk 
mewakili kakaknya yang sedang berada di luar kota untuk mencoblos 
dengan konfirmasi melalui video call.  

Lalu ketua KPPS mengizinkan setelah meminta pendapat kepada para 
saksi dan Pengawas TPS (PTPS). Kemudian, ada seorang pemilih lain yang 
sudah menggunakan hak pilihnya ikut meminta izin juga untuk 
menggantikan anaknya yang sedang sakit, dengan membawa C6 anaknya. 
Keduanya diizinkan. 

Pertanyaannya kemudian, dimana salahnya? Semua itu terjadi karena 
si pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya dan kemudian mewakili 
hak pilih kakaknya dan anaknya tersebut menggunakan kembali hak 
pilihnya, karena telah mendapatkan izin dari para petugas KPPS, PTPS, 
dan para saksi. Data yang dibawanya data yang legal terdata dalam DPT di 
TPS tersebut, dan “hak kuasa” terkonfirmasi dengan video call. 

Pada Pasal 1 Ayat 1 UU Pilkada dijelaskan bahwa, Pemilihan gubernur, 
bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 
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pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk 
memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. 
Selanjutnya, pada Pasal 2 ditegaskan juga, Pemilihan dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil.  

Secara eksplisit, langsung berarti setiap pemilih langsung datang ke 
TPS dan memberikan hak pilihnya, tidak dapat diwakili. Penyelenggara 
pemilihan (khususnya KPU dan Bawaslu secara berjenjang hingga di 
tingkat TPS), berkewajiban memastikan asas ini dapat berjalan dengan 
sempurna, secara utuh dan menyeluruh. Bagaimana jika tidak tercapai 
salah satunya? PSU merupakan bagian dari mekanisme, jika didapati 
adanya pelaksanaan yang tidak sesuai. 

UU Pilkada Pasal 112 Ayat 2, menjelaskan, Pemungutan suara di TPS 
dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas 
Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:  
(a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan 

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

(b) Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) meminta 
pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama 
atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;  

(c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah 
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak 
sah;  

(d) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, 
pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau  

(e) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, 
mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. 
 
Dari penjabaran ketentuan UU tersebut, dapat kita pahami bahwa 

PSU TPS 29 harus dilakukan karena amanah Pasal 112 Ayat 2 poin (d). Hal 
ini jadi menarik untuk diteliti karena terjadi pelanggaran tersebut 
merupakan “kesalahan berjamaah”, kesalahan kolektif para penyelenggara 
di TPS (KPPS dan PTPS) dan para saksi paslon. Mengapa? Karena mereka 
tidak paham aturan mengenai dilarangnya mengizinkan pemberian hak 
suara yang diwakilkan oleh orang lain. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mencoba mengulas dan 
mendeskripsikan dengan diberi judul “Pemungutan Suara Ulang, 
Rekomendasi Korektif Pengawas Pemilu Mengawal UU Pilkada. Studi 
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Kasus PSU TPS No 29 Kelurahan Kalibata-Jakarta Selatan”. Dengan rincian 
pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana Pengawas Pemilu melaksanakan tugasnya mengawasi 

tahapan pemungutan suara di TPS 29 Kalibata, Kecamatan Pancoran, 
Jakarta Selatan sehingga berkesimpulan merekomendasikan PSU? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya PSU di TPS 29 Kelurahan 
Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan? 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data 
kualitatif sebagaimana dikatakan Bogdan dan Biklen dalam Moleong 
(2004:248) adalah dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kepada orang lain. 

Proses analisis data kualitatif ini dimulai dengan menelaah seluruh 
data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan di 
lapangan yang sudah dituliskan menjadi laporan harian pengawasan (LHP), 
dokumen pribadi, dokumen lembaga, gambar foto, dan sebagainya. 
Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan 
satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. 

 
C. Perspektif teori 

Sejatinya, pengawasan pemilu dalam praktik berdemokrasi di negeri 
ini  mulai dikenal sejak Pemilu 1982 dengan ditetapkannya UU No 2 Tahun 
1980. UU ini dilatarbelakangi adanya “kecurigaan” tentang kecurangan-
kecurangan pemilu oleh pemerintah Orde Baru. Poin penting dari UU ini 
adalah masuknya unsur partai politik dalam struktur Panitia Pemilihan 
Indonesia (PPI-KPU pada masa itu) dan adanya unsur Panitia Pengawas 
Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Sebelumnya, PPI hanya diisi oleh unsur 
pemerintah secara berjenjang. 

Belum ada teori tentang pengawasan pemilu secara tegas, karenanya 
dalam penulisan penelitian ini, tim peneliti akan menggunakan perspektif 
teori secara umum terkait dengan pengawasan, yang secara aplikatif juga 
dapat disinergikan dengan maksud dari penelitian ini. 

Menurut George R. Tery (2006:395), Pengawasan sebagai 
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 
prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif 
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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Kemudian, menurut Dale (Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa 
pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan saksama dan 
melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti 
memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai 
dengan apa yang direncanakan. Sedangkan menurut Admosudirdjo 
(Febriani, 2005:11), Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan 
yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah 
dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dari tiga teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap 
aktivitas organisasi, pengawasan adalah kunci untuk memastikan setiap 
aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma dan tujuan yang telah 
ditetapkan. Dalam penelitian ini, penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta, 
berdasarkan peraturan perundang-undangannya memiliki norma-norma 
berupa asas pemilihan yang harus menjadi landasan. Terlebih, dalam UU 
juga mengatur tindak lanjut jika pelaksanaan pemilihan tidak sesuai 
landasan tersebut. 

Artinya, sangat tepat jika pengawas pemilihan dengan serangkaian 
tugas pengawasannya, ketika ditemukan aktivitas yang tidak sesuai 
dengan  norma yang berlaku, kemudian memastikan tindakan perbaikan 
(corrective action). Tindakan perbaikan dalam konteks penelitian ini adalah 
langkah pengawas pemilihan merekomendasikan PSU di TPS 29. 

Adanya temuan masalah efektivitas organisasi Bawaslu dalam 
pelaksanaan Pilgub, tim peneliti juga menggunakan teori lain selain 
pengawasan, dengan mengutip Gibson et. al, dalam Siagian (1986: 33), 
yang menyatakan bahwa, efektivitas organisasi dapat diukur dengan 7 
poin, yakni adalah:  
(1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 
(2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan;  
(3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;  
(4) Perencanaan yang matang;  
(5) Penyusunan program yang tepat;  
(6) Tersedianya sarana dan prasarana; dan  
(7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

 
Bahkan, hal-hal teknis yang terpusat kewenangannya di Bawaslu DKI 

juga kendorong tim peneliti mengadopsi teori pendelegasian A. F. Stoner 
(1996:34), yang menekankan bahwa pendelegasian wewenang adalah 
pemberian kekuasaan/otoritas formal dan tanggung jawab untuk 
melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. 
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Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan Panwas Kota Jaksel, 
(Pengawas Pemilihan/Pemilu) Panwaslu Kecamatan (Panwascam) 
Pancoran, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Kalibata, PTPS, KPPS dan 
Panitia Pemilihan  Kecamatan (PPK) Pancoran menjadi data primer. 
Mereka dijadikan informan karena sebagai penyelenggara yang 
melaksanakan pemungutan suara dan pengawasan di wilayah yang 
menjadi lokus penelitian. Secara khusus pertanyaannya, bagaimana 
Pengawas Pemilu melaksanakan tugasnya mengawasi tahapan 
pemungutan suara di TPS 29 Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta 
Selatan sehingga berkesimpulan merekomendasikan PSU? 
 
D. Hasil dan Pembahasan 

Personel Panwas Kota Jakarta Selatan ketika itu berjumlah tiga orang, 
yakni Ahmad Ari Masyhuri (Ketua/Kordiv Penanganan Pelanggaran), 
Muchtar Taufiq (Anggota/Kordiv SDM), dan Hj. Siti Aminah 
(Anggota/Kordiv Pengawasan). Perekrutan dan penguatan kapasitas 
Panwas Kecamatan dan PPL se-Jakarta Selatan merupakan tahap awal 
dalam mengoptimalkan pengawasan pemilihan sebagai perangkat yang 
sinergi dari tingkat kota hingga kelurahan. 

Khusus di Kecamatan Pancoran, personel Panwasnya terdiri dari 
Fahrul Rozi, Abdul Salam, dan Misrika. Tetapi pada saat proses kampanye 
berlangsung, terjadi pergantian anggota, Abdul Salam digantikan oleh 
Safei. Hingga jelang proses pemilihan Putaran I dan II komposisi Panwas 
Kecamatan Pancoran adalah Fahrul Rozi (Ketua), Misrika dan Safei sebagai 
anggota. 

Dalam proses tahapan Pilgub DKI Jakarta, Panwas Kecamatan 
berwenang merekrut, menyeleksi dan menetapkan Panitia Pengawas 
Lapangan (PPL). Dalam wawancara dengan tim peneliti, Fahrul Rozi26 
menjelaskan, proses perekrutan PPL terjadwal pada tanggal 8 s.d. 12 
Agustus 2016. Kegiatan pertama adalah mengumumkan pendaftaran 
melalui sepanduk dan poster, dengan tempat pendaftaran di Sekretariat 
Panwas Kecamatan Pancoran. Adapun tahapan proses perekrutan PPL 
adalah: 

1. 8-14 Agustus 2016, penerimaan pendaftaran calon PPL. 
2. 14-15 Agustus 2016, proses kelengkapan berkas pendaftaran. 
3. 10-15 Agustus 2016, verifikasi berkas Tim Pokja Perekrutan. 
4. 15 Agustus 2016, pengumuman lulus seleksi administrasi dan 

berhak mengikuti tes wawancara. 
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 Wawancara, Fahrul Rozi, 27 Agustus 2020 
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5. 15-17 Agustus 2016, masukan dan tanggapan masyarakat kepada 
calon PPL. 

6. 21 Agustus 2016, Pengumuman Hasil Seleksi PPL. 
7. 24/25 Agustus 2016 Pelantikan oleh Panwas Kecamatan. 
 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di setiap tahapan 

yang ada, PPL selalu melakukan pengawasan dan pencegahan bila diduga 
ada aktivitas yang berpotensi akan terjadi pelanggaran bagi peserta 
pemilihan. Apabila terjadi suatu kasus yang ditemukan di lapangan pasti 
akan dibahas dan didiskusikan, baik melalui WA Grup maupun kordinasi 
tatap muka langsung di kantor kesekretariatan Panwas Kecamatan 
Pancoran.  

Menurut Muchtar Taufiq, Anggota Panwas Kota27, kegiatan 
sosisalisasi dan bimtek pasca-pelantikan Panwas Kecamatan dan PPL, jauh 
sebelum tahap pemungutan dan penghitungan suara hanya dilakukan satu 
kali oleh Panwas Kota Jaksel, selebihnya dilaksanakan rakor mingguan di 
kantor Panwas Kota bersama Panwas Kecamatan untuk membahas 
berbagai hasil pengawasan dan regulasi-regulasi pemilihan. Minimnya 
bimtek menjadi catatan penting. 

Satu bulan menjelang pemungutan suara, dilakukan perekrutan, 
pelantikan, dan penguatan kapasitas PTPS. Sesuai dengan Pasal 27 ayat 
(1), Dalam melaksanakan tugas pengawasan, PPL dapat dibantu 1 (satu) 
orang Pengawas TPS di masing-masing TPS berdasarkan usulan PPL 
kepada Panwas Kecamatan. Dan ayat (2) Pengawas TPS dibentuk 23 (dua 
puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 
7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan. 

PTPS adalah ujung tombak pengawasan di TPS, sangat penting dan 
krusial keberadaannya. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara 
merupakan tahapan penentuan dari serangkaian tahapan pemilu yang 
sudah berjalan sebelumnya. Pada tahapan inilah penentuan pemilih 
menggunakan hak pilihnya kepada pasangan calon yang telah lama 
berkampanye “menjual janji politiknya”. 

Mengacu pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilu, dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta surat instruksi 
pembentukan PTPS dari Bawaslu DKI Jakarta tertanggal 16 Desember 
2016, Panwas Kecamatan melalui PPL membuat pengumuman 
pendaftaran PTPS, ditempel di setiap kelurahan se-Kecamatan Pancoran 
dengan rincian jadwalnya, yaitu: 
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 Wawancara, 30 Agustus 2020. 
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1. Pengumuman Perekrutan  PTPS, 28-30 Desember 2016. 
2. Penerimaan berkas, 1-12 Januari 2017  
3. Pengumuman hasil seleksi berkas, 13 Januari 2017 
4. Tes wawancara, 18-19 Januari 2017 
5. Pengumuman hasil seleksi, 20 Januari 2017 
6. Pelantikan 22 Januari 2017 
Untuk memaksimalkan upaya perekrutan PTPS, Bawaslu DKI Jakarta 

juga melakukan “woro-woro” dengan memaksimalkan berbagai media, 
termasuk media massa. Sebanyak 13.032 orang akan direkrut untuk 
menjadi PTPS, sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU DKI. 
Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin mengatakan, PTPS 
harus memiliki integritas dan netralitas. Tidak berpihak kepada salah satu 
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. 28   

PTPS akan dilantik dan diberi Bimbingan Teknis antara 19 hingga 23 
Januari 2017. Tugas PTPS sangat penting dan menentukan kualitas proses 
Pilkada DKI. Bawaslu DKI telah instruksikan Panwascam se-DKI untuk 
menyeleksi dan membentuk PTPS secara profesional, transparan dan 
akuntabel.  

Adapun tugas dan kewenangan PTPS di antaranya, mengawasi 
persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara, mengawasi 
pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan perhitungan suara, 
mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Tidak hanya itu, Pengawas 
TPS juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan keberatan dalam hal 
ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan 
administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Serta menerima 
salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. 

Terkait perekrutan PTPS di Kelurahan Kalibata. Menurut Zarkasih, 
PPL Kelurahan Kalibata29, perekrutan PTPS menjadi salah satu tugas 
setelah 3 (tiga) bulan dilantik sebagai PPL Kalibata. Proses seleksi PTPS 
dilakukan dengan transparan dan tanpa ada penilaian dari kedekatan-
kedekatan pihak mana pun.  

Namun, Panwas Kecamatan Pancoran dan PPL Kalibata menganggap 
jangka waktu perekrutan PTPS sangat singkat hanya sekitar 1 (satu) bulan. 
Hal tersebut menimbulkan proses perekrutan tidak maksimal, dengan 
keterbatasan waktu, bahkan terjadi juga ketika itu, terindikasi sebagai 
simpatisan partai politik pun menjadi PTPS. Sekalipun dalam 
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 Jppn.com, 27 Desember 2016. 
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 Wawancara, 27 Agustus 2020. 
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perjalanannya yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya dengan 
menjunjung netralitas. 

Setelah melakukan perekrutan PTPS, Panwas Kecamatan dan PPL 
Kalibata secara bersama-sama melakukan bimbingan teknis (bimtek) 
pelaksanaan kampanye, pengetahuan tentang kepemiluan, tata cara 
pungut-hitung suara yang benar, dan penjabaran materi-materi lain terkait 
dengan tata cara pengawasan di TPS sesuai dengan tempat PTPS 
bertugas. Narasumber yang hadir ketika itu, Muhammad Jufri (Ketua 
Bawaslu DKI Jakarta) dan Ari Masyhuri (Anggota Panwas Jaksel). Bimtek 
tersebut dilakukan pada 9 Februari 2017, pukul 08.00-12.00 WIB. 

Dalam pelaksanaannya ada kendala teknis yang secara langsung atau 
tidak langsung tentu berdampak pada kualitas output pemahaman peserta. 
Pertama, terkait dengan kepesertaan. Karena beberapa PTPS banyak yang 
sedang bekerja, sehingga tidak dapat mengikuti bimtek. Kedua, beberapa 
PTPS adalah wanita yang memiliki bayi, sehingga PTPS tersebut tidak 
fokus dan lebih memikirkan bayinya.  

Ketiga, tempat bimtek juga tidak nyaman dan tidak dapat 
menampung seluruh peserta. Jadi, sebagian peserta akhirnya berada di 
luar ruangan. Keempat, pada saat bimtek tersebut sama sekali tidak 
diadakan simulasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. 
Dengan demikian, bagi PTPS yang baru pertama kali akan mendapati 
kesulitan di hari H.30  

Kendati demikian, PPL Kalibata tidak hanya mengandalkan bimtek 
untuk memberikan pengetahuan tentang pengawasan di TPS tetapi juga 
melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi satu per satu rumah para 
PTPS di wilayah Kalibata dan juga melakukan kontrol melalui grup WA 
PTPS Kalibata, Jakarta Selatan. 

Hal lain, yang juga menjadi beban bagi PTPS, terutama yang baru 
pertama kali menjadi PTPS dan bukan bagian dari generasi milenial adalah, 
selain melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di 
TPS, PTPS juga diberikan tugas untuk membuat video berupa laporan 
pengawasan yang telah dilakukan untuk di-share ke website Bawaslu RI. 
Menurut Zarkasih, hal tersebut membuat PTPS tidak fokus dalam 
menjalankan tugas pengawasannya dan lebih berfokus pada tugas 
perekaman. 

Sebelum turun menjalankan tugasnya, PTPS dibekali alat kerja, antara 
lain buku pedoman pengawasan, alat tulis, baju PTPS, dan kartu identitas 

                                                             
30 Wawancara Zarkasih, PPL Kelurahan Kalibata, 27 Agustus 2020. 
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(ID card). PTPS juga dibekali dengan pulsa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh 
lima ribu rupiah) untuk mengunggah hasil video pengawasan. Alat kerja 
dan pulsa dibagikan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan dan penghitungan 
suara. Sehingga hal tersebut membuat PTPS kurang sempat membaca 
aturan-aturan dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di 
TPS. 

Terkait dengan koordinasi antara Panwas Kecamatan Pancoran dan 
PPL Kalibata, dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. 
Koordinasi tersebut di antaranya membahas terkait dengan kesiapan PPL 
Kalibata melakukan pengawasan kampanye dan pengawasan pemungutan 
dan penghitungan suara. Dalam koordinasi tersebut, PPL Kalibata juga 
PPL lainnya melaporkan kesiapan para PTPS-nya masing-masing. 
Memasuki putaran kedua, diadakan bimtek kembali untuk PTPS pada 15 
Februari 2017, sehingga total dua kali pelaksanaan bimtek untuk PTPS. 

Menurut Muchtar Taufiq, Anggota Panwas Kota31, “bimtek PTPS 
ketika itu langsung di bawah tanggung jawab Bawaslu DKI sebagai kuasa 
pengguna anggaran. Panwas Kota hanya sebagai supporting system. Bisa 
jadi kendala teknis di lapangan terkait dengan pelaksanaan bimtek karena 
penjadwalan yang ketat dan terbatasnya waktu”. 

Jika kita analisis beberapa catatan dari hasil wawancara dengan 
Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL terkait dengan pola perekrutan 
tim dan pengembangan SDM pengawas pemilu pada Pilgub DKI Jakarta 
2017 lalu, ada gap antara teori dan praktik, antara das sollen dan das sein. 
Sehingga efektivitas organisasi kurang tercapai. 

Menurut Gibson et. al, dalam Siagian (1986: 33), efektivitas organisasi 
dapat diukur melalui (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) 
Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisis dan perumusan 
kebijaksanaan yang mantap; (4) Perencanaan yang matang; (5) 
Penyusunan program yang tepat; (6) Tersedianya sarana dan prasarana; 
dan (7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

Tujuan Pengawas Pemilihan adalah memastikan pemilihan berjalan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memaksimalkan 
tupoksinya dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 
potensi pelanggaran Pemilihan. Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, 
diperlukan strategi terkait dengan berbagai tahapan pemilihan yang 
berjalan beserta perangkat teknis,  sumber daya manusia (SDM), dan 
perangkat pendukungnya. Dalam istilah Gibson, tersedianya sarana dan 
prasarana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, sistem pengawasan 
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 Wawancara, 30 Agustus 2020. 
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dan pengendalian yang bersifat mendidik yang berorientasi pada 
penguatan SDM tim. 

Dari beberapa poin penting hasil wawancara di atas ditemukan 
beberapa kendala. Pertama, kebutuhan tambahan waktu untuk sosialisasi 
dalam perekrutan PTPS oleh PPL dan Panwas Kecamatan. Agenda 
perekrutan PTPS adalah sebuah keniscayaan yang sudah terjadwal, ketika 
pelantikan Panwas Kecamatan kemudian disusul pelantikan PPL, mestinya 
agenda perekrutan PTPS sudah dapat disosialisasikan secara nonformal. 
Atau jika memang dikhawatirkan tidak dapat optimal berpotensi 
terjadinya “kolusi dan nepotisme” di internal tim yang sudah terbentuk, 
bisa saja agenda pengumuman perekrutan PTPS sudah bisa dijalankan 
ketika PPL terbentuk. Ini terkait dengan poin (4) Perencanaan yang 
matang dan (5) Penyusunan program yang tepat, dari teori di atas. 

Kedua, kebutuhan manajemen kelas dalam tata kelola bimtek, agar 
hasilnya optimal, jadi peserta tidak tercecer di luar ruangan. Sound system 
perlu diperhatikan agar suara terdengar dengan jelas oleh peserta, dan 
yang tidak kalah pentingnya adalah perangkat kerja, khususnya buku 
pedoman pengawasan agar sudah dapat diakses dan dipelajari oleh PTPS 
ketika yang bersangkutan dilantik. Jangan baru diberikan 3 hari sebelum 
pemungutan suara.  

Terkait dengan poin (6) adalah tersedianya sarana dan prasarana, dan 
poin (7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, dari 
teori di atas. Kedua hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pelaksanaan 
pemilihan selanjutnya, agar penguatan SDM di tingkat pelaksana teknis 
dapat lebih ditingkatkan sehingga tujuan organisasi tercapai. 

Berbagai kendala teknis pada pelaksanaan Bimtek PTPS tentunya 
berdampak pada pemahaman PTPS terhadap materi yang disampaikan. 
Seperti perlu ada pendelegasian tugas dan wewenang dari Bawaslu DKI 
Jakarta kepada Panwas Kota dan Kecamatan. Misal, jika potensi gedung 
atau ruangan yang ada di setiap kelurahan hanya dapat menampung 50 
orang agar efektif pelaksanaannya. Dengan pendelegasian itu pelaksanaan 
Bimtek dapat dibagi beberapa gelombang yang sisanya menjadi tanggung 
jawab Panwas Kota dan Panwas Kecamatan.  

Secara teori hal ini sangat dimungkinkan, seperti yang dijelaskan oleh 
Stoner (1996:34), pendelegasian wewenang adalah pemberian 
kekuasaan/otoritas formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
kegiatan tertentu kepada orang lain. 

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Bimtek pada periode 
pemilihan selanjutnya akan lebih efektif meningkatkan kompetensi SDM 
PTPS.  Hal lain yang sangat mungkin disiasati adalah, waktu pelaksanaan. 
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Bagi PTPS yang bekerja atau memiliki kesibukan lain, Panwas Kota dan 
Panwas Kecamatan dapat berkoordinasi dengan PPL untuk waktu yang 
tepat agar semua PTPS dapat ikut serta. 

Jika kita kembali merujuk pada UU Pilkada, dijelaskan bahwa, pada 
Pasal 112 Ayat (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi 
gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak 
dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Dan pada 
ayat (2), Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian 
dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih 
keadaan sebagai berikut:  

a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan 
suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan;  

b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, 
atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah 
digunakan;  

c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan 
oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;  

d) Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada 
TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau  

e) Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat 
kesempatan memberikan suara pada TPS. Terdapat lima faktor dalam UU 
yang menyebabkan perlunya dilakukan PSU. Lalu, apa yang terjadi di TPS 
29? 

 
Menurut Zulkifli32 (mantan anggota KPPS TPS 29), “sebelum 

pelaksanaan pemungutan suara, diadakan Bimtek sebulan 3 sampai 4 kali 
di kelurahan. Tetapi hasilnya itu entah ke mana. Padahal kepada anggota 
selalu diingatkan agar mengikuti setiap penyuluhan atau bimtek tersebut, 
karena semuanya masih awam”. 

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Zulkifli menegaskan 
bahwa hal detail terkait dengan aturan perundang-undangan masih belum 
dipahami. Hal itu terlihat ketika ada seorang pemilih bertanya kepada 
ketua KPPS: apakah diperbolehkan mencoblos lewat video call dan semua 
bingung baik dari PTPS maupun dari saksi parpol. Karena mungkin itu tadi, 
minimnya bimtek.  

Akhirnya, diperbolehkan memilih atas nama saudaranya itu. Ternyata 
PTPS melaporkan ke petugas Bawaslu DKI dan dari petugas Bawaslu DKI 
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mengatakan, lanjutkan saja dulu nanti dibicarakan lagi. Begitupun dengan 
pemilih kedua yang mencoblos atas nama anaknya, diperbolehkan juga. 
PTPS tidak melarang karena dari pihak Bawaslu DKI menyuruh 
melanjutkan saja dulu nanti akan diproses. 

Sementara, menurut penuturan Imroni dari PTPS 2933. “Kejadian itu  
bermula saat ada salah satu warga yang anggota keluarganya namanya 
terdaftar di form daftar pemilih. Kebetulan pada saat hari pencoblosan 
sedang berada diluar kota. Ketika itu, pemilih yang terdaftar tersebut 
melakukan video call dengan maksud untuk diwakilkan mencoblos oleh 
ibunya. Saat itu juga KPPS dan saksi mengizinkan, karena kebetulan 
pemilih tersebut juga merupakan keluarga dari salah satu tokoh 
masyarakat yang dihormati di wilayah ini”. 

Sebagai PTPS, dengan kurangnya pemahaman dan merupakan kali 
pertama ikut sebagai pengawas, yang bersangkutan tidak tahu banyak 
aturan. Akhirnya ikut setuju. Dilakukanlah pencoblosan dengan perwakilan 
melalui video call tersebut. Kejadian itu diketahui oleh pengawas yang lain, 
yang  pada saat itu mengatakan lanjutkan atau teruskan. Selanjutnya 
Imroni mengisi fom A dan menyerahkan ke PPL. Setelah itu, Imroni 
mengaku tidak tahu apa-apa lagi, karena pada saat PSU sempat shock 
hingga tidak keluar rumah karena ada sebagian warga yang 
menyalahkannya. “Saya takut kena hukuman,” kata Imroni seraya 
menceritakan pengalamannya: 

“Persiapan saya jelang pemungutan suara hanya ikut dalam bimtek dan 
baca buku saku. Bimtek yang diselenggarkan untuk PTPS hanya sekali. Jadi 
saya kurang memahami karena pada saat itu peserta yang hadir sangat 
banyak, dari semua kelurahan digabungkan, jadi kurang fokus. Terkadang 
materi yang disampaikan kurang terdengar. Selanjutnya, secara informal bila 
ada yang mau ditanyakan, kami koordinasi dengan PPL lewat WA grup”.  

 
Mengonfirmasi informasi yang didapat dari KPPS dan PTPS tersebut, 

tim peneliti mencoba mendalami informasi tersebut kepada anggota PPK 
Pancoran. Berdasarkan wawancara dengan Azhardini Ratna Listanti34, 
mantan PPK Pancoran sekaligus salah satu anggota KPPS di TPS 29 
Kelurahan Kalibata pada saat PSU dilaksanakan, menurutnya, ada 2 orang 
yang mewakili hak pilih orang lain.  

Yakni: pertama atas nama Tati Fahrianti dengan nomor DPT 225, yang 
hak pilihnya diwakili oleh adiknya yang bernama Dian Febriani, yang 

                                                             
33 Wawancara dilakukan pada 10 November 2020. 
34 Wawacara dilakukan pada 24 Agustus 2020. 
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sebelumnya sudah mencoblos. Mengetahui hal tersebut, menyusul pemilih 
yang kedua, bernama Hj. Khairiyah meminta izin juga untuk mencoblos 
atas nama anaknya sendiri, Achmad Abghori Akmal dengan nomor DPT 35. 

Orang pertama bertanya, selain KPPS ada juga Pengawas TPS juga 
saksi-saksi pasangan calon: apakah boleh kakaknya dicoblosin seraya 
menunjukkan voice note atau pesan suara kakaknya tersebut? Seraya 
memperlihatkan KTP beserta C6 milik kakaknya itu. Memang betul pemilih 
atas nama Tati Fahrianti terdaftar di TPS tersebut. Sehingga KPPS 
menyetujui. Tidak ada yang protes atau komplain dari yang lain sehingga 
pencoblosan yang melanggar ketentuan perundang-undangan itu 
dilakukan. Kejadian kedua juga dilakukan tanpa ada komplain dari pihak 
manapun. Tidak ada keributan dari mulai pencoblosan sampai 
penghitungan suara di TPS 29 terkait hal tersebut. 

Selanjutnya, tim peneliti juga mendalami tindak lanjut Panwas 
Kecamatan terkait dengan kejadian tersebut. Fahrul Rozi selaku Ketua 
Panwas Kecamatan Pancoran35 saat itu mengatakan, “berdasarkan laporan 
dari PTPS 29 di Kelurahan Kalibata, pada 15 Februari 2017 pukul 19.03 
didapati pemilih menggunakan hak pilih dua kali dengan menggunakan C6 
milik anggota keluarganya sebanyak 2 orang”.  

Lalu, berdasarkan penelitian dan pemeriksaan kepada ketua dan 
anggota KPPS TPS 29 hal itu diakui karena ada persetujuan dari para saksi 
pasangan calon. Sehingga dirinya menyimpulkan adanya pelanggaran. 
Kemudian merekomendasikan PSU di TPS 29. Sesuai dengan amanah UU 
Pilkada Pasal 112 Ayat 2 Poin (d). 

Penyebab terjadinya pelanggaran adalah karena minimnya 
pemahaman dari KPPS, PTPS, bahkan para saksi tentang hukum dan 
peraturan perundang-undangan. Ini harus menjadi perhatian bersama 
penyelenggara dan seluruh stakeholder, mengingat penyelenggara di 
tingkat adhoc adalah ujung tombak pelaksana peraturan perundang-
undangan yang kebanyakan direkrut dari orang awam. Asal ada, seolah 
hanya pelengkap untuk memenuhi kuota. Tentu dalam konteks ini perlu 
ada perbaikan ke depan. Harus merekrut PTPS yang berkualitas.  

Untuk itu, diperlukan peraturan dan strategi pengembangan SDM 
untuk menunjang jajaran pelaksana adhoc, di setiap TPS butuh SDM yang 
gesit, energik, mau belajar, dan bisa cepat memahami, kritis, dan berani 
“menegakkan aturan”. Punya motivasi untuk berkontribusi meningkatkan 
kualitas pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta. Agar selanjutnya, kelembagaan 
penyelenggara Pemilu semakin baik, tidak hanya di tingkat atas, tetapi 
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juga hingga ke jajaran terdepan. Sehingga optimal dalam melakukan 
pencegahan ketika didapati situasi yang berpotensi terjadinya 
pelanggaran. 

Terkait dengan hal tersebut, sejumlah hal patut pendapat perhatian 
khusus, diantaranya: 

1. Aspek Pidana dalam PSU 
Penguatan struktur penyelenggara Pemilu hingga di tingkat adhoc 

agar diisi oleh SDM berkualitas dan paham peraturan ini penting. 
Mengapa? Karena ada aspek tuntutan pidana dalam kejadian ini. Kita 
pahami, dalam perspektif hukum, ketika suatu peraturan perundang-
undangan disahkan dan diundangkan, bahkan sudah disosialisasikan. Maka 
setiap orang dianggap paham dan dapat dijerat, yang dalam filosofi hukum 
hal itu bersifat mengatur dan memaksa. 

Unsur pidana yang diatur Pasal 178B UU Pilkada dijelaskan bahwa, 
“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja 
melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari 
satu kali di satu TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 36 bulan dan paling lambat 108 bulan dan denda paling sedikit Rp. 
36.000.000,- dan paling banyak Rp. 108.000.000,-“ 

Begitu pula pelanggaran pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang 
mengizinkan atau menyuruh orang menggunakan hak pilih yang bukan 
hak pilihnya dalam hal ini Ketua KPPS, Pengawas TPS, dan para saksi dari 
paslon sesuai dengan Pasal 178C ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang 
dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan 
suaranya 1 kali atau lebih dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan 
paling lama 144 bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- dan paling 
banyak Rp. 144.000.000,-“ dan apabila yang mengizinkan/menyuruh 
adalah penyelenggara pemilihan, baik itu PTPS atau KPPS maka 
hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum. 
(Pasal 178C ayat 3). 

Dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017, dugaan pelanggaran 
pidana tersebut dikaji dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu Panwas Kota 
Jakarta Selatan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dan 
pemeriksaan, karena kejadian tersebut murni karena ketidaktahuan dan 
minimnya pemahaman seluruh stakeholders di lapangan, tidak ditemuinya 
upaya melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja. Maka 
disepakati tidak memenuhi unsur, sehingga tidak diteruskan menjadi 
pelanggaran pidana.  Berdasarkan hal tersebut, menurut Muchtar Taufiq36, 
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Panwas Kota Jakarta Selatan kemudian menetapkan hal itu sebagai 
pelanggaran administrasi dan dilaporkan dengan nomor laporan 
16/TM/KLB/PC/PANWAS-JS/II/2017. 

Dalam dokumen Panwas Kota Adminstrasi Jakarta Selatan, 
Pemberitahuan Tentang Hasil Temuan, dijelaskan, “Bahwa berdasarkan 
hasil kajian dan pembahasan di Panwas Kota Administrasi Jakarta Selatan 
terhadap laporan tentang dugaan menggunakan hak pilih lebih dari satu di 
TPS 29 RT 007/005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, bahwa 
berdasarkan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Wali Kota memenuhi unsur adanya pelanggaran administrasi, untuk itu 
direkomendasikan kepada KPU Jakarta Selatan untuk melaksanakan PSU 
di TPS 29 Kalibata, Pancoran. Tertanggal 16 Februari 2017”. 

Tidak hanya itu, aspek pidana dalam PSU juga memaksa KPU untuk 
melaksanakan rekomendasi PSU. Jika tidak dilaksanakan, berpotensi 
terjadi pelanggaran pidana, diatur pada Pasal 193 ayat (1), bahwa Dalam 
hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan 
suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan 
yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi 
dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan 
denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Beruntung, semua 
berjalan tanpa ada jerat pidana. Tetapi untuk selanjutnya, tentu hal-hal 
seperti ini harus dicegah. 

Dalam konteks ini, ancaman jerat pidana menekankan pentingnya 
penguatan SDM. SDM penyelenggara menjadi kunci. “PR” ke depan bagi 
setiap penyelenggara dan stakeholders adalah bagaimana 
penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan efektif dengan bangunan 
struktur penyelenggara yang berkualitas hingga di tingkat adhoc. Paham 
aturan, mampu menangani dinamika di lapangan dengan teguh 
menegakkan aturan yang ada. Tentu yang paling utama adalah, dapat 
mengantisipasi dan mengoptimalkan pencegahan terhadap potensi 
pelanggaran yang mungkin terjadi. 

2. Partisipasi Pemilih dan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah PSU di TPS 
29 

Petugas KPPS pada saat pemungutan suara sebelum PSU adalah Zaini 
sebagai ketua dan Isnaini, Awaluddin, M. Tarmizi, Zulkifli, Mahfuz, 
Rohmani sebagai anggota. Kemudian Saksi dari Paslon No.1 Faddhel M, 
Saksi Paslon No.2 Dede Kurniawan dan Saksi Paslon No.3 Fatmawati. 
Sementara di PPS Kelurahan Kalibata ada Yanuar sebagai ketua, Hamdi 
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dan Awaluddin sebagai anggota. Selanjutnya PPK Kecamatan Pancoran 
diketuai oleh H. Yom Emzir dan anggota-anggotanya ialah Azhardini Ratna 
Listanti, Rizki Agung Mulyawan, Ari Wulandari, dan Ahmad Syaiful.  

Ketika pelaksanaan PSU digelar, petugas KPPS berganti personel. 
Yakni Halwani sebagai Ketua dan anggota-anggotanya ialah Azhardini, 
Rudi, Yanuwar, Rizki, Suprapto dan Angga. Personel baru ini diambil dari 
unsur PPK dan PPS dari kelurahan yang ada di Kecamatan Pancoran.37  

 

NO 

PARTISIPASI PEMILIH DAN PEROLEHAN SUARA DI TPS 29 

RINCIAN 
KETERANGA

N 

SEBEL
UM 
PSU 

KETERAN
GAN 

SESUDA
H PSU 

KETERAN
GAN 

1 Pemilih dalam 
DPT 

491 
pemilih 

Laki2: 258, 
Pr: 233 

491 
pemilih  

Laki2: 258, 
Pr: 233 

2 DPTb  21 
pemilih 

Laki2: 8, 
Pr: 13 

14 
pemilih  

Laki2: 4, 
Pr: 10 

3 Pengguna hak 
pilih dalam 
DPT  

435 
pemilih 

Laki2: 223 
Pr: 212 

398 
pemilih  

Laki2: 203 
Pr: 195 

4 DPTb  21 
pemilih 

total 
pengguna 
hak pilih: 
456 pemilih 
laki2: 231 
Pr: 225 

14 
pemilih  

total 
pengguna 
hak pilih 
412 pemilih 
Laki2: 207  
Pr: 205 

5 Suara sah  451 
suara 

total suara 
sah dan 
tidak sah 
456  

411 suara Total suara 
sah dan 
tidak sah 
412 

6 Suara tidak 
sah 

5 suara 1 suara 

7 Perolehan 
suara  

No.1 77 
suara 
No.2 29 
suara 
No.3 
345 
suara 

Total 451 
suara 

No.1: 7 
suara 
No.2: 19 
suara  
No.3: 385 
suara 

Total 411 
suara 

                                                             
37 Wawancara dengan Azhardini Rudi, 24 Agustus 2020 
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Catatan: Terjadi penurunan tingkat pertisipasi pemilih ketika PSU 
dilaksanakan. Dari 456 pemilih menjadi 412 pemilih, berkurang 44 pemilih. 
Tetapi ada pengurangan suara tidak sah, dari 5 menjadi 1. Dalam konteks 
ini, bisa jadi adanya suara tidak sah karena masalah dalam pemahaman 
pemilih, bagaimana memberikan hak pilih secara benar sehingga 
dinyatakan sah. Lalu, dalam perolehan suara, ada penurunan yang 
signifikan pada perolehan suara paslon nomor 1, dari 77 suara menjadi 7 
suara. Begitu juga pada paslon nomor 2, dari 29 menjadi 19. Sementara 
perolehan suara pada paslon nomor 3, terjadi peningkatan, dari 345 suara 
menjadi 385 suara. 
 
E. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi  

Selama ini kita pahami bahwa pelaksana teknis terdepan dalam 
pemilihan, yang menjadi petugas di TPS adalah orang tua, dengan fisik 
yang mulai melemah dan fokus yang kurang, sehingga sulit penyesuaian 
dengan peraturan yang baru. Atau sebaliknya, dilaksanakan oleh orang 
baru, masih muda, terpaksa karena direkomendasikan oleh Ketua RT di 
wilayah tempat tinggalnya. 

 Sementara yang bersangkutan masih terikat dengan pekerjaan yang 
membutuhkan fokus dan memakan waktu. Sehingga ketika ditugaskan 
sebagai PTPS/KPPS tidak optimal untuk belajar dan memahami peraturan. 
Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah agar pada Pemilihan selanjutnya 
dapat disiapkan petugas yang berkualitas. Ini sangat penting, mengingat 
ada sanksi pidana yang bisa menjerat. 

Berdasarkan pertanyan penelitian di atas, yakni:  bagaimana 
Pengawas Pemilu melaksanakan tugasnya mengawasi tahapan 
pemungutan suara di TPS 29 Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta 
Selatan sehingga berkesimpulan merekomendasikan PSU? Faktor apa saja 
yang menyebabkan terjadinya PSU di TPS 29 Kelurahan Kalibata, 
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan? Maka dengan ini disimpulkan: 
1. Dalam melaksanakan pengawasan Pilgub, pengawas Pemilu 

membentuk tim dengan melakukan perekrutan dari tingkat Panwas 
Kecamatan yang berjumlah tiga orang, seorang PPL di setiap 
kelurahan, dan seorang PTPS di setiap TPS. Untuk memaksimalkan 
tugas-tugas tim ini, dilaksanakan bimtek secara berjenjang. Dalam 
perjalananannya, ada pola perencanaan dan pelaksanaan yang kurang 
efektif. 

2. Mengacu UU Pilkada yang mengatur lima faktor penyebab PSU, khusus 
pada TPS 29, sesuai dengan Pasal 112 ayat 2 poin (d) lebih dari seorang 
pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama 
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atau TPS yang berbeda. Mengapa hal ini terjadi? Karena 
ketidakpahaman petugas di TPS terhadap peraturan perundang-
undangan. 

 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut rekomendasi dan saran untuk 

pelaksanaan pemilihan selanjutnya, yaitu: 
1. Perlu perbaikan manajemen organisasi dan tata kelola bimtek yang 

berorientasi pada peningkatan pemahaman petugas pengawas 
pemilihan. Terkait dengan kendala-kendala teknis pada pelaksanaan 
bimtek PTPS, perlu ada pendelegasian tugas dan wewenang dari 
Bawaslu DKI Jakarta kepada Panwas Kota dan Kecamatan agar 
pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan potensi gedung atau ruangan 
yang ada di setiap kelurahan. Kemudian, koordinasi, supervisi dan 
monitoring penyelenggara di tingkat atas agar lebih diintensifkan ke 
penyelenggara ditingkat TPS. Buku saku/buku pedoman yang menjadi 
pegangan KPPS/PTPS agar dapat diberikan pada saat pelantikan, diulas 
ketika bimtek dan banyak waktu untuk terus dipahami. Ketika petugas 
bingung, segala kebingungannya dapat didiskusikan dengan PPL dan 
Panwas Kecamatan atau PPS dan PPK. Pun jika mereka tidak bisa 
menjawab, dapat dikonsultasikan ke Panwas Kota atau KPU Kota dan 
seterusnya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, mereka sudah paham 
aturan. 

2. Secara teknis, diperlukan bimtek penyelenggara di tingkat TPS dengan 
manajemen kelas yang efektif. Persyaratan untuk menjadi PTPS/KPPS 
dengan usia 18 tahun, membuka peluang bagi mahasiswa untuk 
terlibat. Jakarta Selatan memiliki kampus dan universitas yang tersebar 
hampir di setiap kecamatan. Tetapi terhambat dengan regulasi harus 
ber-KTP setempat. Kebanyakan mahasiswa yang ada di Jakarta Selatan 
ber-KTP daerah. Padahal, mahasiswa adalah entitas yang memiliki 
potensi yang memenuhi persyaratan menuju peningkatan kualitas 
Pilgub. Mau belajar, energik, idealis, berorientasi pada penegakan 
hukum dan peraturan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini 
diperlukan “terobosan peraturan”. Mengapa hal ini harus dilakukan? 
Agar sinergi penyelenggara Pemilu dengan kampus, dapat lebih 
konkrit. Tidak hanya berkutat dalam wacana bagaimana mengawal 
proses demokrasi, jika perlu dibangun kerja sama dengan rektorat agar 
civitas akademika bisa menjadi anggota PTPS/KPPS. Bisa saja dari tujuh 
orang anggota KPPS, tiga orang yang memang ber-KTP setempat, 
empat orang dari kampus yang ada di sekitar TPS. Ini juga bisa menjadi 
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ruang bagi civitas akademika khususnya mahasiswa untuk 
melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) atau pengabdian masyarakat. 
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PENGARUH KEBERADAAN UNSUR MAHASISWA 
SEBAGAI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 

TERHADAP KUALITAS PENGAWAS TPS PADA 
PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 

 
Tim Penulis :  

Burhanuddin dan Bahrur Rosi 
 

 
A. PENDAHULUAN 

Institusi pengawas Pemilu menjadi solusi yang dianggap tepat 
menangani permasalahan yang selalu muncul dalam setiap 
kontestasi pesta demokrasi baim ditingkat lokal maupun 
ditingkat nasional. Sebagai wujud kongkritnya, dalam UU No. 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota, kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
diperkuat  dan  diperjelas secara  fungsi  dan tugas sebagai penyelenggara 
Pemilu. Bawaslu untuk pertama kali dalam sejarah memiliki kewenangan 
mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) dengan membentuk 
Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selajutnya disebut 
Pengawas TPS (PTPS). Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
Serentak Tahun 2017 menjadi pesta demokrasi yang untuk pertama 
kalinya melibatkan Pengawas TPS dalam mengawasi jalannya 
pemungutan suara hingga penghitungan suara diseluruh tempat 
pemungutan suara diseluruh Indonesia. 

Pengawas TPS memiliki kewajiban melaporkan hasil pengawasan 
dalam pemungutan suara kepada Panwascam melalui Panwas 
Desa/Kelurahan. Selain itu, Pengawas TPS berwenang untuk 
menyampaikan keberatan atas dugaan pelanggaran, kesalahan, 
penyimpangan administrasi, dan menerima berita acara dalam 
penghitungan suara dengan rentang waktu selama persiapan, 
pelaksanaan, hinga pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. 
Dengan demikian Pengawas TPS memiliki peran yang sangat strategis 
dalam menjaga dan mengawasi proses Pemilu agar berjalan dengan jujur 
dan mengedapankan asas keadilan dalam Pemilu. 

Sebagai formatur baru dalam kepemiluan skala nasional, otomatis 
kehadiran Pengawas TPS sangat membantu melakukan monitoring secara 
lebih efektif dengan jumlah yang sama dengan jumlah TPS yang ada. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pemilu, Bawaslu ditingkatan akar rumput membawahi pengawas pemilu 
lapangan yang bertugas mengawasi, merekomendasikan, meneruskan, 
dan menyampaikan temuan kepada Panwas Kecamatan dalam hal terjadi 
dugaan pelanggaran. 

Tetapi pada kenyataannya, kinerja Pengawas TPS memang cukup 
efektif dalam menjalankan fungsinya disamping kewenangan yang sangat 
strategis. Pola rekrutmen Pengawas TPS menjadi salah satu faktor 
kuncinya. Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 perubuhan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa Pengawas TPS 
dibentuk oleh Panwas Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari 
Panwas Desa/Kelurahan.  

Adapun syarat yang ditetapkan untuk menjadi seorang Pengawas 
TPS secara teknis dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2017 
adalah minimal berusia 18 Tahun, Pendidikan minimal SMA/Sederajat. 
Selain itu calon Pengawas TPS harus memiliki kemampuan dan 
pengetahuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, 
ketatanegaraan, kepartaian, dan kepemiluan. 

Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum 
pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari 
pemungutan suara. Dalam surat edaran Bawaslu terkait pembentukan 
Pengawas TPS, tercatat Panwascam hanya memiliki waktu satu bulan 
dalam proses pelaksanaan rekrutmen, terhitung dari pengumuman 
pendaftaran hingga pelantikan dan bimbingan teknis (Bawaslu.go.id:2017).  

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses perekrutan terjadi 
persaingan antara KPPS, saksi partai politik, serta Pengawas TPS itu 
sendiri untuk merekrut anggota sesuai dengan kebutuhan. Tentu 
masyarakat memiliki pertimbangan tersendiri untuk memilih 
melibatkan diri pada porsi yang mana, mulai dari pertimbangan 
pendapatan, beban tugas dan fungsi hingga kompetensi.  

Sementara Bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang 
Pemilu  tidak bisa melakukan banyak inovasi dalam hal perekrutan serta 
terpaku pada mekanisme yang sudah diatur. Hasilnya, mereka yang 
menjadi petugas Pengawas TPS banyak yang tidak memahami teknis 
pemungutan suara secara mendalam. Problemnya, Pengawas TPS 
sebagai ujung tombak pengawasan Pemilu hanya diberikan sekali 
bimbingan teknis pasca  dilantik  sebagai    Pengawas TPS  yang berimbas pada 
pengetahuan teknis pemilu. 

Mahasiswa yang juga sering disebut sebagai agen perubahan 
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dirasa memiliki modal kapasitas dan kualitas secara keilmuan untuk dapat 
berkontribusi dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. Mahasiswa 
diharapkan bisa berkontribusi positif melalui kinerja dalam melakukan 
pengawasan disetiap TPS. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta 
untuk meningkatkan keterlibatan kampus dalam agenda pengawasan 
partisipatif. Selain itu, kerjasama tersebut dimaksudkan untuk terus 
mendekatkan pemilu dengan mahasiswa sehingga membuka ruang 
keterlibatan mahasiswa untuk ikut dan menjadi pengawas pemilihan 
dengan mendaftar sebagai pengawas TPS pada Pemilihan Gubernur DKI 
Jakarta Tahun 2017. 

Keberadaan unsur mahasiswa sebagai Pengawas TPS pada 
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 merupakan terobosan penting 
untuk terus meningkatkan kualitas Pengawas TPS, mengingat kapasitas 
mahasiswa yang sudah melek dengan politik, tinggal diberikan materi dan 
bimbingan yang berkaitan dengan teknis pengawasan pemungutan dan 
penghitungan suara di TPS. Walaupun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
memberikan prioritas bagi kalangan mahasiswa untuk menjadi Pengawas 
TPS, tapi dengan catatan seluruh pendaftar harus tetap sesuai dengan 
kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan agar dapat diterima menjadi pengawas TPS pada Pemilihan 
Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. 

Berbagai gambaran yang terjadi dalam proses rekrutmen 
Pengawas TPS, Peneliti merasa penting untuk mempertanyakan 
bagaimana dinamika dalam proses rekrutmen Pengawas TPS dan 
bagaimana pengaruh keberadaan unsur mahasiswa sebagai Pengawas TPS 
serta pengaruhnya terhadap kualitas kinerja Pengawas TPS. Hal ini 
menjadi menarik dan penting untuk dicari dan ditelaah secara 
komprehensif, bagaimana persyaratan, mekanisme, potret rekrutmen 
Pengawas TPS dan yang paling penting adalah bagaimana pengaruh 
keberadaan unsur mahasiswa sebagai Pengawas TPS terhadap kualitas 
Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.  

 
1. Metode Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kuantitatif-diskriptif. Dalam penelitian ini, 
informan diarahkan untuk dapat menggambarkan/menceritakan secara rinci 
dinamika dan permasalahan dalam rekrutmen Pengawas Pemilu ditingkat 
bawah yakni Pengawas TPS serta berbagai persoalan yang melingkupinya, 
termasuk faktor-faktor internal maupun eksternal yang mendukung maupun 
menghambat kinerja mereka.  
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Penelitian ini juga mempertimbangkan peran subyektif dari setiap 
informan dalam memperoleh informasi. Dengan kata lain, sisi “emic” lebih 
ditonjolkan dengan mendiskripsikan informasi yang diperoleh berdasarkan 
pada pernyataan, pola pikir dan interpretasi informan sehingga akan dapat 
diungkap data tersembunyi.  

Informan dalam penelitian ini adalah Pengawas Pemilu tingkat 
Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu tingkat Kab/Kota (Panwas 
Kab/Kota) terutama kordiv yang membidangi sumber daya manusia 
mengingat yang memiliki tugas untuk melakukan supervisi terhadap 
kinerja pengawas pemilu terutama tingkatan dibawahnya.  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 
Dengan 13.023 TPS pada putaran pertama dan mengalami 
penambahan jumlah TPS pada putaran kedua menjadi 13.03 4 TPS. 
Selain itu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang beragam baik dari sisi 
tingkat pendidikan  hingga     mata  pencaharian  akan berpengaruh terhadap 
proses rekrutmen Pengawas TPS yang ada di setiap kecamatan. 

Studi literatur juga menjadi kerangka acuan sebagai bahan 
komparasi dalam perspektif ilmu politik. Sumber data dari pemberitaan 
media cetak maupun elektronik sangat membantu dalam usaha mencari 
jejak informasi mengenai Pengawas TPS. Adapun dalam penelitian ini 
penulis berusaha menelusuri perjalanan pembentukan Pengawas TPS 
mulai dari tahap perekrutan sampai kinerja saat di TPS disesuaikan dengan 
peraturan perundang-undangan. Terutama keberadaan unsur mahasiswa 
dalam mempengaruhi kualitas Pengawas TPS secara umum. 

 
2. Perspektif Teori 

Joan E. Pynes dalam bukunya Human Research Management for Public 
& Non Profit Organization menyatakan, “Recruitment is the process of attracting 
qualifield candidates to apply for vacant positions within an organization”. 
Rekrutmen SDM merupakan sebuah proses dalam menarik calon-calon yang 
memiliki kualifikasi untuk masuk ke posisi didalam organisasi. 

Sedangkan R Wayne Mondy perekrutan adalah proses menarik orang-
orang pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan 
persyaratan yang layak, untuk mengisi lowongan dalam organisasi. 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa rekrutmen SDM adalah 
upaya dalam menarik calon SDM yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan 
yang telah ditentukan untuk menempati posisi tertentu dalam sebuah 
organisasi. 

Rekrutmen merupakan proses yang dilakukan perorangan, 
organisasi, lembaga, dan perusahaan untuk menarik atau mencari pekerja 
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dalam jumlah dan waktu tertentu guna membantu menjalankan 
sebuah proses untuk mencapai tujuannya. Rekrutmen juga merupakan 
sebuah langkah awal organisasi untuk menjaring anggota yang berkualitas 
dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Artinya rekrutmen 
merupakan sebuah proses untuk mencari karyawan atau anggota yang 
berkualitas dan ahli  di bidangnya. 

Armstrong (2014) menjelaskan rekrutmen SDM merupakan 
salah  satu bagian dari proses mengelola SDM mulai dari menentukan 
kebutuhan kerja hingga hubungan dan pelayanan karyawan. 
Rekrutmen SDM berfungsi  untuk mengenali calon SDM yang 
memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan dan menariknya menjadi SDM 
dalam sebuah organisasi. 

Menurut R Wayne Mondy, salah satu tahapan yang penting dalam 
proses rekrutmen adalah perencanaan SDM yang dibutuhkan baik secara 
kuantitas atau kualitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kebutuhan 
ini didasarkan atas alternatif – alternatif evaluasi dari penarikan 
karyawan yang ada. Jika terdapat evaluasi dalam penarikan karyawan yang 
ada maka perekrutan akan dimulai dilakukan. Permintaan rekrutmen 
SDM akan dimulai dengan manajer mengeluarkan permintaan 
karyawan (employee requisition) berupa dokumen yang merinci  nama pekerjaan, 
departemen, tanggal karyawan dibutuhkan kerja, dan selainnya. 

Setelah menyusun kebutuhan akan kuantitas dan kualitas SDM, 
langkah berikutnya mencari sumber-sumber calon  karyawan yang 
memenuhi  syarat yang telah ditetapkan. Sumber calon karyawan ada 2, 
yaitu dalam perusahaan (sumber internal), di luar perusahaan (sumber 
eksternal). Perekrutan eksternal diperlukan untuk mengisi pekerjaan 
tingkat  pemula (entry level), mendapatkan keterampilan-keterampilan yang 
belum dimiliki SDM yang ada, dan memperoleh SDM dengan latar belakang yang 
berbeda untuk menciptakan keragaman ide. 

Proses rekrutmen atau penyeleksian harus dilakukan sebaik 
mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam menerima dan menempatkan  
tenaga kerja, hal ini harus dilakukan dengan baik dan teliti untuk 
menghindari pekerja yang tidak dapat memenuhi target yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan. Pendapat lain mengungkapkan bahwa 
rekrutmen adalah proses untuk menjaring para pelamar kerja yang 
mempunyai spesifikasi tertentu, yang memenuhi syarat sebagai 
pekerja dalam perusahaan, badan atau lembaga.  
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B. PEMBAHASAN 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta  putaran 

pertama pada 15 Februari 2017 dan putaran kedua pada 19 April 2017 
dikatakan sebagai pemilu yang paling rumit dan menarik di Indonesia 
karena skalanya yang besar dan kontestasi isu yang mengiringi begitu 
menarik perhatian publik.  

Dengan jumlah pemilih sebanyak 7.218.280 orang, DKI Jakarta 
berhasil melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 
baik. Pemungutan suara dilaksanakan pada 13.023 TPS, dimana setiap TPS 
melayani sekitar 200 hingga 300 orang/DPT pada saat hari pencoblosan 
(Jawa Pos, 2018). Artinya, jumlah TPS menurun disbanding dengan Pilkada 
DKI Jakarta Tahun 2012 yang berjumlah 15.059 dengan melayani 400 
orang disetiap TPS-nya. 

Sementara partisipasi jumlah pemilih pada Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 melampaui angka persentase 
yang ditargetkan yaitu mencapai 78% persen jauh dari target nasional yang 
sebesar 77%. Angka partisipasi ini naik dari Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 
dengan angka 62% partisipasi untuk pemilihan putaran pertama dan 68% pada 
putaran kedua (KPU.go.id,2017). 

Untuk mengakomodir hak pilih seluruh warga Jakarta dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, terdapat 13.023 TPS 
pada putaran pertama dan 13.034 TPS pada putaran kedua. Jumlah TPS 
tersebut ditujukan untuk memfasilitasi seluruh warga Jakarta yang masuk 
dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan maupun daftar 
pemilih khusus, agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih 
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

Jumlah dan sebaran tempat pemungutan suara yang tersedia diikuti 
oleh banyaknya jumlah pengawas pemilu disetiap TPS. sesuai peraturan 
perundang-undangan bahwa dalam setiap TPS harus terdapat satu orang 
Pengawas TPS yang secara struktural berada dibawah Bawaslu sebagai 
lembaga pengawas pemilu. Pada putaran pertama terdapat 13.023 Pengawas 
TPS dan 13.034 Pengawas TPS pada putaran kedua. Berikut adalah sebaran 
jumlah Pengawas TPS pada di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI 
Jakarta: 
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Tabel. 1 
Jumlah Pengawas TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 

Jakarta Tahun 2017 
 

Wilayah Putaran 1 Putaran 2 

Jakarta Timur 3.690 3.698 

Jakarta Utara 2.150 2.150 

Jakarta Selatan 2.973 2.974 

Jakarta Barat 2.934 2.935 

Jakarta Pusat 1.237 1.238 

Kepulauan Seribu 39 39 

Total 13.023 13.034 

Sumber: Laporan akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Tahun 2017. 

 
Sesuai data diatas jumlah Pengawas TPS paling banyak terdapat di 

wilayah Kota Jakarta Timur mengingat luas wilayah,sehingga jumlah DPT dan 
jumlah TPS-nya paling banyak, sementara itu untuk jumlah Pengawas TPS 
paling sedikit terdapat di wilayah Kepulauan Seribu karena jumlah pengguna 
hak pilih yang sedikit, sehingga jumlah TPS pun paling sedikit untuk wilayah 
DKI Jakarta. 

Mengingat betapa  kompleksnya penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017  baik secara 
substan sial  maupun secara prosedural ,  mengharuskan 
dihadirkannya Pengawas pemilu ditingkatan yang paling bawah sebagaimana 
perintah Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Pengawas TPS dibentuk 23 
hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan tujuh hari setelah hari 
pemungutan suara, Pengawas TPS ini dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu 
(Panwaslu) kecamatan. 

Kehadiran Pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawasan Pemilu 
ditingkatan paling bawah, menjadi salah satu solusi agar pemilu dapat berjalan 
dengan efektif, berkeadilan dan berintegritas. Data Bawaslu menunjukkan dari 
sekian banyak pelanggaran pemilu mulai  dari netralitas aparatur sipil negara, 
kampanye, penggunaan fasilitas negara, dan lain sebagainya, ada satu hal yang 
menonjol yakni pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan dan 
penghitungan suara, yang mengakibatkan adanya pemungutan suara ulang, 
penghitungan suara ulang bahkan tidak jarang adanya pelanggaran pidana 

 219 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

pemilu. 
Kehadiran Pengawas TPS salah satunya untuk melakukan 

pencegahan terhadap pelanggaran pada saat pemungutan dan 
penghitungan suara, sebagaimana tugas dan wewenangnya menurut 
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang meliputi: 
mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara; 
mengawasi pelaksanaan pemungutan suara; mengawasi persiapan 
penghitungan suara; mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;  
menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan 
pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi 
pemungutan dan penghitungan suara; dan menerima salinan berita 
acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.   

Adapun, kewajiban Pengawas TPS, yaitu: menyampaikan 
laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;  
menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang 
terjadi di TPS kepada Panwaslu kecamatan melalui Panwaslu 
kelurahan/desa; menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan 
penghitungan suara kepada Panwaslu kelurahan/desa.  

Pelanggaran prosedur pada saat pemungutan dan 
penghitungan suara sudah menjadi pelanggaran yang selalu berulang 
dari pemilu ke pemilu maupun dari pemilihan ke pemilihan, yang 
terkadang berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini sebagai 
alasan mengapa kehadiran Pengawas TPS begitu relevan sebagai ujung 
tombak pengawasan langsung di TPS, untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran. 
 
1. Pengawas TPS sebagai pengawal pemilu yang demokratis 

Parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas 
proses penye- lenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu (Suswantoro, 2016: 
18). Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua 
tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, yang kesemuanya 
mengandung kepastian hukum. Semua ketentuan, baik Undang-undang Pemilu 
maupun turunannya di dalam Peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari asas 
Luber Jurdil. 

Signifikansi dari keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti 
Bawaslu, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang adalah 
memastikan bahwa parameter pemilu yang demokratis baik dalam proses 
maupun hasil pemilu, serta asas-asas pemilu tersebut dapat berjalan dengan 
baik.  
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Beberapa permasalahan pemilu yang sering terjadi di TPS, yakni 
pembukaan TPS yang tidak sesuai jadwal, kekurangan surat suara, saksi 
partai/pasangan calon yang menggunakan atribut parpol/pasangan calon, 
adanya pemilih menggunakan hak pilih orang lain, petugas KPPS mengarahkan 
pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu, petugas KPPS mengarahkan 
pemilih untuk menandai surat suara, petugas KPPS menghitung suara dengan 
intonasi yang tidak jelas, petugas KPPS menuliskan perolehan suara tidak sesuai 
dengan yang dibacakan, petugas KPPS mengubah hasil C1 dan beberapa 
permasalahan lain yang biasa terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan 
suara. 

Untuk meminimalisir hal tersebut yang berpotensi  terjadinya 
pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang maupun potensi 
adanya pelanggaran pidana pemilu, maka keberadaan Pengawas TPS 
sangat penting untuk memastikan prosedur pemungutan dan 
penghitungan suara sudah dijalankan dengan baik oleh KPPS. 
 
2. Idealnya seorang Pengawas TPS 

Menurut Stoner dan Freeman (1989:556) yang dikutip oleh Wasistiono dan 
Yonatan (2009), dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses menjamin suatu 
kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz (1994) berpendapat 
bahwa pengawasan adalah pengukuran dan Tindakan atas kinerja yang berguna 
untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam 
mencapai tujuan organisasi. 

Tentu dalam konteks pemilu, pengawasan merupakan usaha yang 
dilakukan demi terciptanya keadilan dalam pemilu. Dalam pasal 22E ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, 
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil setiap lima tahun sekali. Sesuai dengan ketentuan tersebut, “adil” merupakan 
salah satu asas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut harus 
menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (electoral law) maupun 
proses penyelenggaraan pemilu (electoral process). 

Yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, 
mengkaji, memeriksa,dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan 
perundang-undangan. Pengawasan pemilu bertujuan memastikan 
terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan 
berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai 
pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan 
menegakkan integritas; kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara 
dan akuntabilitas hasil pemilu. 

Dalam kerangka itu keadilan pemilu dapat terwujud yang mencakup 
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sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap 
sengketa pemilu (prevention of electoral disputes), penyelesaian terhadap sengketa 
pemilu (resolution of electoral disputes), dan alternatif penyelesaian sengketa 
pemilu diluar mekanisme yang ada (alternative of electoral disputes). (Ayoeb & Ellis, 
2010). Oleh karena itu, dipundak Pengawas TPS lah fungsi pengawasan dan 
pencegahan yang paling mendasar berjalan serta Pengawas TPS harus memiliki 
kapasitas yang mumpuni dalam mengemban dan menjalankan tugasnya sebagai 
ujung tombak pengawasan dalam pemilu/pemilihan di Indonesia. 

Secara garis besar ada 6 poin ruang lingkup tugas Pengawas TPS, 1) 
pengawasan sebelum pemungutan suara; 2) pengawasan persiapan pemungutan 
suara; 3) pengawasan pemungutan suara; 4) pengawasan proses pemungutan 
suara; 5) pengawasan penghitungan suara, dan; 6) pemungutan suara ulang dan 
sekaligus melaksanakan tugas tersebut dengan penuh integritas dan profesional. 

Pengawas TPS harus memahami tatacara pengawasan pemungutan dan 
penghitungan suara, mulai dari pembukaan TPS, pemasangan salinan daftar 
pemilih, penggunaan hak suara, penghitungan suara, dan sah atau tidaknya suara 
yang digunakan. Hal tersebut tentu bukan tugas yang mudah dan sederhana, 
seorang  Pengawas TPS harus mengetahui secara detail sekaligus berani 
menjalankan tugasnya bila ada dugaan pelanggaran yang terjadi di tempat 
pemungutan suara. 

 
3. Sosialisasi dan Kerjasama 

Kebutuhan dan keterpenuhan akan ribuan Pengawas TPS di wilayah 
DKI Jakarta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 dirasa 
sangat penting dan mendesak mengingat peran vital yang akan diemban oleh 
setiap Pengawas TPS dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan 
suara. Untuk memenuhi kebutuhan Pengawas TPS secara kuantitas, Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan bekerjasama 
dengan beberapa perguruan tinggi yang berada di Provinsi DKI Jakarta.  

Kerjasama dengan 25 perguruan tinggi oleh Bawaslu Provinsi DKI 
Jakarta bertujuan untuk mensosialisasikan dan menguatkan peran perguruan 
tinggi dalam pengawasan partisipatif. Selain itu, dimaksud untuk membuka 
ruang yang seluas-luasnya bagi mahasiswa dari masing-masing perguruan 
tinggi yang sudah bekerjasama untuk ikut mendaftar dan bisa menjadi 
Pengawas TPS.  Seluruh proses pendaftaran dan rekrutmen Pengawas TPS 
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga meski 
mahasiswa diprioritaskan untuk menjadi Pengawas TPS, tetapi harus tetap 
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang ada. 

Berikut merupakan tabel daftar perguruan tinggi yang melakukan 
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kerjasama dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penguatan 
pengawasan partisipasif. 

 
 

Tabel. 2 
Daftar Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 

NO PERGURUAN TINGGI NO PERGURUAN TINGGI 

1 Universitas Atmajaya 14 STAI PTDII Jakarta 

2 Institute Bisnis Nusantara 15 STIE Indonesia 

3 Bina Sarana Informatika 16 STKIP Kusuma Negara 
Jakarta 

4 Universitas Esa Unggul 17 Universitas Bung Karno 

5 Universitas Ibnu Chaldun 18 Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. 
Hamka 

6 Institut Ilmu Sosial Dan 
Politik 

19 Universitas Islam Jakarta 

7 Universitas Jayabaya 20 Universitas Nasional 

8 Lembaga Pendidikan Dan 
Pengembangan Profesi 
Indonesia 

21 Universitas Negri Jakarta 

9 Fakultas Hukum Universitas 
Trisakti 

22 Universitas 17 Agustus 
1945 

10 Universitas Mpu Tantular 23 Universitas Yarsi 

11 Universitas Paramadina 24 STIE Kusumanegara 

12 Institut PT IQ 25 Universitas Pembangunan 
Veteran Jakarta 

13 Universitas Satya Negara 
Indonesia 

  

Sumber: Laporan akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Tahun 2017 

 
4. Dinamika Proses Rekrutmen Pengawas TPS 

Kenyataan bahwa Pengawas TPS dibutuhkan dalam upaya 
mewujudkan Pemilu berintegritas dan berkeadilan mengalami kendala, 
mulai dari proses rekrutmen, implementasi tugas pokok dan fungsi, 
hingga kapasitas Pengawas TPS. Salah satu kendala yang dihadapi dalam 
rekrutmen adalah memastikan bahwa para pendaftar Pengawas TPS 
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adalah orang-orang independen yang tidak berafiliasi dengan salah satu 
pasangan calon atau partai politik.  

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Panwas Kabupaten/Kota dan 
Panwas Kecamatan se-DKI Jakarta merekrut Pengawas  TPS  13.023 pada 
putaran pertama dan 13.034 pada putaran kedua Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Besarnya jumlah Pengawas TPS 
yang direkrut mengharuskan mereka bekerja ekstra untuk memenuhi 
kuota Pengawas TPS. Masih terdapat sebagian masyarakat yang berpikir 
dua kali untuk menjadi Pengawas TPS, karena masih memikirkan akan 
sistem kerja yang mungkin rumit dan mengancam keselamatan pribadi 
mereka. Masyarakat masih berasumsi bahwa menjadi Pengawas TPS 
berarti harus melaporkan segala bentuk kecurangan yang ada disekitarnya, 
artinya permasalahan pertama yang muncul adalah berkenaan dengan 
sumber daya manusia yang betul-betul siap menjadi Pengawas TPS 
dengan segala konsekuensinya. 

Mereka mengakui bahwa proses perekrutan yang ideal  tidak  dapat 
dilakukan sebab   pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya belum 
terdapat Pengawas TPS. Namun hal ini tidak mengurangi antusiasme 
warga DKI Jakarta untuk ikut mendaftar menjadi Pengawas TPS. Hal ini 
disebabkan oleh persyaratan yang bisa dibilang cukup mudah secara 
administratif dan membuka peluang yang luas bagi seluruh warga yang 
memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Pengawas TPS. 
persyaratan umur minimal 18 tahun dan Pendidikan minimal SMA dirasa 
sangat mudah karena banyak warga DKI Jakarta yang yang sudah berusia 
diatas 18 Tahun dan sudah lulus SMA. Ini membuka peluang yang luas bagi 
kalangan mahasiswa untuk ikut terlibat dalam proses rekrutmen menjadi 
Pengawas TPS, karena secara rata-rata umur mereka sudah sampai pada umur 
18 tahun dan sudah menyelesaikan Pendidikan SMA. 

Permasalahan kedua yakni terkait jangka waktu rekrutmen Pengawas 
TPS yang dirasa cukup singkat, sebagaimana diketahui rekrutmen Pengawas 
TPS dimulai dari proses pendaftaran selama 4 hari, dilanjutkan dengan seleksi 
berkas sekitar 3 minggu sebelum 23 hari menuju hari pemungutan suara dan 
pengumuman lolos 5 hari sebelum 23 hari masa pencoblosan. Setelah itu 
dilanjutkan dengan pelantikan dan bimbingan teknis yang hanya dilakukan 
sehari oleh Panwas Kecamatan. 

Hal yang menjadi masalah lainnya adalah berkaitan dengan waktu 
pembekalan secara teknis terkait pengawasan dan pemungutan suara di setiap 
TPS oleh Pengawas TPS. pembekalan atau pemberian materi terkait teknis 
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebenarnya membutuhkan 
waktu yang lebih lama dan materi yang lebih mendalam mengingat materi 
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pengawasan pemilihan dan pemungutan suara tidak sedikit dan harus benar-
benar dipahami secara baik oleh setiap Pengawas TPS dalam rangka 
menghindari terjadinya pelanggaran karena adanya cacat prosedural dan 
dugaan kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 
 
5. Keberadaan Unsur Mahasiswa sebagai Pengawas TPS dan Pengaruhnya 
Terhadap Kualitas Pengawasan 

Dinamika yang terjadi selama proses rekrutmen Pengawas TPS pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 
cukup memberikan gambaran bagaimana wajah dan iklim demokrasi di 
Provinsi DKI Jakarta. Antusiasme kalangan masyarakat umum khususnya 
mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dengan ikut 
mendaftar menjadi Pengawas TPS menjadi bukti baiknya iklim demokrasi kita. 

 
Tabel. 3 

Jumlah Unsur Mahasiswa sebagai Pengawas TPS  
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 

Wilayah 
Jumlah 

Pengawas TPS 

Jumlah PTPS 
Unsur 

Mahasiswa 
Persentase % 

Jakarta Timur 3.698 577 15,60 

Jakarta Selatan 2.974 67 2,25% 

Jakarta Pusat 1.238 91 7,35% 

Kepulauan Seribu 39 7 17,95% 

Sumber: Laporan akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Tahun 2017 

 
Pada proses pendaftaran Pengawas TPS, antusiasme pendaftar 

dibuktikan dengan keterpenuhan jumlah Pengawas TPS yang dibutuhkan 
untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang 
tersebar diseluruh wilayah DKI Jakarta seperti pada tabel. 1 diatas..  

 Sebagai contoh Kota Adminsitasi Jakarta Pusat, dari 1.237  jumlah TPS 
pada putaran pertama dan 1.238 jumlah TPS pada putaran yang kedua, 
kebutuhan Pengawas TPS-nya dapat dipenuhi, yang tidak kalah penting adalah 
keberadaan unsur mahasiswa yang ikut mendaftar dan dinyatakan lolos 
menjadi pengawas TPS, di Jakarta Pusat terdapat 163 mahasiswa yang 
mendaftar, namun hanya 91 mahasiswa yang nyatakan lolos dan memenuhi 
syarat menjadi Pengawas TPS atau sekitar 7,35 persen dari seluruh Pengawas 
TPS di Kota Jakarta Pusat. 
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Sementara di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat 2.973 
Pengawas TPS di putaran  pertama dan 2.974 Pengawas TPS diputaran kedua,  
dari unsur mahasiswa yang dinyatakan lolos sebanyak 67 orang atau sekitar 
2,25 persen dari jumlah Pengawas TPS dan tersebar di berbagai TPS di wilayah 
Jakarta Selatan. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, dari 39 
Pengawas TPS terdapat 7 mahasiswa yang diterima menjadi pengawas TPS 
atau 17,95 persen. 

Jumlah mahasiswa yang menjadi Pengawas TPS secara kuantitas lebih 
banyak diwilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dari 3.690 jumlah Pengawas 
TPS di putaran pertama dan diputaran kedua bertambah menjadi 3.698 
Pengawas TPS, terdapat 577 Pengawas TPS yang berasal dari unsur mahasiswa 
atau sekitar 15,60 persen. Keterlibatan mahasiswa menunjukkan bahwa 
mereka punya andil besar dalam proses pengawasan untuk mewujudkan 
pemilu yang demokratis. 

Seluruh unsur mahasiswa yang terlibat menjadi Pengawas TPS sudah 
melalui proses rekrutmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Pengawas TPS pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Mereka tentu 
dipilih karena dianggap memenuhi syarat baik untuk hal yang bersifat 
administratif seperti syarat minimal umur dan pendidikan maupun kapasitas 
dibidang kepemiluan, meski dalam beberapa hal seluruh Pengawas TPS 
termasuk yang dari unsur mahasiswa masih diberikan bimbingan dan pelatihan 
oleh pengawas pemilu dari tingkatan diatasnya. 

Diakui oleh Roy Sofia Fatra Sinaga mantan anggota Panwas Kota 
Administrasi Jakarta Pusat (Koordinator Divisi SDM) pada Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, mengungkapkan bahwa proses 
rekrutmen terhadap Pengawas TPS sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan serta berdasarkan arahan dari Bawaslu Provinsi DKI 
Jakarta.38 Hal lain bahkan diakui oleh Burhanuddin mantan anggota Panwas 
Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat bahwa dalam proses rekrutmen 
Pengawas TPS, mereka bekerjasama dengan pengurus RT/RW untuk 
memudahkan kinerja proses rekrutmen.39 

Sementara Laely Arif mantan anggota Panwas Kecamatan Senen 
Jakarta Pusat menuturkan bahwa tidak susah merekrut Pengawas TPS jika 
hanya bersandar pada persyaratan umur namun yang susah adalah merekrut 
Pengawas TPS yang berkualitas dan mengerti betul pengawasan pemilihan 

                                                             
38 Hasil Wawancara dengan mantan Anggota Panwas Kota Jakarta Pusat. 
39 Hasil Wawancara dengan mantan Anggota Panwacam Johar Baru. 
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kepala daerah.40 Untuk mempermudah proses rekrutmen dilakukan sosialisasi 
ditingkat Kecamatan seperti mengundang mahasiswa dalam setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan seperti yang disampaikan oleh Susan 
mantan anggota Panwas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.41 

Keterlibatan unsur mahasiswa menjadi Pengawas TPS sangat 
membantu terhadap kinerja pengawasan pemilu terutama pada tahapan 
pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS,  ditinjau dari segi 
pendidikan, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan memiliki 
idealisme yang tinggi sehingga tidak mudah tergoda untuk menggadaikan 
integritasnya dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas  kinerja 
pengawasan pemilu. 

Hal ini diakui oleh Tami Widiastuti mantan Anggota Panwas Kota 
Jakarta Timur (Koordinator Divisi SDM), menurutnya keberadaan unsur 
mahasiswa sebagai Pengawas TPS dibeberapa TPS di Jakarta Timur pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 membantu 
kinerja pengawasan pemilu  terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 
administratif sehingga memudahkan dalam pelaporan pengawasan pemilu 
secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS terus keatas hingga ke Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu).42 

Panwas Kecamatan Duren Sawit dalam proses rekrutmen Pengawas 
TPS selain  menyebarkan spanduk dan flyer, mereka juga dibantu oleh 
Pengawas Pemilihan Lapangan melakukan pendekatan terhadap jajaran 
pengurus wilayah seperti RT dan RW, hal ini diakui oleh Farid mantan Anggota 
Panwas Kecamatan Duren Sawit, hal itu dilakukam sebagai upaya sosialisasi 
agar masyarakat banyak yang berminat mendaftar menjadi Pengawas TPS.43 

Dalam proses rekrutmen Pengawas TPS tidak selalu berjalan mulus, 
ada kendala yang dihadapi seperti yang disampaikan oleh Andiarso mantan 
Anggota Panwas Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur bahwa masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui tentang Pengawas TPS dan bagaiamana 
cara kerjanya dalam pengawasan pemilu, ini menjadi salah satu kendala proses 
sosisalisasi dilapangan. 44 

Sebelum mendapatkan pelatihan terkait pengawasan pemilu, 
memang disadari bahwa masih banyak yang belum tau dan kenal dengan 
lembaga pengawas pemilu khususnya Bawaslu secara kelembagaan, ditambah 

                                                             
40 Hasil Wawancara dengan mantan Anggota Panwacam Senen. 
41 Hasil Wawancara dengan mantan Anggota Panwacam Cempaka Putih. 
42 Hasil wawancara dengan mantan Anggota Panwas Kota Jakarta Timur. 
43 Hasil wawancara dengan mantan Anggota Panwascam Duren Sawit. 
44 Hasil wawancara dengan mantan Anggota Panwascam Pasar Rebo. 
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pemahaman terkait teknis pengawasan yang harus dilakoni oleh Pengawas 
TPS, ini dibenarkan oleh Umi Wastiah mantan Anggota Panwas Kecamatan 
Kramat Jati bahwa memang masih banyak yang belum tau apa itu Pengawas 
TPS dan bagaiamana cara kerjanya.45  

Hal lain juga disampaikan oleh Muchtar Taufiq mantan Anggota 
Panwas Kota Jakarta Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta pada Tahun 2017, menurutnya keberadaan unsur mahasiswa 
sebagai Pengawas TPS sangat membantu terhadap kinerja pengawasan 
pemilu terutama saat hari pemungutan dan penghitungan suara mengingat 
mahasiswa memiliki modal pengetahuan mengenai dunia kepemiluan minimal 
secara teori yang sudah dimiliki dan diasah sejak dari perguruan tinggi masing-
masing.46 

Tapi disisi lain masih ada beberapa mahasiswa yang belum memiliki 
pengetahuan dan pemahaman terkait pengawasan secara baik, ini 
diungkapkan Sunarsi mantan Anggota Panwas Kecamatan Tebet Jakarta 
Selatan, menurutnya kinerja Pengawas TPS dari unsur mahasiswa tidak jauh 
berbeda dengan kinerja Pengawas TPS dari unsur lainnya.47 

Jumlah unsur mahasiswa yang menjadi Pengawas TPS berbanding 
lurus dengan kinerja yang ditunjukkan, dengan modal akademik dan 
manajemen organisasi yang diikuti baik di intra kampus maupun ekstra 
kampus mempermudah mahasiswa untuk memahami dan mengeksekusi 
tugas, kewenangan dan kewajiban mereka sebagai Pengawas TPS saat 
dilapangan.  

Mahasiswa yang menjadi Pengawas TPS sudah memiliki modal 
pengetahuan mengenai dunia kepemiluan sehingga mempermudah pengawas 
pemilu diatasnya saat memberikan bimbingan dan arahan terkait kerja-kerja 
pengawasan saat dilapangan. Hal ini diamini oleh Fatih Sasongko mantan 
Anggota Panwas Kecamatan Pasar Minggu, bahwa mereka yang berasal dari 
unsur mahasiswa lebih gampang diberikan pemahaman materi dan arahan 
terkait tata kerja pengawasan yang mesti dilakukan saat pemungutan dan 
penghitungan suara.48 

Mahasiswa yang sering dipanggil sebagai agen perubahan dalam 
masyarakat menyodorkan kualitas pengawasan yang baik mengingat 
mahawasiswa yang terlibat menjadi Pengawas TPS juga aktif mengikuti 
organisasi di masing-masing kampus sehingga berpengaruh terhadap 

                                                             
45 Hasil wawancara dengan mantan Anggota Panwascam Kramat Jati. 
46 Hasil wawancara dengan mantan Anggota Panwas Kota Jakarta Selatan. 
47 Hasil wawancara dengan mantan Anggota Panwascam Tebet. 
48 Hasil wawancara dengan mantan Anggota Panwascam Pasar Minggu. 
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kinerjanya. Pengawas TPS dari unsur mahasiswa lebih cepat memahami 
instruksi dan arahan yang diberikan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas  
kerja pengawasan pemungutan dan penghitungan suara saat di TPS, apalagi 
ada kewajiban untuk melaporakn hasil pengawasan melalui teknologi 
informasi. 

Keterlibatan mahasiswa menjadi Pengawas TPS sejatinya menambah 
kualitas pengawasan pemilu yang pada akhirnya akan berpengaruh bagi 
kualitas demokrasi. Peran mereka memberikan kontribusi bagi pendidikan 
politik dikalangan mahasiswa dan yang tidak kalah pentingnya adalah 
memberikan nilai tambah bagi penguatan pemilu yang demokratis, dengan 
menunjukkan kualitas kinerja pengawasan saat mereka menjadi Pengawas 
TPS. 

 
C.  PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a. Sosialisasi terkait kelembagaan Bawaslu, peran Bawaslu dan hadirnya 

Pengawas TPS pada setiap TPS harus ditingkatkan karena masih 
banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Pengawas TPS. 
Sosialisasi ke masyarakat sangat penting dan berdampak terhadap 
proses rekrutmen, jika selama ini Bawaslu banyak melakukan sosialisasi 
ke organisasi masyarakat dan partai politik, maka kedepan Bawaslu 
harus turun dan menyapa langsung mahasiswa dalam skala yang luas 
dan masif sebagai  upaya manaikkan euforia dan antusiasme 
masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawas pemilu.  

b. Proses rekrutmen Pengawas TPS diwilayah Provinsi DKI Jakarta dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk 
memaksimalkan minat masyarakat untuk menjadi Pengawas TPS, 
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya  Panwaslu Kab/Kota se-
Provinsi DKI Jakarta dan Panwascam se-Provinsi DKI Jakarta melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti 
bekerjasama dengan RT/RW, organisasi masyarakat serta bekerjasama 
dengan perguruan tinggi. 

c. Keberadaan unsur mahasiswa sebagai pengawas TPS memberikan 
dampak positif terhadap kinerja pengawasan pemilu, dengan modal  
pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya serta pengalaman 
mengatur dan mengelola organisasi kampus, mahasiswa hanya perlu 
memperbanyak pengetahuan mengenai kepemiluan khususnya terkait 
teknis pengawasan pemilu. Meski disadari masih ada beberapa 
mahasiswa yang belum memahami mengenai kepemiluan secara 

 229 



Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia                             Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia 
 

 

mendasar, sehingga menjadi pekerjaan rumah kedepan bahwa 
pemahaman mengenai kepemiluan dan teknis pengawasan pemilu 
menjadi modal penting yang harus dimiliki oleh pengawas pemilu, 
meski nantinya akan diberikan pembekalan materi oleh pengawas 
pemilu diatasnya. 

 
2. Saran dan Rekomendasi 
Berdasarkan persoalan diatas, maka dapat disusun beberapa rekomendasi 
sebagai upaya yang dapat dilakukan. 
a. Dalam proses rekrutmen Pengawas TPS, sebaiknya diadakan sosialisasi 

secara masif sebelum pengumuman pendaftaran, masa sosialisasi bisa 
dilakukan 2 sampai 3 bulan sebelum dimulainya proses rekrutmen, 
sehingga Bawaslu harus menyediakan anggaran sosialisasi secara 
khusus. 

b. Upaya penyebarluasan informasi tentang rekrutmen Pengawas TPS dan 
untuk mempersiapkan calon-calon yang kompeten maka penting untuk 
melibatkan organisasi masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, 
LSM dan para pegiat pemilu lainnya. 

c. Untuk mempertahankan keberadaan unsur mahasiswa sebagai 
Pengawas TPS, maka persyaratan administrasi termasuk syarat umur 
18 tahun harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan 
pemilu/pemilihan. 

Pengawasan pemilu menjadi salah satu agenda penting dalam 
gelaran pemilu yang diadakan secara regular. Tidak dapat dipungkiri, 
bahwa tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi hingga 
permasalahan independensi penyelenggara pemilu masih banyak terjadi 
dari Pemilu ke Pemilu maupun Pemilihan ke Pemilihan. Hadirnya 
Pengawas TPS tentu sebagai wujud nyata agar permasalahan pemilu dapat 
diminimalisir baik dari sisi penyelenggara maupun peserta pemilu. Maka 
kehadiran Pengawas TPS yang berkualitas menjadi kebutuhan dan urgensi 
agar keadilan pemilu yang dicita-citakan mampu terwujud.  
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PENGAWASAN  KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL PADA 
PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA 

TAHUN 2017 

 
Tim Penulis :  

Siti Khopipah, Mahyudin dan Putri Usmawati 
 
 
A.  PENDAHULUAN  

Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
merupakan sebuah instrument dalam proses demokrasi dimana 
mekanisme pergantian kekuasaan dilaksanakan secara konstitusional. 
Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah Serentak merupakan cara 
menentukan pemimpin dalam suatu negara atau wilayah dengan melalui 
perwakilan-perwakilan oleh kelompok masyarakat yang terbentuk dalam 
partai politik ataupun tidak melalui partai politik yang dikenal dengan 
istilah calon perseorang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak atau 
calon independen. Dalam perhelatan pemilihan Umum ataupun Pemilihan 
Kepala Derah Serentak, terdapat satu tahapan penting yaitu tahapan 
kampanye yang merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang 
dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk 
meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pemilihan. Kampanye 
Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan 
menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi 
lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih, sehingga 
kampanye memiliki peranan penting bagi pasangan calon sebagai alat ukur 
dalam menggalang dukungan politik dari para pemilih. Dengan kata lain, 
kampanye mempunyai keterkaitan secara langsung dengan peningkatan 
elektabilitas pasangan calon. Selain itu kampanye merupakan wujud 
pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara 
bertanggunng jawab dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip jujur, 
terbuka dan dialogis.. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 
ketentuan setiap kandidat melakukan kampanye diatur melalui Peraturan 
KPU Nomor 4 Tahun 2017 dan dalam peraturan tersebut diatur pula 
tentang metode kampanye yang boleh dilakukan. Kampanye melalui 
media sosial menjadi salah satu bentuk kampanye yang dimasukan dalam 
kategori kampanye dalam bentuk kegiatan lain (PKPU 4 Tahun 2017 pasal 
42 huruf (f)). Pengaturan kampanye media sosial mewajibkan bagi setiap 
pasangan calon untuk mendaftarkan aku-akun media sosial yang akan 
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digunakan untuk kegiatan kampanye ke KPU. Hal ini penting untuk 
menghindari adanya pihak-pihak lain yang akan menggunakan atau 
mengatasnamakan pasangan calon dengan melakukan kegiatan 
kampanye yang dilarang.  

Perkembangan teknologi dan informasi melalui media sosial kian 
cepat dan bahkan penggunaan media sosial dapat dilakukan serta diakses 
oleh siapapun tanpa kecuali. Sehingga, keadaan ini apabila dikaitkan 
dengan pelaksanaan kegiatan kampanye akan menjadi tantangan 
tersendiri bagi pengawas pemilu untuk melakukan kegiatan pengawasan. 
Pembatasan jumlah akun menjadi bagian terpenting dalam mengontrol 
kampanye media sosial, sehingga dapat dibedakan mana yang menjadi 
akun resmi milik pasangan calon atau mana yang bukan. Karena jumlah 
akun yang didaftarkan dengan akun yang  tidak terdaftar jumlahnya lebih 
banyak. Oleh karena itulah, pendaftaran akun media sosial adalah sebagai 
upaya dalam memudahkan pengawasan kampanye media sosial selama 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Disisi lain Jakarta sebagai kota ke lima 
terbesar di dunia dalam penggunaan media sosial, hal ini menjadi sesuatu 
yang tidak mudah bagi pengawas pemilu untuk melakukan tugas 
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
khususnya pada tahun 2017. Jakarta bukan hanya sekedar Ibukota Negara 
Indonesia, tetapi juga Jakarta menjadi kota atau provinsi dan bahkan 
sebagai barometer penyelenggaraan pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak. 

Media Baru (New Media) adalah hal baru dalam dunia Komunikasi. 
Dahulu kita hanya mengenal istilah media mainstream, yakni media 
elektronik berupa televisi dan radio serta media cetak seperti koran dan 
majalah. Akan tetapi saat ini, kita mengenal apa yang disebut dengan 
media baru dalam bentuk yang lazim kita kenal adalah media sosial  atau 
sosial media (media sosial), yang tentunya baik bentuk dan jenisnya sangat 
ragam seperti, facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.Media sosial 
merupakan produk teknologi informasi dan komunikasi modern yang saat 
ini sedang berkembang dengan cepat dan telah menjadi bagian hidup 
masyarakat dunia tak terkecuali Indonesia dan khususnya DKI Jakarta 
sebagai sebuah Ibukota Negara.  
 
Rumusan Masalah dan Metode Penelitian 

Penggunaan media sosial oleh pasangan calon dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak tentu akan memberi dampak bagi 
pasangan tersebut dalam meraih dukungan secara politik dari pemilih. 
Oleh sebab itulah pada penelitian ini akan difokuskan pada  ada atau 
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tidaknya penggunaan media sosial yang menampilkan isu sara, ujaran 
kebencian, hoax, dan black campaign oleh setiap pasangan calon pada 
akun-akun resmi yang telah didaftarkan, bagaimanakah dinamika 
pencegahan maupun pengawasan oleh pengawas pemilu terhadap konten 
media sosial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 
DKI Jakarta tahun 2017 , serta bagaimana peraturan perundang-undangan 
mengatur kampanye di media sosial?  
 
B. KERANGKA KONSEP 
1. Pengawasan 

Menurut Muchsan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk 
menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan 
pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang 
dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Sirajun: 2012). Sedangkan menurut Mufialdy dengan 
mengutip pendapat George R. Terry  menyatakan bahwa pengawasan 
adalah “ Control is determine what is accomplished evaluate it and apply 
corrective measure, if needed to result in keeping with the plan” atau dengan 
kata lain pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta  
koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan maksud agar hasil tersebut 
sesuai dengan rencana. Dengan demikian, aktifitas pengawasan 
merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan apakah telah sesuai 
dengan ketentuan atau tidak yang hasilnya dapat  dievaluasi atau 
dikoreksi. Dalam konteks pelaksanaan pemilu atau Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak, pengawasan merupakan suatu aktifitas untuk menilai 
apakah pelaksanaan pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah Serentak telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, serta hasil 
temuannya dapat untuk dievaluasi atau dikoreksi apabila dalam 
pelaksanaanya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan, khususnya terhadap regulasi terkait dengan pemilu atau 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak.  
 
2. Kampanye Pemilihan  

Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah 
kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau 
informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih, 
berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar dan/atau suara dan 
gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak 
inetrakti, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.  
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Kampanye melalui media sosial merupakan salah satu kategori bentuk 
kegiatan lain dari beberapa metode kampanye, yang dilakukan oleh partai 
politik, gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye. 
Akun resmi media sosial tersebut wajib didaftarkan satu hari sebelum 
pelaksanaan Kampanye dan  ditutup paling lambat satu hari setelah masa 
kampanye berakhir.   
PKPU 4 Tahun 2017 mengatur mengenai pelaksanaan kampanye di media 
sosial yang salah satunya adanya larangan untuk mempersoalkan dasar 
negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, 
golongan,Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, 
dan/atau Partai Politik, melakukan Kampanye berupa 
menghasut,memfitnah, mengadu domba Partai Politik,perseorangan, 
dan/atau kelompok masyarakat;d. menggunakan kekerasan, ancaman 
kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepada 
perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e. 
mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;. 
mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil 
alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Yang bilamana dilanggar, 
maka sanksinya berupa sanksi pidana pemilu (PKPU 4 tahun 2017, pasal 73 
dan pasal 74 ayat 1).  
 
3. Media Sosial 

Merujuk pada pasal 1 ayat 28 PKPU no. 4 Tahun 2017 tentang 
Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, media Sosial adalah 
kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan 
untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas. Sedangkan 
Mandibergh (2012), menyatakan bahwa media sosial adalah media yang 
mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user 
generated content). Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak 
sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk 
berbagi (to share), bekerja sama (to cooperate) diantara pengguna dan 
melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka 
institusional maupun organisasi.  

Media sosial adalah manusia bisa yang saling membagi ide, 
bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, 
berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan 
pasangan, dan membangun sebuah komunitas bahkan dalam dunia politik 
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hal ini dapat dilakukan sebagai media kampanye, propaganda politik 
bahkan melakukan upaya-upaya lain yang dapat mempengaruhi audiens 
atau pemilih untuk percaya atau tidak percaya adanya sebuah informasi 
positif dan negatif, bahkan lebih jauh lagi ada semacam industrialisasi 
dalam media sosial dan menggunakan sumberdaya manusia yang khusus 
untuk melakukannya.  

Media sosial memiliki beberapa karakteristik, antara lain pertama 
Transparansi, yaitu keterbukaan informasi karena konten media sosial 
ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.  Kedua 
Jejaring/relasi, yaitu hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring 
yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya para 
penggunanya menjalin komunikasi dan terus membangun pertemuan. 
Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan mempengaruhi 
audiensinya (influencer).  

Penggunaan telepon selular, internet dan situs jejaring sosial yang 
semakin meningkat membuat kita  menjadi semakin mudah untuk 
saling”maha terhubung” (hyperconnected).  Internet memungkinkan kita 
untuk membentuk   jaringan sosial  yang terbagi pada beberapa tipe, yaitu 
(a) Enormity : peningkatan besar pada skala jejaring dan jumlah orang yang 
bisa dijangkau untuk bergabung, (b) Communality : perluasan skala untuk 
berbagi informasi dan berkontribusi ke usaha bersama, (c) Specificity: 
peningkatan besar pada kekhasan ikatan yang bisa kita bentuk dan (d) 
Virtuality : kemampuan untuk menggunakan identitas virtual. (Nicholas A. 
Christakis & James H. Flower: Connected,2010:328-329).  

Media sosial dengan karakteristik di atas serta sebagai wadah yang 
berbasis internet menyediakan ruang interaksi tanpa batas yang tidak 
terikat oleh ruang dan waktu maupun teritori secara fisik, memungkinkan 
terjadinya interaksi di media sosial berlangsung dengan cepat, luas dan 
berkelanjutan yang mampu menciptakan komunitas-komunitas digital 
yang terus hidup dan berkembang dibelahan dunia, bahkan dengan media 
sosial sudah tidak lagi terlihat adanya jarak antara belahan dunia satu 
dengan lainnya karena melalui media sosial kita dapat berinteraksi diwaktu 
yang bersamaan dengan siapapun. Disamping dampak positifnya, 
munculnya media sosial juga mempunyai dampak negatif antara lain 
bullying yang bersifat verbal, hate speech, hoaks, dan lain lain. Dampak-
dampak negatif ini juga muncul pada saat media sosial digunakan dalam 
kampanye.  Hemsley, Jenna Jacobson, Anatoly Grutzd dan Phillip Mai  
dalam jurnalnya menyatakan salah satu sisi gelap dari media social adalah 
adanya pseudo knowledge yaitu sebuah istilah yang menunjukan adanya 
narasi palsu yang kemudian menjadi sesuatu yang diterima oleh komunitas 
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sebagai sebuah  realitas yang masuk akal. Yaitu bagaimana sebuah narasi 
yang terkonstruksi dari berbagai sumber, perlahan muncul dan dianggap 
sebagai sebuah realitas yang masuk akal (Jeff Hemsley, Jenna Jacobson, 
Anatoly Grutzd &Phillip Mai Social Media for Social Good or Evil: An 
Introduction;Journals. sagepub.co.uk;2018) 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1.  Profil Pasangan Calon 
 

Gambar 1 
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: KPU DKI Jakarta 
 

Tabel 1: Profile Pasangan calon 
 

No. Nama Paslon Gambar  Keterangan 

1 Agus 
Harimurti 

Yudhoyono 
dan Syilviana 

Murni 

 Pasangan Agus Harimurti 
dan Sylviana Murni 
merupakan pasangan 
kedua yang mendaftar di 
KPUD DKI, pada 23 
September 2016, 
didukung oleh 4 (empat) 
partai politik sebagai 
pengusung yang 
menamakan diri sebagai 
koalisi kekeluargaan. 
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Untuk kepentingan 
sosialisasi politik, 
pasangan ini 
menggunakan beberapa 
akun media sosial 

1.  Basuki Tjahaja 
Purnama 

(Ahok) dan 
Djarot Saiful 

Hidayat 

 Pasangan Ahok dan 
Djarot diusung 4 (empat) 
partai politik, mendaftar 
ke KPU DKI pada Rabu 
siang tanggal 21 
September 2016. 
Menggunakan akun 
media sosial sebagai 
sarana komunikasi politik 
dengan konstituennya  

 
 
 

2.  Anies Rasyid 
Baswedan dan 

Sandiaga 
Salahudin Uno 

 Anies Rasyid Baswedan 
dan Sandiaga Salahudin 
Uno pasangan calon 
terakhir yang mendaftar 
diri ke KPU DKI Jakarta. 
Seperti halnya dengan 
pasangan calon lain, juga 
menggunakan mediasi 
sosial sebagai sarana 
berkomunikasi dan 
berkempanye kepada 
konstituen. 

 
 

 
 
2. Analisis Akun Resmi Media Sosial Pasangan Calon 

Menurut Severin dan Tankard, media sosial berbeda dengan media 
masa karena sifatnya yang interaktif (lihat Severin dan Tankard, 2005).  
Oleh sebab, dalam media sosial masyarakat bisa secara langsung dengan 
cepat memberikan respon, tanggapan serta menyalurkan aspirasi dan 
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kepentingan politiknya melalui akun-akun resmi milik pasangan calon. 
Akun-akun tersebut berupa facebook, twiter, instagram dan website.  

Akan tetapi, maraknya sebaran konten kampanye media sosial yang 
dilakukan bukan oleh tim kampanye atau pasangan calon yang bernada 
serangan kepada pasangan tertentu, adanya ujaran kebencian, serta narasi 
yang cenderung mengarah kepada kampanye hitam membuat kegiatan 
kampanye melalui media sosial sama sekali tidak mencerminkan serta 
memberi contoh dan edukasi politik untuk mendukung perkembangan 
demokrasi yang sedang berlangsung. 

Kampanye-kampanye yang dilakukan tersebut dapat mengarah 
pada timbulnya ketidakharmonisan interkasi didalam masyarakat. 
Sehingga dengan demikian, kegiatan pengawasan dan pencegahan 
termasuk dalam hal penindakan oleh pengawas pemilu menjadi hal 
penting dilakukan guna untuk mencegah lahirnya bentuk-bentuk kegiatan 
yang akan merusak demokrasi dan menjadikan demokrasi tidak 
berkualitas.  

Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur tentang 
materi kampanye yang menyebutkan bahwa bagi Pasangan Calon wajib 
memuat visi, misi  dan program yang disusun berdasarkan Rancangan 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan 
secara lisan dan tulisan kepada masyarakat, harus; 

(a)   menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;  
(b)   menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta 

jati diri bangsa;  
(c)    meningkatkan kesadaran hukum;  
(d)  memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung 

jawab sebagai bagian dari  pendidikan politik; dan 
(e)  menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon 

dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya 
politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat  

(f)   menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam 
masyarakat.  

 
Lebih lanjut dalam Pasal 18 tentang materi kampanye harus 

disampaikan dengan cara;  
(a) sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan 

pantas ditampilkan kepada  umum 
(b) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; 
(c) edukatif atau mendidik, yaitu memberikan informasi yang     
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        bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;  
(d)  bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok,   
        golongan atau Pasangan Calon  lain; dan  
(e)  tidak bersifat provokatif. 
 

Berdasarkan riset yang penulis lakukan, terdapat beberapa akun 
Media sosial yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon yang telah 
didaftarkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai akun resmi pada Pilkada 
Serentak tahun 2017. Di samping itu selain akun resmi ternyata ditemukan  
juga beberapa akun-akun media sosial yang mengatasnamakan pasangan 
calon tertentu dan keberadaan akun-akun tersebut sebagai akun tidak 
resmi yang belum didaftarkan ke KPU yang seharusnya tidak dapat 
digunakan untuk kegiatan kampanye. Adapun akun resmi media sosial 
yang dimiliki pasangan calon adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 2 

Akun yang dimiliki oleh pasangan calon yang didaftarkan pada KPU 

JENIS 
MEDIA 
SOSIAL 

NAMA DAN NOMOR PASANGAN CALON 

Paslon 1: 
Agus 

Harimurti 
Yudhoyono -

Sylviana Murni 

Paslon 2: 
Basuki Tjahaja 

Purnama - Djarot 
Saiful Hidayat 

Paslon 3: 
Anies Rasyid Baswedan 

- Sandiaga Salahudin 
Uno 

Facebo
ok 

AgusSylviForD
Kl1 

https://www.face
book.com/AhokD

jarot/ 
 

Anies Sandi 
#jakartamajubersama, 

 Anies Baswedan,  
Suara Anies,  

Relawan Anies,  
Sandiaga Salahuddin 

Uno 

Twitter @AgusSylviD
KI 

 

@AhokDjarot @jktmajubersama, 
@Aniesbaswedan, 

@Suaraanies, 
@Relawananies, 

@sandiuno 

Instagra
m 

@AgusSylvyF
orDKI1 

ahokdjarot 
 

@jakartamajubersama, 
@aniesbaswedan, 

@relawananies, 
@sandiuno 
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Website - www.ahokdjarot.
id 

www.jakartamajubersa
ma.com 

Catatan: Data ini diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 13.00  wib 
dalam kondisi seluruh media sosial paslon no.1 sudah tidak bisa diakses, 
paslon no.2 terdapat beberapa yang masih bisa diakses yaitu facebook dan 
instagram, untuk paslon no.3 semua media sosial di atas masih aktif dan 
bisa diakses.  
 

Tabel 3 
Konten Analisis Media Sosial Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta 2017 

No 
Nama 

Pasanga
n Calon 

Jenis Media sosial Keterangan 

1 Agus-
Silvy 

Agus-SylviForDKI1 
(Facebook, 
Twitter,Instagram) 

Facebook, twitter dan 
instagram berisi profil diri 
dan keluarga paslon, 
aktivitas yang melibatkan 
masyarakat, kegiatan 
kampanye paslon, serta 
program kerja paslon.  

2 Basuki-
Djarot 

AhokDjarot 
(Facebook,Twitter,Ins
tagram, Website) 

Facebook, Twitter, 
Instagram berisi tentang 
program kerja yang telah 
dilakukan Ahok pada 
periode sebelumnya, 
rencana program kerja 
apabila paslon terpilih, 
dokumentasi kegiatan 
kampanye, respon 
masyarakat terhadap 
kebijakan Ahok pada saat 
menjabat. 
Terdapat akun lain seperti 
supportahokdjarot, 
voteahok, ahokdjarot2jari, 
namun tidak diketahui 
pemilik id tersebut apakah 
bagian dari tim kampanye 
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paslon belum diketahui. 
Website tidak terdeteksi 
lagi. 

3 Anies-
Sandiaga 

Facebook:  
- Anies Sandi 
- Anies Baswedan 
- Suara Anies 
- Relawan Anies 
- Sandiaga Salahudin 

Uno 
 
Twitter: 

- @jktmajubersama 
- @aniesbaswedan 
- @suaraanies 
- @relawananies 
- @sandiuno 

 
Instagram: 

- Jakartamajubersama 
- Aniesbaswedan 
- Relawananies 
- sandiuno 

 
Website: 
jakartamajubersama.c
om 

Facebook dan twitter yang 
tercantum berisi rencana 
program kerja paslon, 
konter isu-isu ataupun 
hoax dari akun lain, 
menyajikan berita yang 
positif mengenai paslon 
Anies-Sandi. 
Instagram 
jakartamajubersama, 
aniesbaswedan, 
relawananies, berisi 
tentang kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh 
paslon, ditemukan akun-
akun instagram lain yang 
menggunakan id paslon ini 
yaitu: 
aniesbaswedanreport, 
aniesbaswedanmedia, 
aniesbaswedanquotes,ceri
ta_aniesbaswedan,aniesba
swedan.akun-akun ini 
tidak diketahui pemiliknya 
diduga bukan punya 
paslon. 
Website 
jakartamajubersama.com 
berisi tentang profil paslon 
(biografi),  program kerja 
paslon secara mendetail, 
pelurusan isu maupun 
hoax, prestasi paslon yang 
tercover media dan rilis 
media.  
 

Sumber : diolah oleh penulis 
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Dari analisis konten di atas terlihat bahwa akun media sosial yang 
didaftarkan pasangan calon ke KPU, digunakan secara normatif untuk 
kepentingan kampanye dan tidak digunakan untuk mengupload berita 
atau konten-konten yang mengadung unsur yang dilarang dalam kegiatan 
kampanye seperti menyinggung isu SARA, provokasi negatif, black 
campaign dan hoax.  

 
3. Dinamika Pengawasan 

Merujuk pada laporan akhir Bawaslu provinsi DKI Jakarta pada 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017, 
menunjukan adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang mengarah pada 
nada-nada yang bernilai provokatif yang tidak sesuai dengan prinsip dasar 
dan larangan dalam kegiatan kampanye. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
dalam upaya untuk mengurangi tingkat penyebaran serta penggunaan 
nada bernilai provokatif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut 
(laporan akhir pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017), 
diantaranya upaya pencegahan melalui pemetaan potensi rawan tahapan 
kampanye,  yang menjadi salah satu klaster kerawanan yang harus 
diwapadai dan di formulasikan dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2017 
(fachruddin), Koordinasi secara intensif dengan tim kampanye Pasangan 
Calon baik dalam bentuk formal maupun informal, melakukan rapat 
koordinasi dengan para stakeholder Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi Pengawasan Kampanye 
Hitam (Black Campaign) dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya 
untuk menyamakan persepsi terkait aturan main kampanye. Bawaslu DKI 
Jakarta juga berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik dengan tim 
pasangan calon dan stakeholder lainnya, dengan harapan kampanye yang 
dilakukan oleh pasangan calon dapat berlangsung aman dan kondusif.  
Dalam sosialisasi pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
mengajak serta menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama 
melakukan pengawasan setiap kegiatan kampanye salah satunya melalui 
sosialisasi di Car Free Day. 
 
4. Pengaturan Kampanye Melalui Media Sosial 

Mengenai Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ini diatur  
dalam PKPU n0. 4 tahun 2017.  Diawali dengan definisinya yaitu Kampanye 
Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan 
menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi 
lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih, berupa 
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tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar dan/atau suara dan gambar 
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta 
yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.   

Secara khusus mengenai kampanye di media social diatur dalam 
pasal 47 dan 48 PKPU no. 4Tahun 2017. Kampanye melalui media sosial 
merupakan salah satu kategori metode kampanye dalam bentuk kegiatan 
lain,  yang dilakukan oleh partai politik, gabungan partai politik, pasangan 
calon, dan/atau tim kampanye. Akun resmi media sosial tersebut wajib 
didaftarkan satu hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan  ditutup paling 
lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir.   

Kampanye melalui akun media sosial hanya mengatur sebatas pada 
pendaftaran akun media sosial milik pasangan calon ke KPU. Dalam 
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota sebagai dasar hukum pelaksanaan kampanye media 
sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tidak secara tegas 
mengatur berapa jumlah akun media sosial yang harus didaftarkan yang 
dapat digunakan untuk kampanye menurut jenisnya. Pembatasan jumlah 
akun media sosial baru dapat dilakukan melalui Peraturan KPU Nomor 23 
Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal 35 ayat (2) 
menyebutkan, akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.   

Pengaturan kampanye melalui akun media sosial seharusnya dapat 
mempermudah bagi pengawas pemilu dalam mengawasi kegiatan 
kampanye pasangan calon. KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak belum mengatur lebih lanjut tentang bagaimana kegiatan 
kampanye melalui akun media sosial termasuk berapa jumlah akun yang 
mesti didaftarkan setiap jenisnya serta bagaimana pengaturan penyebaran 
konten kampanye melalui media sosial, di dalam Peraturan KPU Nomor 4 
Tahun 2017 belum diatur. Pengaturan pendaftaran jumlah akun sangat 
penting, karena kampanye media sosial bisa saja dilakukan oleh orang-
orang tertentu yang bukan dari tim kampanye maupun oleh pasangan 
calon.  

Demikian pula dalam undang-undang, pelanggaran kampanye 
melalui akun media sosial belum mengatur secara tegas bagaimana 
sanksinya yang akan diberikan. Selain itu, arena aspek kewenangan 
penindakan dan pengawasan Pengawas Pemilu di batasi secara regulasi, 
maka ketika terjadi sesuatu yang diluar regulasi, Pengawas Pemilu 
kesulitan dalam melakukan penindakan. Sebagai contoh adalah terkait 
akun media sosial. Merujuk pada regulasi, Pengawas Pemilu hanya 
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berwenang mengawasi akun-akun yang resmi didaftarkan oleh pasangan 
calon, sementara realitasnya ada banyak akun media sosial yang bukan 
merupakan akun resmi yang kemudian melakukan postingan yang bernada 
hate speech, hoax dan SARA.  

Pengawasan kampanye melalui akun media sosial menjadi hal yang 
sangat sulit dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan 
Kepala Daerah Serentak tahun 2017, mengingat ketentuan kampanye 
dalam media sosial tidak dibatasi oleh ruang dan waktu pelaksanaan, yang 
diatur hanyalah pendaftaran akun. Bahkan akun-akun yang didaftarkan 
oleh seluruh pasangan calon ke KPU DKI Jakarta tidak disertai dengan 
pemberitahuan atau ditembuskan ke Bawaslu Provinsi DKI sebagai bahan 
untuk melakukan pengawasan. Kesulitan lain yang dialami oleh Bawaslu 
adalah apabila kampanye yang dilakukan bukan oleh tim kampanye atau 
oleh pasangan calon melalui akun-akun resmi yang telah terdaftar, tetapi 
dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menggunakan akun-akun yang 
tidak resmi dan bahkan penggunanya pun tidak dikenal.  

Kampanye dalam bentuk media sosial ini tidak seperti kampanye 
dalam bentuk lainnya seperti, pertemuan terbatas, tatap muka, rapat 
umum, dengan menggunakan alat peraga kampanye, dapat dengan 
mudah untuk dicegah diawasi jika terdapat hal-hal yang menjadi larangan, 
tidak seperti kampanye melalui media sosial yang memerlukan cara serta 
strategi tertentu agar dapat dilakukan secara baik dan efektif sehingga 
tepat sasaran.   

Achmad Fachrudin Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 
2012-2017, menyebutkan adanya akun Media sosial yang digunakan dalam 
kegiatan kampanye yang sempat mendapatkan sorotan kuat yang 
bernama Saracen (Tempo, 12 Agustus 2017). Lebih lanjut menurutnya 
akun-akun Media sosial menurut laporan kepolisian yang tergabung pada 
jaringan ini jumlahnya lebih dari 800.000 akun.  

Khusus pada tim kampanye dan pasangan calon tidak menggunakan 
akun lain selain akun-akun resmi yang telah didaftarkan ke KPU DKI. Ada 
beberapa akun yang mengatasnamakan pasangan calon yang sempat 
diadukan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh tim advokasi pasangan 
calon Anies-Sandi yang menggunakan media sosial twitter dengan nama 
@chicoHa***s (6/4/2017) karena mengaku sebagai tim Anies-Sandi 
demikian pula dengan akun twitter atas nama @chicoh***m yang 
dilaporkan bukan ke Bawaslu DKI tetapi dilaporkan atas dugaan 
pelanggaraan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Polda Metro Jaya (kamis, 2/3/2017).    
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Masih menurut Ahmad Fachruddin, Pelanggaran kampanye melalui 
media sosial menjadi bentuk baru potensi pelanggaran sebagai salah satu 
klaster kerawanan yang harus diwaspadai dan diformulasikan dalam indeks 
kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017. Bentuk 
pelanggaran ini dianggap rawan oleh karena, kesiapan sistem pengawasan 
yang belum memadai, manajemen sumber daya manusia, perangkat 
teknologi atau aplikasi digital, instrumen pengawasan, aspek teknis dan 
non teknis pengawasan dan sebagainya. 

 Dalam sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan meskipun 
pelanggaran kampanye media sosial belum diatur secara detail dalam 
undang-undang pemilu akan tetapi pelangaran ini dikategorikan sebagai 
lex generalis. Artinya, pelanggaran ini diatur oleh banyak peraturan 
perundangan-undangan selain undang-undang pemilu yang masih 
terbatas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 

Banyaknya pengaturan oleh berbagai peraturan perundang-
undangan ini ternyata tidak memberikan solusi akan tetapi, menimbulkan 
masalah tersendiri dalam penanganan oleh sebab, penanganan 
pelanggaran tidak diarahkan dan berada dalam satu pintu untuk 
menyelesaikan, hal demikian, sangat menyulitkan dalam pengawasan 
termasuk penegakan hukum.  

Kompleksnya pengaturan tentang kampanye media sosial yang 
tidak diatur secara khusus dalam peraturan tentang Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak ternyata banyak dikeluhkan oleh pelapor atau pengadu, 
dimana laporan atau aduan atas dugaan pelanggaran tidak hanya 
dilaporkan ke Bawaslu, akan tetapi harus dilaporkan juga kepada pihak 
Kepolisian dan bahkan ke instansi-instansi tertentu lainnya. 

Demikian pula menurut Muhammad Jufri Komisioner Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017 (wawancara) banyaknya akun-akun 
media sosial yang tidak didaftarkan untuk kepentingan kampanye yang 
tidak terhitung jumlahnya bahkan sampai pada angka ratusan. Akun-akun 
tersebut tidak diketahui apakah digunakan oleh Pasangan calon atau tidak, 
karena yang diketahui hanyalah akun-akun yang telah didaftarkan ke KPU 
DKI Jakarta. Penggunaan akun-akun yang tidak didaftarkan tentu 
merupakan bentuk pelanggaran yang harus ditindak namun kesulitannya 
adalah keberadaan akun-akun tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya.  

Hal lain yang menjadi kendala seperti yang disampaikan Puadi yang 
merupakan Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Barat pada tahun 2017 
melalui hasil wawancara tentang pelanggaran kegiatan kampanye media 
sosial, terdiri dari 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yakni unsur yuridiksi 
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dan unsur locus. Labih lanjut Puadi memberikan contoh misalnya, 
pelanggaran kampanye melalui akun media sosial yang menjelek-jelekkan 
salah satu pasangan calon sedangkan pelaku ataupun pemilik akun berada 
diluar dari yuridiksi wilayah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak atau diluar dari wilayah jakarta. Belum lagi jika diperhitungkan 
waktu yang diperlukan dalam melakukan penelusuran yang tidak 
membutuhkan waktu yang sedikit maka dengan demikian, diperlukan 
kerjasama dengan berbagai unsur untuk dapat menindak pelaku 
pelanggaran. 
 
D.  Penutup  
1) Kesimpulan 

Media sosial menjadi tren baru dalam kegiatan kampanye. Kegiatan 
kampanye melalui media sosial belum diatur secara limitatif oleh KPU 
dengan memberikan batasan jumlah dan jenis akun media sosial yang 
dapat digunakan untuk kegiatan kampanye. Namun demikian, kampanye 
melalui media sosial ini tidak pula mengatur lebih lanjut bagaimana 
mekanisme serta tata cara kegiatan kampanye dilakukan. Pada 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 Provinsi 
DKI Jakarta yang menampilkan 3 (tiga) pasangan calon, pada kegiatan 
kampanye masing-masing pasangan calon menggunakan beberapa akun 
media sosial yang telah terdaftar secara resmi. Akan tetapi tidak satu pun 
dari pasangan calon yang menggunakan akun-akun tersebut untuk 
kegiatan kampanye yang dilarang seperti menampilkan isu sara, ujaran 
kebencian, hoax, black campaign, dan lain-lain. Kegiatan kampanye 
melalui media sosial perlu dirancang beberapa hal, baik soal pengaturan, 
penataan, maupun pengawasannya melalui cara berkolaborasi  baik dari 
aspek pencegahan maupun  penindakannya dengan para mitra terkait, 
seperti KPU, kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informas, pihak dari 
media sosial untuk  menyamakan persepsi tentang penggunaan media 
sosial sebagai sarana kampanye. 

hasil kajian dan analisis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tentang penggunakan media 
sosial sebagai kegiatan kampanye, terlihat dari masing-masing pasangan 
calon menggunakan akun media sosial yang telah didaftarkan ke KPU 
sebagai akun resmi. Dengan demikian, masing-masing pasangan calon 
tidak menggunakan akun lain untuk melakukan kegiatan kampanye  dan 
tidak ditemukan adanya penggunaan akun-akun yang tidak resmi oleh 
pasangan calon. Akun-akun resmi yang dimiliki pasangan calon digunakan 
sebagai kegiatan kampanye dalam menampilkan visi, misi, program dan 
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citra diri pasangan calon. Sekalipun ditemukan adanya kegiatan kampanye 
yang tidak sesuai dengan tujuan kampanye melalui akun media sosial, hal 
itu bukan dilakukan oleh tim kampanye atau oleh pasangan calon tetapi 
oleh orang lain yang menggunakan akun tertentu yang bukan merupakan 
akun resmi milik pasangan calon.  
 
2). Saran dan Rekomendasi 
a. Perlu adanya keselarasan pengaturan tentang kampanye media sosial. 
b. Pengaturan secara detail dan terperinci tentang kampanye media sosial 

mengingat sifat dan bentuk kampanye media sosial berbeda dengan 
bentuk kampanye lainnnya. 

c. Pengawasan kampanye di media sosial perlu dilakukan dengan bekerja 
sama dengan para pihak terkait dan dilakukan juga dengan 
menggunakan aplikasi pengawasan berbasis teknologi 

d. Sanksi pelanggaran kampanye media sosial harus lebih dipertegas   
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Riyadhatul Mujahidin (IAIRM) Fakultas Hukum Islam, Pendidikan S-2 di 
University of Malaya mengambil jurusan Fakultas Hukum Islam dan 
Ekonomi Syariah. Sebelumnya Menjadi Ketua Panwaslu Kota Jakarta 
Timur tahun 2017 – 2018. 
 
Tami Widi Astuti, anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur. S1 Fakultas 
Ekonomi di Universitas Pancasila Jakarta dan Pasca Sarjana Magister 
Managemen (MM) di Universitas Trilogi Jakarta. Sejak tahun 2010 aktif di 
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).  
 
Prayogo Bekti Utomo, anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur. 
menyelesaikan pendidikan formal sarjananya di Universitas Diponegoro 
jurusan Administrasi Negara. Kemudian pada awal tahun 2010 direkrut 
oleh Bawaslu RI sebagai tim asistensi hingga tahun 2017. 
 
Ahmad Syarifudin Fajar, anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur. menjadi 
santri di Ponpes Lirboyo serta dalam pendidikan tinggi telah 
menyelesaikan S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di 
Universitas Trilogi Jakarta dan S1 Syari’ah di Institut Agama Islam Tribakti, 
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Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 2014 pernah menjadi Anggota Panwaslu 
Kota Jakarta Timur. 
 
H. Syaripudin, Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu.  Latar belakang 
pendidikan diraih pada gelar Strata 1 dalam bidang Ilmu Administrasi 
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Jakarta Tahun 1997. Pernah menjadi Ketua Panwaskab Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu pada periode 2007-2017.  
 
Ahmad Fiqri, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu. Latar 
belakang pendidikan diraih pada Gelar Strata 1 dalam bidang Manajemen, 
Fakultas Ekonomi STIE Dwipa Wacana Jakarta Tahun 2015. Pernah 
menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
pada periode 2007-2017. 
 
Ulil Amri, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu. Latar belakang 
pendidikan diraih pada Gelar Strata 1 dalam bidang Hukum Islam, Fakultas 
Syariah IAIN SGD Bandung Tahun 2002. Pernah menjadi Staff Panwaslu 
Kecamatan Kepulauan Seribu pada tahun 2014. 
 
Muchtar Taufiq, saat ini sebagai Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan Di 
organisasi pernah aktif di GP ANSOR. Sebelumnya pernah menjadi Ketua 
Panwaslu Kota Jakarta Selatan pada Pilgub DKI 2017 dan Ketua Panwaslu 
Kota Jakarta Selatan Tahun 2018. 
 
Munandar Nugraha, sebagai Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan, 
menyelesaikan S1 dan S2 Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta. 
Mengawali karirnya di kepemiluan sebagai Koordinator Pemantau JPPR 
(Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) Kecamatan Cengkareng pada 
Pilkada tahun 2007, menjadi Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) 
Cengkareng pada Pilkada tahun 2012, dan dosen Non Aktif Universitas 
Nasional Jakarta. 
 
Ardhana Ulfa Aziz, menyelesaikan S1 Ilmu Politik Pemerintahan 
Universitas Hasanuddin dan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia, pernah 
aktif di kelompok kajian pemilu Centre of Political Party and Election 
(CEPP) Universitas Indonesia. Bergabung menjadi anggota Panwaslu Kota 
Adm. Jakarta Selatan 2017-2018 dan tercatat sebagai dosen Non Aktif UPN 
Veteran Jakarta. Saat ini sebagai Anggota Bawaslu Kota Administrasi 
Jakarta Selatan. 
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Abdul Salam, saat ini Anggota Bawaslu Kota Kota Jakarta Selatan, lahir 11 
Oktober 1971, pernah aktif di Gerakan Pramuka, Organisasi Betawi  dan 
Organisasi Kemasyarakaan lainya. Karir Kepemiluan diawali menjadi 
relawan KIPP, PPK, Anggota KPU Kota Jakarta Selatan sebagai anggota 
periode 2008-2013. Dan juga pernah menjadi jurnalis selama puluhan 
tahun. 
 
Siti Aminah, saat ini Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan. Mengawali 
karir kepemiluannya sebagai Ketua Panwas Kecamatan Setiabudi pada 
tahun 2007, Pileg dan Pilpres 2008, 2009 serta Pilkada DKI 2012 sebagai 
Panwascam Setiabudi, Panwaskota Pilgub DKI 2017. 
 
Oding Junaidi, Lahir di Jakarta, 29 Juni 1969, Ketua Bawaslu Kota 
Administrasi Jakarta Barat, menyelesaikan Sarjana Hukum dari Sekolah 
Tinggi Hukum Indonesia di Jakarta. Pernah menjadi Panwaslu Kecamatan 
Grogol Petamburan pada 2004, 2007, 2009. Dan Anggota Panwaslu Kota 
Administrasi Jakarta Barat 2012 dan 2014 
 
Abdul Roup, lahir di Jakarta, 11 April 1971. Menempuh pendidikan di SDN 
Rawa Kompeni, MTsn VIII Jakarta, PGAN 28 Jakarta. Beliau melanjutkan 
Strata 1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan STAI Daarul Qolam. Pernah 
menjadi anggota Panwascam Kalideres tahun 2009, ketua Panwascam 
Kalideres Pilkada 2012, dan ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat 2014. Saat 
ini sebagai Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat. 
 
Ahmad Zubadillah, Lahir di Jakarta tahun 1978, S1 di UIN Syarif 
Hidayatullah dan S2 di Universitas Mercu Buana Jakarta. Saat ini adalah 
anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat. Pernah menjadi Panwaslu Jakarta 
Barat (2017–2018), Ketua Panwascam Kembangan (Pilkada 2017), 
Koordinator Kecamatan JPPR (1999), BNP DKI Jakarta (2005–2010), guru 
(2003-2017). Pernah menjabat sebagai sekretaris KNPI Jakarta Barat (2013–
2017). 
 
Syukur Yakub, lahir di Jakarta, 4 Desember 1980. Anggota Bawaslu Kota 
Jakarta Barat, meraih gelar Sarjana Tafsir Hadis dari UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta dan Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu 
Buana. Mengawali karier dengan menjadi ketua dan anggota KPPS pada 
pemilu 2009 dan 2014, Anggota PPK Kecamatan Cengkareng tahun 2017. 
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Pernah menjadi LO di BNP DKI Jakarta dan FKDM, ketua IPNU Jakarta 
Barat, wakil ketua BKPRMI Jakarta Barat, dan KNPI Jakarta Barat. 
 
Fitriani, lahir di Jakarta. Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat. Meraih gelar 
Sarjana Pendidikan Sejarah dan Magister Pendidikan Sejarah dari 
Universitas Negeri Jakarta, memulai karier di dunia pendidikan sebagai 
guru sejarah di Homeschooling Kak Seto pada 2005–2012, guru sejarah di 
SMA Buddha Tzu-Chi, dosen Universitas Bhayangkara dan Universitas 
Kejuangan 45 Jakarta. Pernah aktif di BEM dan PMII Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Andi Maulana, lahir di Jakarta 16 Pebruari 1966, menyelesaikan SD, SMP, 
SMA di Jakarta dan menyelesaikan S1 Manajemen Sumber Daya Manusia 
di IBI ‘ 57 Stima Kosgoro Jakarta. pernah menjadi PPK, Panwaslu Jakarta 
Selatan 2012, dan sebagai Tim Asistensi di Bawaslu Provinsi sejak 2016-
2018. Pernah bekerja di Mecoindo Schlumberger 1998 sebagai purchasing 
dan sebagai Konsultan pada Program Rekontruksi BRR – Aceh Nias 2004 – 
2008. Saat ini menjadi Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. 
 
Moh Sitoh Anang, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1976, aktif 
sebagai penggiat pemilu sebagai  Koordinator Relawan  Wilayah Forum 
Rektor Jakarta Utara dan sebagai anggota Panwaslu Jakarta Utara, dan 
pernah menjadi Tim Asistensi Bawaslu DKI Jakarta, Alumni STAI PTDII 
Jakarta  untuk jenjang S1 dan  jenjang S2 diselesaikannya di Universitas 
Muhammadiyah Jakarta, aktif sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan aktifis 
HMI, dan tercatat sebagai Wakil Ketua KAHMI Jakarta Utara, Sekretaris 
ICMI Jakarta Utara serta Sekretaris Komisi Infokom MUI Jakarta Utara, dan 
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik/LHKP Muhammadiyah Jakarta 
Utara dan saat ini aktif sebagai staf tekhnis Bawaslu DKI Jakarta dan juga 
sebagai Dosen Tetap Non PNS 
 
Bahrur Rosi lahir di Madura. Meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dan s2 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. 
Pernah menjabat sebagai Ketua BEM Prodi Ilmu Hukum, Wakil Direktur 
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Koordinator Bidang Pembinaan 
Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) dan di PMII. Tahun 2014 menjadi 
Juara II Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-
Indonesia, pernah menjadi Tim Asistensi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. 
Saat ini menjadi Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. 
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Putri Usmawati, Lahir di Magelang, 15 Februari 1987. PNS Organik 
Bawaslu yang ditempatkan di Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI 
Jakarta. Menyelesaikan pendidikan jenjang S-1 di FISIP Universitas Sebelas 
Maret Surakarta (UNS) dan S-2 di FISIP Universitas Padjajaran Bandung 
(UNPAD).  
 
Salman Alfarisi, lahir di Palembang, 8 Maret 1976, Pendidikan SD, SMP, 
SMA di Palembang, menyelesaikan S-1 di IPB University Bogor. Memulai 
karir di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 sebagai Tim 
Asistensi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sempat bergabung di HMI dan 
beberapa organisasi kajian strategis seperti SAKTI dan 7 Strategic Studies, 
serta forum-forum pembelajaran antara lain Forum Studi dan Pengkajian 
Islam Mahasiswa (Fospim) Al-Inayah. Saat ini menjadi Staf Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta. 
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