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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, DAN PANITIA 

PENGAWAS PEMILU 

A. Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

Undang-Undang Dasar 1945 memastikan tujuan ganda negara dan 

kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam alenia kedua pembukaanya, 

demokrasi (merdeka, bersatu, berdaulat, adil) dan kemakmuran (makmur).
24

 

Sejak awal hidup bernegara, kehidupan demokrasi di Indonesia (bulat air 

dipembuluh, bulat di kata mufakat) telah dirumuskan dalam UUD 

(proklamasi) tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) : “kedaulatan adalah ditangan rakyat, 

dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Semenjak 

tegak berdirinya Negara Republik Indonesia. kita telah menganut Demokrasi 

Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.
25

 Demokrasi 

Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara 

Pancasila seperti yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 

1945. Penerapan demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan 
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Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia 

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
26

 

Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim mengemukakan dalam paham 

Kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
27

 

Secara bahasa (etimologis) demokrasi adalah pemerintahan rakyat 

banyak. Dalam pengertian peristilahan (terminologis), Abraham Lincoln 

(1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa 

“democracy is goverment of the people, by the people and for the people” atau 

“demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 

Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara berada 

ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.
28

 

Demokrasi itu sendiri diartikan secara sempit oleh Joseph Schmupeter. 

Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, 

sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan 

kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik 

yang bersaing meraih juara. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat 

mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih 

diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut 

demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, “metode demokrasi adalah penataan 
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kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih 

kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk 

meraih juara”.
29

 

Kedaulatan rakyat (democracy), dalam bahasa Perancis souverainite, 

dalam Inggris sovereignty, dalam bahasa Latin superanus, yang berarti 

supremasi = di atas dan menguasai segala-segalanya. Menurut istilah yang 

diberikan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo yaitu “sesuatu yang tertinggi 

dalam negara”.
30

 Negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi. 

Negara dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung 

maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Dan negara 

yang berkedaulatan rakyat adalah apabila ada kejelasan tanggung jawab 

negara terhadap rakyatnya.
31

 

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang 

dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi 

terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua 

konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat 

berkuasa” atau “goverment or rule by the people”. Kata Yunani demos berarti 

rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.
32
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Demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara 

dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikan dalam hidup bernegara antara 

abab ke-4 sebelum masehi sampai abad ke-6 masehi. Pada waktu itu, dilihat 

dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikan bersifat langsung (direct 

democracy); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik 

dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak 

berdasarkan prosedur mayoritas.
33

 

Ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi sebenarnya berasal dari 

timur seperti yang dikatakan oleh John Keane yang mengatakan meski saat ini 

demokrasi sering disebut berasal dari dunia barat, dalam penelusuran sejarah 

demokrasi ternyata justru berasal dari dunia timur. Hal ini dapat dibuktikan 

misalnya di Indonesia adanya pemilihan langsung Kepala Desa dan Marga di 

Sumatera yang telah berlangsung sekian lama menunjukan adanya demokrasi 

di Indonesia, sampai sekarang belum diteliti kapan pelaksanaan demokrasi 

pemilihan Kepada Marga tersebut dimulai.
34

 

Dalam perjalanan sejarah demokrasi yang pada awalnya ditolak karena 

dianggap elitis, kemudian berproses dengan legitimasi moral dan nilai 

keagamaan sampai demkrasi kontemporer yang lebih baik dengan melibatkan 

partisipan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada akhirnya 

menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat itulah yang disebut demokrasi, 
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yang secara simbolik sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat.
35

 

2. Sejarah Demokrasi 

Menurut Ni’matul Huda di dalam bukunya yang berjudul Ilmu 

Negara, yang berbicara tentang sejarah teori demokrasi menjelaskan bahwa, 

ada 2(dua) fakta historis yang penting. Pertama, hampir semua orang pada 

masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia 

mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang 

dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering 

berbeda secara substansial.
36

 Kedua, sementara banyak negara yang saat ini 

menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya 

kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa abad ke-20 

sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk 

pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga.
37

 

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan 

tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu 

di dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri 

yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikan cara-cara atau mengambil 

jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas menyebutkan 

“demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental, oleh sebab itu, studi-studi 
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tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat 

dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik (demokrasi das 

sollen dan demokrasi das sein). Karena seringnya terjadi persilangan antara 

demokrasi normatif dan demokrasi empirik itulah, maka diskusi-diskusi 

tentang pelaksanaan demokrasi menjadi objek yang senantiasa menarik.
38

  

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa 

asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan 

mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai 

kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-

perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara 

kota (city state) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan 

demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di 

mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara 

langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur 

mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan 

secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya 

terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah 

penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Lagipula 

ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, 

yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas 

yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. 
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Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat 

demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy).
39

 

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia 

barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak yang masih kenal 

kebudayaan Yunani dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa 

memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan 

dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan sosial dan 

spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang 

kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para 

bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad 

pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta 

Piagam Besar 1215.
40

 

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan Eropa Barat pada permulaan 

Abad ke-16 muncul negara-negara nasional (nasional state) dalam bentuk 

yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan 

kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih 

modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-

pembatasannya. Dua kejadian ini adalah renaissance (1350-1650) yang 

terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Itali, dan reformasi (1500-

1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, 

Swiss, dan sebagainya. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan 
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kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang 

selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian 

yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah 

soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan 

baru. Reformasi secara perang-perang agama yang menyusul akhirnya 

menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik 

dibidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun dibidang sosial dan politik. 

Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada 

kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal 

agama dan soal-soal keduniawian, khususnya dibidang pemerintahan. Ini 

dinamakan “pemisahan antara gereja dan negara”.
41

 

Setelah berlangsungnya penyadaran dengan ditandai pemisahan antara 

gereja dan negara, hal ini menjadi tolak ukur pertama dimana kebebasan 

beragama, kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat serta lebih 

tertatanya sistem pemerintahan negara yang mana telah dipisahkan dari agama 

dan duniawi sehingga dapat berdiri secara independen dalam hal memajukan 

negara tanpa adanya intervensi manapun. Sehingga, renaissance dan 

reformasi merupakan suatu momentum yang saling berkaitan. 

3. Tujuan Demokrasi 

Berbicara tujuan, maka tidak terlepas dari apa yang ingin dicapai 

dalam menjalankan suatu roda ketatanegaraan agar tercapai apa yang hendak 
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dicapai oleh pemangku kewajiban(pemerintah) yang tentunya mampu 

dirasakan oleh rakyat di Indonesia yang secara sadar ataupun tidak sadar 

memberikan rasa percayanya terhadap negara melalui kontrak sosial yang 

terbangun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ni’matul Huda terkait 

dengan teori rasionalitas yang pada umumnya disebut dengan social contract 

(kontrak sosial).
42

 Di samping itu, saat ini negara di dunia pada umumnya 

telah memilih demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Hasil 

studi UNESCO pada awal dasawarsa 1950-an yang melibatkan lebih dari 100 

sarjana Barat maupun Timur menunjukan bahwa tidak ada satupun tanggapan 

yang menolak demokrasi, sehingga barangkali untuk pertama kalinya dalam 

sejarah demokrasi dipandang sebagai pengejewantahan yang paling tepat dan 

ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern. Demokrasi 

sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa 

pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah 

pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan 

pemerintah negara oleh karna kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan 

rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi  ia berarti sebagai suatu 

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada 

ditangan rakyat.
43
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Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi ini dapat dikatakan 

tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat 

dalam posisi amat penting, namun pelaksanaan (perwujudannya) dalam 

lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang 

tidak selalu sama bahkan terkadang bertolak belakang antara idealita dan 

realitanya, hal inilah yang menjadi keraguan terbesar terhadap demokrasi 

yang hingga detik ini banyak yang dijadikan sebagai dasar negaranya. 

Berangkat dari hal tersebut tentunya dibutuhkan suatu pedoman ataupun 

syarat yang dianggap penting jika demokrasi ingin berjalan sesuai dengan 

idealitanya. 

Lebih lanjut penulis mengutip dari apa yang disampaikan Henry B. 

Mayo yang penulis kutip dari buku Ni’matul Huda yang berjudul Ilmu Negara 

bahwa B. Mayo menguraikan agar dapat melaksanakan nilai-nilai demokrasi 

perlu diselenggarakan beberapa lembaga yang berkaitan dengan syarat dapat 

terwujudnya demokrasi sebagai berikut (syarat demokrasi): 

1) Pemerintahan yang bertanggungjawab. 

2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan 

kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan 

pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-

kurangnya dua calon untuk setiap kursi. 

3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. 

4) Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 

5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan 

mempertahankan keadilan.
44
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Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas oleh Mayo setidaknya 

dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan 

antara idealita dan realita dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu 

negara haruslah mampu menciptakan kriteria-kriteria di atas sehingga apa 

yang di citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi 

yang dinilai mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali 

kedaulatan rakyat yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, 

baik dalam hal agenda setting (memilih masalah apa yang hendak dibahas dan 

diputuskan) ataupun deciding the outcome (pengambilan keputusan).
45

 

4. Unsur-Unsur Demokrasi 

John Locke mengemukakan hak-hak politik rakyat mencakup hak atas 

hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property). Sedangkan 

Montesquieu mengemukakan hak-hak politik bagi masyarakat terjamin 

melalui trias pilitika, yaitu pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif yang merdeka.
46

 

Paling tidak demokrasi telah mempengaruhi dua dimensi kehidupan, 

pertama, bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk nagara 

ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat 

tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral sehingga dapat 

dikatakan bahwa demokrasi didasari beberapa nilai (value) sebagai berikut:
47
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1. menyelesaikan persoalan perselisihan dengan damai dan secara 

melembaga. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah; 

3. Menyelengarakan pergantian pemimpin secara teratur; 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimun; 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman; 

6. Menjamin tegakya keadilan. 

Kedua, demokrasi juga akan mempengaruhi sendi-sendi dari suatu 

bentuk negara dan pemerintahan dari negara-negara internasional yang 

semakin saling tergantung dewasa ini.
48

 

5. Konsep Negara Demokrasi 

Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di 

Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran di luar 

Indonesia. Khususnya suatu pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh 

elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Namun sebagai suatu 

praktek berbangsa bernegara, demokrasi sudah diterapkan oleh sebagian 

masyarakat di nusantara ini jauh sebelum berinteraksi dengan bangsa barat. 

Praoses pemilihan kepala suku dan pemilihan kepada desa di berbagai 

wilayah nusantara menunjukan hal tersebut. Apa yang dulu sering disebut 

dengan istilah Desa Demokrasi.
49

 

Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subyek berkonsekuensi 

pada tatacara proses pengambilan kebijakan negara (Undang-Undang) dan 

proses pengambilan keputusan (decision making process). Pemerintah yang 
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berasal dari rakyat, melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat yang 

dimanifestasikan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat bottom 

up. Demokrasi tidak mengenal kebijakan yang berasal dari kehendak dan 

kepentingan kuasa.
50

 Bottom up  juga berdampak pada sistem manajemen 

pemerintahan. Pola manajemen pemerintahan berawal dari tingkat daerah 

dengan pemerintah di tingkat pusat merupakan ujung proses. Maka lingkup 

kewenangan pemerintahan, ditingkat pusat, tidak lahir dari kehendak 

inginmenguasai dan mengatur seluas-luasnya namun merupakan kewenangan 

dasar yang tidak bisa tidak harus dimiliki pemerintah pusat untuk eksisnya 

sebuah negara. Konsekuensi negara adalah pada proses bottom up  yang 

dalam pemerintah bersifat desentralistik.
51

 

Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara 

dinamis dalam ruang-ruang sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan 

adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki 

prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya: (1) kebebasan; 

(2) kesamaan; (3) kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan 

demokrasi itu. Prinsip kebebasan dan kesamaan beserta derivatifnya 

dilaksanakan melalui kalkulasi kuantitatif melalui metode demokrasi, yaitu 

“majoruty principle” (voting). Salah satu derivatif penting dari prinsip 
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kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat) adalah 

dilajsanakannya pemilihan umum.
52

 

Demokrasi juga merupkan konsep evolutif dan dinamis, bukan konsep 

statis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan baik bentuk-

bentukya maupun substansialnya sesuai dengan konteks dan dinamika konsep 

demokrasi lahir dan berkembang. 

Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan 

daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Implikasinya, terjadi 

pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah. Dengan semangat 

desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk 

berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang 

dimilikinya.
53

 Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan 

signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi berimbang antara pusat dan daerah, 

maupun antara supratruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang 

partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol 

kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini 

menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah 

secara langsung.
54

 

Aplikasi dari teori tersebut dapat ditemui dalam kehidupan bernegara 

saat ini di Indonesia. Serangkaian pemilihan langsung telah merubah wajah 
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Indonesia secara tidak langsung. Meskipun banyak terjadi fenomena kisruh 

dimana-mana, setidaknya proses pemilihan eksekutif ditingkat daerah juga 

telah mencerminkan usaha-usaha mewujudkan demokrasi yang baik. 

B.  Pemilu 

1. Konsep Pemilihan Umum 

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan 

umum, karena pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis 

diauntnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah 

setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.
55

 

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem 

demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk 

mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-

wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam 

rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.
56

 

Pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan 

siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif 

dan/atau eksekutif. Melalui pemilu rakyat memilih figur yang dipercaya yang 

akan mengisi jabatan legislatif dan/atau eksekutif. Dalam pemilu rakyat yang 

telah memenuhi persyaratan untuk memilih secara bebas dan rahasia 

menjatuhkan pilihan pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Tentu 
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tidaklah mungkin seluruh aspirasi rakyat dapat ditampung, dari sekian banyak 

pilihan aspirasi maka suara terbanyak pemilih dinyatakan sebagai pemenang 

karena ia mewakili kehendak rakyat yang terbanyak pula. Aspek terpenting 

dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas. Namun 

demikian, teramat penting untuk dipahami bahwa arti mayoritas, dalam 

demokrasi bukan lahir dari asumsi atau sekedar klaim kuantitas yang bersifat 

konstanta. Klaim mayoritas, tanpa pemilu, atas nama suku, agama, ras, atau 

golongan (buruh, tani, nelayah, dan lain-lain), jelas bukan demokrasi 

melainkan tirani.
57

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau 

demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (representative 

democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Di dalam 

praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat 

yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil 

rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat iru lah yang 

menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang 

hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang 

relatif pendek. Agar wakil rakyat benar-benar dalam bertindak atas nama 

rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu 

melalui pemilihan umum (general election).
58

 Dengan demikian, pemilihan 

umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih 

wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara 
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yang menyebut diri sebagai negara demokratis, pemilihan umum (general 

election) merupakan ciri yang penting yang harus dilaksanakan secara berkala 

dalam waktu-waktu tertentu. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan 

secara berkala dikarenakan beberapa bebab, seperti:
59

 

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan 

bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu 

ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagai 

besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan nagara; 

2. Disamping pendapat rakyat dapat berubah sewaktu-waktu, kondisi 

kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah pula, baik karena 

dinamika dunia internasional ataupun faktor dalam negeri sendiri, 

baikkarena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia. 

3. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat 

dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat 

yang dewasa. Mereka itu, terutama pemilih baru (new voters) atau pemilih 

pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua 

mereka sendiri; 

4. Pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin 

terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang eksakutif 

maupun legislatif. Kegiatan pemilihan umum (general election) juga 

merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang 

sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi 

warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin 

terlaksananya ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip 

kedaulatan rakyat dimana rakyat lah yang berdaulat, maka semua aspek 

penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembailkan 

kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-

hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan 

umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-

apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana 

mestinya.
60

 

Pemilu merupakan suatu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

dan demokrasi, yakni dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen ataupun pemimpin 
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negaranya sesuai hati nuraninya secara demokratis yang berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

2. Sistem Pemilu 

Berdasarkan sejarah pelaksanaan pemilu di berbagai negara, terdapat 

tiga macam sistem pemilu (electoral laws), yaitu sistem mayoritas (majority 

types), sistem pluralitas (plurality types), yang biasa disebut sistem distrik, 

dan sistem perwakilan berimbang (proportional representation).
61

 

Di dalam sistem mayoritas, partai yang menang dalam pemilu adalah 

partai yang mampu mengalahkan semua partai lawan-lawannya. Sedangan di 

dalam sistem pluralitas (sistem distrik), pemenang pemilu adalah partai yang 

memperoleh suara yang relatif lebih besar dari partai-partai lain tanpa harus 

mengalahkan secara mutlak melalui pemenangan atas kombinasi partai-partai 

lawan. Di dalam sistem distrik ini wilayah negara dibagi atas sejumlah distrik 

(sesuai dengan sejumlah kursi yang akan diperebutkan di parlemen) dan kursi 

pada setiap distrik diambil oleh partai atau calon yang memperoleh suara 

terbanyak di distrik tersebut.
62

 Adapun pemilu dengan sistem proporsional 

(perwakilan berimbang) memungkinkan terjadinya distribusi suara secara 

proporsional sehingga partai yang memperoleh suara terbanyak akan 

memperoleh kursi yang lebih banya pula; sedangan partai yang tidak 

memperoleh suara terbanyak tidak akan kehilangan suara yang diperoleh 

karena akan tetap memperoleh kursi seimbang dengan besarnya dukungan 

                                                             
61

 Moh. Mahfud MD, Hukum dan...., Op.Cit, hlm 224.  
62

 Ibid. 



 

 

48 
 

yang diperoleh. Di dalam sistem proporsional, setiap kursi diparlemen diberi 

harga dengan jumlah suara tertentu.
63

 

 

 

C.  Pengertian Pemilukada dan Peraturannya 

Sistem Pilkada telah memiliki sejumlah kebijakan negara yakni UU 

No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beserta sejumlah 

keputusan KPUD  yang mengatur proses pemilu Kepala Daerah  yakni 

mulai pendaftaran pemilih sampai KPUD menetapkan calon Kepala 

Daerah/wakil. Kegiatan proses Pilkada didasarkan pada kerangka hukum harus 

adil dan dilaksanakan tanpa pandang status sosial warga negara. KPUD sebagai 

penyelenggara pemilu Kepala Daerah harus mampu meresponsif kepentingan 

pemilih. Jika ada pemilih yang belum  terdaftar  sebagai  pemilih  tetap  maka  

KPUD  berkewajiban  merespon pemilih yang belum terdaftar dan harus 

didaftar. Oleh karena itu lembaga Penyelenggara  Pemilu  Kecamatan  (PKK),  

PPS  pada  tingkat  desa/kelurahan, KPPS harus proaktif melayani pemilih 

secara transparan. Kapabilitas Kepala Daerah terpilih yakni gambaran 

kepribadian diri si pemimpin, baik intelektual maupun moral. Hal ini dapat 

ditelusuri dari track record pendidikannya, jejak sikap dan perilakunya 

selama ini. Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas selalu mengutamakan 

strategic vision yakni pemimpin yang mempunyai perspektif good governance 

dan pengembangan kemanusiaan yang luas dan jauh kedepan sesuai visi-misi 
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dan program yang dikampanyekan. Profesionalisme birokrasi pemerintahan 

daerah yang dibangun oleh Kepala Daerah terpilih. Pada sisi lain sangat 

dibutuhkan dukungan partai politik yang tercermin melalui anggotanya di 

DPRD. Dukungan anggota partai yang ada di DPRD terhadap Kepala Daerah 

terpilih akan membuka peluang kemudahan Kepala Daerah dalam membangun 

hubungan otoritas untuk membahas RANPERDA, atau dukungan anggota 

DPRD pada Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan daerah atau PERDA. 

Mengenai hubungan  antara  Kepala  Daerah  dengan  DPRD  telah  

mencerminkan  aspek demokratisasi pemerintahan di daerah. 

Salah satu  indikator  pilkada  langsung  yang  berkualitas  adalah  

pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu 

dikenal dengan universal suffrage atau hak pilih universal. Akses yang terbuka 

berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga 

memiliki hak pilih. Bukanlah suatu kontrakdiksi bahwa di Negara demokrasi 

hak untuk secara teratur memilih diatur syarat-syarat minimal yang harus 

dipenuhi (misalnya, usia, minimal,  sehat  jasmani  dan  rohani. Pendaftaran  

pemilih  merupakan  tahapan kegiatan pertama penegakan universal suffrage 

dalam rangkaian kegiatan pilkada langsung. Dilihat dari tujuannya, pendaftaran 

pemilihan merupakan salah satu kunci keberhasilan pilkada langsung. 
64
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Tahun 2015 menjadi awal pelaksanaan pesta demokrasi model baru 

untuk pemilihan   umum   Kepala   Daerah   (pemilukada).   Hal   yang   

menarik   pada pemilukada tahun ini dilaksanakan serentak di seluruh tanah air. 

Sesuai amanat Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Walikota menjadi Undang-Undang, pemilukada dilaksanakan setiap lima tahun 

sekali serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 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, Walikota menjadi Undang-Undang, 

tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi:
65

 

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon 

Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, 

serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota; 

2. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, 

pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan 

calon Walikota dan calon Wakil Walikota; 
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3. Penelitian persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil 

Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta 

pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota; 

4. Penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, 

pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan 

calon Walikota dan calon Wakil Walikota; 

5. Pelaksanaan kampanye; 

6. Pelaksanaan pemungutan suara; 

7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 

8. Penetapan calon terpilih; 

9. Penyelesaianpelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; 

10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

Sebagaimana Pasal 201 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, pemilukada serentak dilaksanakan beberapa gelombang dan terdapat 

beberapa aturan berkaitan dengan kekosongan jabatan, yaitu: 

(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari 

sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan 

bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015. 

(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan 
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Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 

2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan 

Februari tahun 2017. 

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai 

dengan tahun 2022. 

(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 

dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 

2018. 

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai 

dengan tahun 2023. 

(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 

2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. 

(7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai 

dengan tahun 2024. 

(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dilaksanakan pada bulan November 2024. 

(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 

berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, 

dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. 

(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat 

Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai 

dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkay 

penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi 

pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan 

ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.  
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Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi 

Undang-Undang, KPUD memperbolehkan calon independen untuk 

mendaftarkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah. Calon independen juga 

sama artinya dengan calon perseorangan, hanya saja calon perseorangan 

menggunakan frasa yuridis normatif, sementara calon independen adalah frasa 

yang lebih umum, dan merupakan suatu aspirasi yang lahir dari masyarakat. 

Posisi calon independen, dalam  pemilukada  merupakan  suatu  bentuk  

mengapresiasikan  hak-hak  politik bagi setiap warga masyarakat,  yang ingin 

menjadi pemimpin, namun terbatas tidak adanya dukungan politik dari partai-

partai politik.
66

 

Adapun untuk calon Gubernur, Bupati dan Walikota independen 

harus memenuhi  persyaratan  dukungan  dari  masyarakat  yang  dibuktikan  

melalui pernyataan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Kemudian calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang mencalonkan 

secara perseorangan harus mendapat dukungan suara dari rakyat yang sudah 

ditetapkan 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 
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Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

Pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk 

yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada 

pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah 

bersangkutan, dengan ketentuan: 

a.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling 

sedikit 10% (sepuluh persen); 

b.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 

(enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan 

setengah persen);  

c.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 

(dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh 

setengah persen); 

d.  provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung 

paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan 

e.  jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.    

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika 

memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 

dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada 

pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah 

bersangkutan, dengan ketentuan: 

a.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa 

harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); 

b.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 

8,5% (delapan setengah persen); 

c.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 

pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 

1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh 

setengah persen); 

d.  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
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pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung 

paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan 

e.  jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. 

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 

bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas 

kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk 

tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang 

menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum 

dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau 

kabupaten/kota dimaksud 

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 

(satu) pasangan calon perseorangan.  

Berdasarkan Pasal 201 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, KPU merencanakan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak tahap 

pertama pemungutan suaranya pada Desember 2015. Pelaksanaan pemilukada 

serentak tentunya tidak hanya sebagai model  dalam  mencari  pemimpin  

bangsa  secara  efisien.  Lebih  dari  itu,  juga menjadi gerbang mencari 

pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas dan menjunjung nilai-nilai 

demokrasi. Terlebih lagi, pemilukada serentak juga diharapkan agar 

pemimpin Kepala Daerah yang terpilih dapat segera fokus untuk membangun 

daerahnya tanpa waktunya dihabiskan untuk kegiatan kepentingan politik 

belaka. Kini, sudah saatnya menyongsong pemilukada serentak untuk 

melahirkan  pemimpin  daerah  yang  berintegritas  tanpa  harus  terjebak  

dalam konflik menyesatkan. 



 

 

56 
 

D.  Tinjauan Umum tentang Pengawas Pemilu 

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan 

pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu 

yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah 

pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan 

warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk 

membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.
67

 

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat 

dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, 

kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan 

yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. 

Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan 

Pemilu di Indonesia yang paling ideal.
68

 

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan 

Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak 

Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan 

Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan 

Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas 

banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan 

oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan 
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kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-

protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan 

ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang 

bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP 

dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke 

dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya 

badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi 

Lembaga Pemilihan Umum (LPU).
69

 

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang 

bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk 

itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat 

independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini 

dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam 

pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni 

LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya 

Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga 

berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas 

Pemilu (Panwaslu).
70

 

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu 

baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU 

ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc 

                                                             
69

 Ibid. 
70

 Ibid. 



 

 

58 
 

terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia 

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan 

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas 

Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang 

dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu 

dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa 

dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu 

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu 

Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan 

Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya 

berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang 

dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, 

rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. 

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, 

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, 

pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.
71

 

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan 

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
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Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan 

kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat 

provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). 

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit 

kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. 

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk 

menangani sengketa Pemilu.
72

 

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilu Kecamatan, pengawas Pemilu Lapangan atau Pengawas 

Pemilu Luar Negeri.73 

Adapun ruang lingkup wilayah pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemilu masing-masing lembaga pengawas pemilu sebagai berikut:74 

1.  Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang dan 

berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 
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2.  Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang 

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dengan 

jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota 

provinsi. 

3.  Panwaslu Kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh bawaslu 

provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang dan 

berkedudukan di ibu kota kecamatan. 

4.  Panwaslu kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 

Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di 

wilayah kecamatan atau nama lain dengan jumlah anggota sebanyak 3 

(tiga) orang dan berkedudukan di ibu kota kelurahan/desa atau nama lain. 

5.  PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan yang 

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama 

lain/kelurahan dengan jumlah anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan 

paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis 

dan sebaran TPS. 

6.  Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh 

Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar 

Negeri dan berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan 

amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
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Pemilu adalah sebagai berikut :
75

 

(1) Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan 

penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. 

Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut : 

 Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu; 

 Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu; 

 Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan; 

 Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen; 

 Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran 

pidana Pemilu; 

 Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; 

 Evaluasi pengawasan Pemilu; 

 Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; 

 Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut : 

 Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu 

 Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 

dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya 

kepada yang berwenang 

 Menyelesaikan sengketa Pemilu 

 Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di 

tingkat bawah 

 Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

(3) Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut : 

 Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 

 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

 Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan mengenai Pemilu; 

 Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan 

Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan 

 Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. 
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