
 

 

62 
 

BAB III 

PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SLEMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH 2015 DI KABUPATEN SLEMAN 

A.  Peranan Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Penyelenggaraan 

Pilkada 2015 Di Kabupaten Sleman 

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.76 

Adapun ruang lingkup wilayah pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 

masing-masing lembaga pengawas pemilu sebagai berikut:77 

a.  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. 

b.  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. 
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 Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD, Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2014, hlm 17 
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c.  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. 

d.  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. 

e.  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. 

f.  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. 

Berikut ini adalah temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan sudah ditangani 

oleh Panwas Kabupaten Sleman, selengkapnya sebagai berikut:78 

Temuan pertama, kekurangprofesionalitasan KPU Kabupaten Sleman,
79

 

temuan ini diregister pada tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor 

                                                             
78

 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 123-145. 
79 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 123. 
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01/TM/PWSL.SLM.15.05/VII/2015. Kejadian tersebut pada tanggal 27 Juli 2015 

di mana saudara Tresno SUnardi staf KPU Sleman selaku tugas pendaftaran 

paslon bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2015 diduga melakukan 

pelanggaran admnistrasi karena kurang profesional dalam pelaksanaan 

pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. 

Adapun kronologinya kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 27 Juli 

2015 sekitar Pukul 14.00 WIB, pada saat pendaftaran pasangan calon bupati dan 

wakil bupati atas nama Yuni Satia Rahayu dan Danang W. Sulistya di aula KPU 

Sleman tersebut saudara T. Sunardi/petugas prndaftaran KPU Sleman 

membacakan kelengkapan dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati 

sleman tidak bisa terdengar jelas ketika membacakan “ada lengkap; ada tidak 

lengkap; dan tidak ada” karena tidak menggunakan pengeras suara sehingga 

suasana ruangan yang dipenuhi oleh Tim kampanye paslon bupati dan wakil 

bupati Sleman dan pengunjung sangat gaduh/berisik dikarenakan pengunjung 

bicara sendiri-sendiri, sehingga suasana menjadi tidak kondusif dan menimbulkan 

stigma negatif terhadap kinerja atau profesionalitas KPU Sleman. 

Selanjutnya Panwas Kabupaten Sleman yang saat itu sedang melakukan 

kegiatan pengawasan yaitu saudaraDjadjadi dan M. Abdul Karim Mustofa 

langsung melakukan tindakan cepat dengan mengklarifikasi di tempat secara lisan 

terhadap saudara T. Sunardi. Bahwa seharusnya sebagai penyelenggara pemilu 

dalam menjalankan tugasnya harus mengindahkan dan mempertimbangkan 
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prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat mengawal proses yang sedang 

dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. 

Panwas Kabupaten Sleman terhadap kasus tersebut, memberikan rekomendasi 

kepasa KPU Kabupaten Sleman agar untuk hari berikutnya 

menyiapkan/menggunakan pengeras suara dan lebih tertib lagi pelaksanaan dalam 

pendaftaran calon sehingga menjadi lebih transparan dan tertib. Rekomendasi ini 

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sleman pada hari berikutnya dengan 

menyiapkan wireles dan situasi menjadi lebih tertib dan transparan. 

Temuan kedua, kesalahan SK KPU Tentang PPDP.
80

 Temuan ini oleh 

Panwas Kabupaten Sleman diregister pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan nomor 

02/TM/PWLS.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 4 Agustus 2015 

KPU Kabupaten Sleman diduga melakukan pelanggaran karena mengeluarkan SK 

Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDP dan ditemukan nama 

PPDP adalah anggota Panwascam Cangkringan atas nama Sudirman, PPL 

Maguwoharjo atas nama Pariman, PPL Tegaltirto atas nama Sumarmo, dan PPL 

Wedomartani atas nama Joan Clementin. 

Panwas Kabupaten Sleman setelah melakukan klarifikasi pada pihak-pihak 

terkait dan memeriksa dokumen yang ada bahwa nama-nama pengawas yang 

terdapat dalam SK tersebut belum dikoordinasi dengan orang-orang yang 

tercantum dalam SK tersebut. Panwas Kabupaten Sleman akhirnya 

                                                             
80 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 124. 
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merekomendasikan untuk merevisi SK pembentukan PPDP tersebut. Dan telah 

ditindaklanjuti oleh KPU Sleman dengan merevisi personil yang terdapat dalam 

SK tersebut. 

Temuan ketiga, Validitas daftar nama pemilih.
81

 Temuan ini diregistrasi 

pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan nomor 

03/TM/PWSL.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 11 Agustus 2015 

KPU Kabupaten Sleman diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan 

karena ditemukan daftar nama pemilih pilkada 2015 Kabupaten Sleman yang 

tidak valid (berdasarkan sampling 481 TPS di Kabupaten Sleman). Temuan hasil 

pengawasan dengan pencermatan dari form A-KWK data pemilih yang valid 

tersebut seperti di antaranya adalah karena meninggal dunia tapi masih terdaftar; 

pemilih pindah domisili; pemilih fiktif; pemilih ganda/tercatat lebih dari satu; 

memenuhi syarat tapi belum daftar; pemilih menjadi TNI/POLRI tetapi terdaftar 

sebagai pemilih; data salah atau kosong pada alamat/nama/NKK/NIK. 

Setelah dilakukan kajian, panwas Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa 

temuan nama dan data pemilih yang belum valid (invalid) merupakan 

pelanggaran administrasi yang kemudian direkomendasikan kepada KPU 

Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk dilakukan perbaikan dan atas 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas Kabupaten Sleman, KPU 

menindaklanjuti dengan segera. 

                                                             
81 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 124 
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Temuan keempat, netralitas camat Kalasan.
82

 Temuan ini oleh panwas 

Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 18 Agustus dengan nomor 

04/TM/PWSL.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 17 Agustus 2915 

saudara Syamsul Bahri, camat Kalasan diduga tidak netral/terlibat dalam 

kampanye karena mengundang mantap bupati Kabupaten Sleman, Sri Purnomo 

sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT RI ke-70 pada tanggal 17 

Agustus 2015 di Monumen Plataran, Selomartani, Kalasan. Temuan ini oleh 

panwas Kabupaten Sleman dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran 

pemilihan karena yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai calon bupati atau 

wakil bupati Sleman, sementara camat Kalasan tidak mengundang yang 

bersangkutan. 

Temuan kelima, kampanye Yuni-Danang.
83

 Temuan ini oleh panwas 

Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan nomor 

05/TM/PWLS.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 21 Agustus 2015 

paslon nomor urut satu, Yuni Satia Rahayu dan Danang Sulistya Wicaksana 

diduga melakukan pelanggaran saat kampanye karena masa kampanye 

menggunakan sepeda otor dengan knalpot blombongan dan tidak menggunakan 

helm pengaman. Di samping itu dalam kampanye tersebut ada perlibatan anak 

pada saat deklarasi calon bupati dan wakil bupati Sleman. Berdasarkan bukti dan 

hasil investigasi dan klarifikasi, disimpulkan bahwa temuan tersebut bukan 

                                                             
82 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 125 
83 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 125. 
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pelanggaran pemilihan tetapi merupakan pelanggaran bentuk lainnya yaitu 

pelanggaran lalu lintas dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu 

panwas Kabupaten Sleman meneruskan kepada kepolisian dan ke Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Temuan keenam, cawabup belum terdaftar DPT.
84

 Temuan ini oleh 

panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan 

nomor 06/TM/PWLS.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 1 

September 2015 PPS Sinduadi, Mlati, Sleman diduga melakukan pelanggaran 

karena tidak mendaftarkan saudara C Husnawati Rahayuningsih dan Danang 

Wicaksana Sulistya DPS sedang sebelumnya terdaftar dalam DPT Pileg 2014 dan 

Pilpres 2014. Pada mulanya yang bersangkutan telah mencoba klarifikasi dengan 

petugas pantarlih/PPDP Dusun Kutudukuh, SInduadi, Mlati, Sleman, namun tidak 

mendapatkan jawaban yang bisa diterima oleh yang bersangkutan, yaitu karena 

petugas PPDP tidak bertemu di rumahnya pada saat dilakukan pendataan dan 

tanpa klarifikasi dengan keluarga yang ada di rumah tersebut, sehingga data a/n C 

Husnawati Rahayuningsih dan Danang Wicaksana Sulistya tidak masuk dalam 

DPS pemilih Bupati Kabupaten Sleman tahun 2015 dari TPS 24 Sinduadi. Atas 

temuan ini, panwas Kabupaten Sleman melakukan klarifikasi dan menyampaikan 

hasil temuan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti sebagai 

rekomendasi. 
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Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 126. 
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Temuan ketujuh, iklan kampanye media massa.
85

 Temuan ini oleh panwas 

Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan nomor 

registrasi 07/TM/PWSL.SLM.15.05/VIII/2015. Kejadiannya pada tanggal 25 

Agustus 2015 calon wakil bupati, Danang Wicaksana diduga melakukan 

pelanggaran iklan kampanye media massa berupa pemuatan profil saudara 

Danang Wicaksana Sulistya panga surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR) 

edisi tanggal 25 Agustus 2015 pada halaman 6. Diantaranya memuat foto dan 

biodata serta visi dan misinya. 

Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya mengklarifikasi terhadap terlapor, 

saksi, dati Pimpinan redaksi KR, kabag ilkan KR, serta ketua KPU Kabupaten 

Sleman. Dari hasil klarifikasi dan pleno hasil kajian disimpulkan bahwa temuan 

tersebut bukun merupakan pelanggaran pemilihan, tetapi merupakan pelanggaran 

bentuk lainnya yaitu berupa pemberitaan yang tidak berimbang selanjutnya 

panwas meneruskan hasil kajian kepada Dewan Pers untuk memprosesnya. 

Temuan kedelapan, netralitas aparatur sipil negara.
86

 Temuan ini oleh 

panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 10 September 2015 dengan 

nomor registrasi 08/TM/PWSL.SLM.15.05/IX/2015. Kejadian tersebut berawal 

dari saudara Muhammad Labib, aparatur sipil negara (ASN) diduga tudak 

netral/terlibat dalam acara “Deklarasi Kebulatan Tekad Tim Kampanye Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sri Purnomo & Sri Muslimatun” pada hari 

                                                             
85 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 127. 
86 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 127 



 

 

70 
 

Minggu, 6 September 2015 sekitar pukul 12.00 s.d. 15.00 WIB di rumah 

pemenangan calon bupati dan wakil bupati, Sri Purnomo dan Sri muslimatun, 

yang beralamat di Jaban, Tridadi, Sleman. 

Berdasarkan atas bukti-bukti, keterangan saksi maupun terlapor, panwas 

Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran 

pemilihan tetapi pelanggaran lain yaitu netralitas ASN. Selanjutnya Panwas 

Kabupaten Sleman meneruskan kepada Kepala Kemenag Kabupaten Sleman 

dengan tembusan kakanwil kemenag DIY untuk dapat ditindaklanjuti 

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada. 

Temuan kesembilan, pemasangan alat peraga kampanye (APK).
87

 

Temuan ini oleh panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 11 

September 2015 dengan nomor registrasi 09/TM/PWSL.SLM.15.05/IX/2015. 

Kejadian tersebut tercatat bahwa pada tanggal 11 September 2015 kedua 

pasangan calon, Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri Muslimatun diduga 

melakukan pelanggaran administrasi dalam melakukan pemasangan alat peraga 

kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 di 

seluruh kecamatan. Hasil kajian terbukti merupakan pelanggaran administrasi, 

selanjutnya direkom ke KPU Sleman dengan tembusan satpol PP untuk dilakukan 

penertiban. 
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Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 128 
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Temuan kesepuluh, pemasangan alat peraga kampanye (APK).
88

 Panwas 

Kabupaten Sleman meregistrasi hasil temuan ini pada tanggal 25 September 2015 

dengan nomor registrasi 10/TM/PWSL.SLM.15.05/IX/2015. Kejadiannya pada 

tanggal 25 September 2015 kedua paslon, Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri 

Muslimatun diduga melakukan kembali pelanggaran administrasi berupa 

pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 

7 Tahun 2015 di Kecamatan Berbah dan Turi. Hasil kajian terbukti bahwa 

kejadian tersebut merupakan pelanggaran administrasi, selanjutnya 

direkomendasikan ke KPU Kabupaten Sleman dengan memberi tembusan kepada 

satpol PP untuk dilakukan penertiban. 

Temuan kesebelas, pemasangan alat peraga kampanye (APK) non 

fasilitas KPU.
89

 Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi temuan ini pada tanggal 

6 Oktober 2015 dengan nomor registrasi 11/TM/PWSL.SLM.15.05/X/2015. 

Peristiwa terjadi pada tanggal 5 Oktober 2015 dimana kedua pasangan calon, 

Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri Muslimatun memasang dan/atau menyetak 

alat peraga kampanye (APK) yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU nomor 7 tahun 2015 karena yang bersangkutan 

mencetak sendiri APK yang tidak difasilitasi oleh KPU dan dipasang di luar 

tempat yang telah ditentukan. Hasil kajian terbukti kejadian tersebut merupakan 

salah satu bentuk pelanggaran administrasi yang selanjutnya direkomendasikan 

                                                             
88 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 128 
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panwas kabupaten sleman ke KPU Kabupaten Sleman dengan memberikan 

tembusan kepada satpol PP untuk dilakukan penertiban. 

Temuan keduabelas, invaliditas data DPT KPU.
90

 Panwas kabupaten 

Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 20 Oktober 2015 

dengan nomor registrasi 12/TM/PWSL.SLM.15.05/X/2015. Kejadiannya tercatat 

bahwa tanggal 20 Oktober 2015 KPU Sleman diduga melakukan pelanggaran 

dalam menetapkan DPT karena ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) orang yakni 

Rina Ismiyati dkk didaftar pada TPS 13 Sidokarto, Kecamatan Godean dan Tutik 

Daniatun dkk dicatat pada TPS 11 Sidorejo, Kecamatan Godean. Padahal mereka 

seharusnya terdaftar di TPS Wilayah Desa Sidoarum Kecamatan Godean. 

Dari hasil pengawasan bersama panwascam Godean langsung di lapangan 

ternyata domidili dari Rina Ismiyati dkk di wilayah TPS 13 Sidoarum Kecamatan 

Godean dan Tutik Daniatun dkk berdomisili di Wilayah TPS 11 Sidorejo 

Kecamatan Godean yang jaraknya antara TPS 13 Sidokerto, Kecamatan Godean 

dengan TPS 13 Sidoarum, Kecamatan Godean adalah sekitar 5 KM atau sekitar 

15 menit perjalanan dengan sepeda motor, begitu juga dengan jarak TPS 11 

Sidoarum Kecamatan Godean dengan TPS 11 Sidokerto Kecamatan Godean. Hal 

tersebut apabila tidak dilakukan pemetaan ulang maka warga akan terganggu 

dalam menggunakan hak pilihnya yang mengalami kesulitan untuk mengakses 

TPS 13 dan 11 di Sidokarto karena letak geografisnya jauh dan membutuhkan 

waktu yang relatif lama untuk dapat mendatagi TPS. 
                                                             

90 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 130 
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Berdasarkan pleno panwas Kabupaten Sleman bahwa sesuai dengan Pasal 2 

huruf k dan m PKPU nomor 4 Tahun 2015 serta fakta yang ada menyimpulkan 

bahwa pemetaan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman telah 

melanggar asas efisiensi dan aksesbilitas, sehingga berpotensi menyebabkan 

penyelenggaraan pemilihan tidak efisien dan sulit diakses. Mengacu pada pasal 9 

ayat (2) PKPU nomor 4 Tahun 2015 serta di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemetaan DPT yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman melanggar karena tidak 

memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. 

memudahkan pemilih; c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan d. jarak 

dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu 

pemungutan suara. Selanjutnya panwas Kabupaten Sleman merekomendasikan 

kepada KPU untuk penataan ulang daftar pemilihnya ke dalam TPS seharusnya di 

mana warga tersebut berdomisili. 

Temuan ketigabelas, pemasangan alat peraga kampanye (APK).
91

 Panwas 

Kabupaten Sleman kembali meregistrasi dugaan pelanggaran administrasi yang 

ketiga ini pada tanggal 27 Oktober 2015, dengan nomor registrasi 

13/TM/PWSL.SLM.15.05/X/2015. Panwas kabupaten Sleman mencatat bahwa 

pada tanggal 26 Oktober 2015 kedua paslon, Yuni-Danang dan Sri Purnomo-Sri 

Muslimatun memasang dan/atau menyetak APK yang diduga tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU nomor 7 Tahun 2015 karena 

dicetak sendiri/tidak difasilitasi KPU dan dipasang di luar tempat yang telah 
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ditentukan, pada seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Berbah, Minggir, 

Moyudan, Sayegan, dan Tempel. Hasil kajian terbukti bahwa pemasangan APK 

yang dilakukan oleh kedua paslon tersebut merupakan pelangaran administrasi, 

selanjutnya direkomendasikan ke KPU Kabupaten Sleman untuk ditindaklanjuti 

dengan berkoordinasi bersama satpol PP untuk melakukan penertiban. 

Temuan keempat belas, kampanye di tempat ibadah.
92

 Panwas Kabupaten 

Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 2 November 2015 

dengan nomor registrasi 14/TM/PWSL.SLM.15.05.XI/2015. Sesuai dengan cerita 

dan hasil pengawasam yang dicatat oleh panwas Kabupaten SLeman diketahui 

bahwa calon bupati dan wakil bupati noor urut dua atas nama Sri Purnomo diduga 

melakukan pelanggaran kampanye yakni kampanye di tempat ibadah pada acara 

“pembinaan rohani dalam rangka memperingati 1 Muharom 1437 H dan 

pelantikan pengurus ikatan persaudaraan haji Indonesia (IPHI) Kabupaten 

Sleman” pada hari Kamis, 29 Oktober 2015 sekitar pukul 08.30 WIB di Serambi 

Masjid Agung Dr. Wahidin Soediro Hoesodo, Beran, Tridadi, Sleman. 

Dari hasil klarifikasi kepada terlapor, saksi, dan hasil kajian bahwa yang 

bersangkutan tidak terpenuhi melakukan pelanggaran pemilihan karena saudara 

Sri Purnomo hanya menghadiri acara pelantikan pengurus IPHI Sleman dalam 

kapasitasnya sebagai ketua dewan pembina IPHI dan tidak memberikan sambutan 

apalagi menyampaikan visi dan misi. Yang bersangkutan hanya duduk mengikuti 

pelatihan sekitar 20 menit yang kemudian meninggalkan lokasi. Namun demikian 
                                                             

92 Panwas Kabupaten Sleman, Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sleman 2015, hlm 131 



 

 

75 
 

sebagai upaya pencegahan panwas Kabupaten Sleman langsung menyampaikan 

surat himbauan kepada saudara Sri Purnomo dan Pemkab Sleman untuk lebih 

berhati-hati guna mencegah terjadinya pelanggaran kampanye. 

Temuan kelima belas, kelebihan DPTb atas surat suara cadangan.
93

 

Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 8 

November 2015 dengan nomor registrasi 15/TM/PWSL.SLM.15.10/XI/2015. 

Kejadiannya sebagaimana tertulis dalam form A hasil pengawasan tercatat bahwa 

pada tanggal 8 November 2015 KPU Kabupaten Sleman diduga melakukan 

pelanggaran dikarenakan terdapat beberapa TPS dengan DPTb melampaui jumlah 

cadangan 2,5% DPT sehingga signifikan untuk ditambahkan atau dimasukan ke 

dalam penetapan ulang DPT: (1) TPS 17 Desa Ambarketawang (Gamping) DPTb 

25 pemilih dengan cadangan hanya 17 surat suara; (2) TPS 5 Desa Pandowoharjo 

(Sleman) DPTb 16 pemilih dengan cadangan 8 surat suara; (3) TPS 47 

Purwomartani (Kalasan) DPTb 12 pemilih dengan cadangan 4 surat suara; dan (4) 

TPS 4 Desa Tamanmartani (Kalasan) DPTb 8 pemilih dengan cadangan 6 surat 

suara; 

Selain masalah DPTb juga ditemukan kasus daftar pemilih di Kecamatan 

Ngaglik yakni di TPS 16, TPS 17, dan TPS 18 Desa Minomartani, perlu penataan 

ulang daftar pemilihannya mengingat: (1) 194 pemilih di TPS 18 seharusnya 

masuk TPS 17, (2) 4 pemilih di TPS 17 seharusnya masuk TPS 18, (3) 68 pemilih 
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TPS 17 seharusnya masuk TPS 16, dan (4) 1 pemilih di TPS 16 seharusnya 

masuk TPS 17; 

Sedangkan di Kecamatan Godean masih terdapat 60 pemilih Desa Sidoarum 

yang terdaftar di Desa Sidokarto TPS 12 = 11 orang, TPS 13 = 15 , dan TPS 14 = 

14 orang, serta di Desa Sidorejo TPS 10 = 1 orang dan TPS 11 = 19 orang yang 

telah pernah direkomendasikan oleh panwas Kabupaten Sleman belum dapat 

ditindaklanjuti saat itu. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dan 

dilakukan analisis oleh panwas Kabupaten Sleman, diketahui: 

a.  terdapat beberapa TPS dengan DPTb yang melampaui jumlah surat 

suara cadangan 2,5% dari DPTb sehingga signifikan untuk 

ditambahkan atau dimasukan ke dalam penetapan ulang DPT: (1) TPS 

17 Desa Ambarketawang (Gamping) DPTb 25 pemilih dengan 

cadangan hanya 17 surat suara; (2) TPS 5 Desa Pandowoharjo 

(Sleman) DPTb 16 pemilih dengan cadangan surat suara 8; (3) TPS 47 

Desa Purwomartani (Kalasan) DPTb 12 pemilih dengan cadangan 4 

surat suara; dan (4) TPS 4 Desa Tamanmartani (Kalasan) DPTb 8 

pemilih dengan cadangan 6 surat suara; 

b.  bahwa TPS 16, 17, dan TPS 18 Desa Minomartani Kecamatan 

Ngaglik, perlu penataan ulang daftar pemilihnya mengingat: (1) 194 

pemilih di TPS 18 seharusnya masuk TPS 17; (2) 4 pemilih di TPS 17 

seharusnya masuk TPS 18; (3) 68 pemilih TPS 17 seharusnya masuk 

TPS 16; dan (4) 1 pemilih di TPS 16 seharusnya masuk di TPS 17. 



 

 

77 
 

c.  Bahwa di Kecamatan Godean terdapat 60 pemilih desa Sidoarum yang 

terdaftar di Desa Sidokarto TPS 12 = 11 orang, TPS 13 = 15 orang, 

dan TPS 14 = 14 orang, serta di Desa Sidorejo TPS 10 = 1 orang dan 

TPS 11 = 19 orang. Bahwa pada tanggal 8 November 2015 KPU 

Kabupaten Sleman melakukan pelanggaran pendataan DPTb-1 karena 

terdapat beberapa data yang tidak valid di TPS 47 (atas nama 

Ermentrude P dkk) dan TPS 108 (atas nama Marli Sasmita dkk) 

Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, yaitu beberapa nama pada DPTb-

1 tidak dicantumkan nomor induk kependudukan (NIK) dan tempat 

lahir serta terdapat juga tanggal lahir yang tidak logis yaitu tahun 0001 

(saat ini berusia 2016 tahun). 

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PKPU nomor 4 tahun 2015 berbunyi 

“pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat 

sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat 

mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dengan menunjukan Kartu Tanda 

Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain”, maka seharusnya 

pada DPTb-1 tercantum lengkap dan valid baik NIK, tempat lahir, dan/atau tahun 

kelahiran yang logis. Berdasarkan fakta dan bukti dari hasil klarifikasi yang 

dilakukan oleh panwas Kabupaten SLeman disimpulkan bahwa DPTb-1 yang 

dibuat oleh KPU Kabupaten Sleman melanggar asas kepastian hukum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d PKPU nomor 4 tahun 2015. 

Selanjutnya direkomendasikan kepada PKU Kabupaten Sleman untuk dilakukan 

ulang penetapan DPT perbaikan. 
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Temuan keenam belas, pendataan DPTb-1 KPU invalid.
94

 Panwas 

Kabupaten Sleman meristrasi dugaan pelanggaran ini pada tanggal 18 November 

2015 dengan nomor registrasi 16/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kejadian ini 

terjadi pada tanggal 18 November 2015 dimana KPU Kabupaten Sleman diduga 

telah melakukan pelanggaran administrasi yakni kekurangcermatan dan 

kekurangtelitian dalam pendataan DPTb-1 khususnya di TPS 47 dan TPS 108 

Caturtunggal, Depok, Sleman yaitu beberapa nema seperti Marli Sasmita dkk 

pada DPTb-1 tidak dicantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tempat 

lahir serta terdapat juga tanggal lahir yang tidak logis yaitu tahun 0001 (saat ini 

berusia 2016). Terhadap temuan ini, panwas Kabupaten Sleman memberikan 

rekomendasi untuk memperbaiki kembali data yang benar-benar valid dan 

faktual. 

Temuan ketujuh belas, politik uang kampanye rapat umum.
95

 Panwas 

Kabupaten Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 22 

November 2015 dengan nomor register 17/TM/PWSL.SLM.17.05/XI/2015. 

Sebagaimana pengawasan yang dilakukan oleh panwas Kabupaten Sleman pada 

hari Minggu, tanggal 22 November 2015 Wawan Prasetya, seorang anggota 

DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) diduga 

melakukan pelanggaran berupa pembagian uang kepada massa kampanye rapat 

umum kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Sri Purnomo 
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dan Sri Muslimatun yang diselenggarakan oleh tim kampanye paslon nomor urut 

2 (dua) atau tim santun di Lapangan Denggung, Tridadi, Sleman tanggal 22 

November 2015. Kejadian tersebut oleh panwas Kabupaten Sleman 

ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap sudara Wawan Prasetya 

selaku terlapor, Sadar Narima selaku ketua tim kampanye paslon 2, Niko sebagai 

saksi yakni pembawa acara dan saudara Sukarno selaku saksi. 

Adapun kesimpulan panwas Kabupaten Sleman melihat saudara Wawan 

Prasetya memberikan uang kepada massa kampanye dan bernyanyi pada acara 

rapat umum yang diselenggarakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati 

Sleman, Sri Purnomo dan Sri Muslihatun di Lapangang Denggung, Sleman 

tanggal 22 November 2015. Dan Wawan Prasetya memberikan uang tersebut 

tidak mengajak/menghimbau untuk mendukung/ memilih pasangan calon bupati 

dan wakil bupati Sleman, Sri Purnomo dan Sri Muslihatun, hanya menggunakan 

momen tersebut untuk memotivasi agar para penonton membaca bismillah 

sebanyak 11.111x yang ajakan ini tidak hanya dia lakukan pada event tersebut 

oleh panwas Kabupaten Sleman disampaikan dan diminta masukan anggota 

Gakkumdu baik dari kepolisian maupun kejaksaan, namun mengingat tidak bisa 

mendapatkan barang bukti serta penerima dan saksi serta pemberian itu tidak ada 

unsur kampanyenya sehingga tidak cukup bukti sebagai pelanggaran pidana 

pemilihan. Oleh karena itu temuan ini tidak diteruskan. 
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Temuan kedelapan belas, keterlibatan anak-anak dalam kampanye.
96

 

Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi dugaan pelanggaran tersebut pada 

tanggal 22 November 2015 dengan nomor registrasi 

18/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kejadian tersebut terekam panwas 

Kabupaten Sleman pada Minggu, tanggal 22 November 2015 tim kampanye 

pasangan calon nomor urut 2 (dua) diduga melakukan pelanggaran kampanye 

berupa melibatkan anak-anak pada acara kampanye rapat umum di Lapangan 

Denggung, Tridadi, Sleman. 

Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya meminta keterangan dan klarifikasi 

terhadap Sadar Narima selaku ketua tim kampanye paslon nomor 2 (dua), dan 

yang bersangkutan membenarkan acara tersebut adalah rapat umum kampanye 

pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Sri Purnomo dan Sri Muslihatun 

yang diikuti oleh anak-anak. Dari kasus keterlibatan anak-anak dalam kampanye 

ini, panwas Kabupaten Sleman melakukan penanganan pelanggarannya dengan 

meneruskan kepada instansi uang berwenang yaitu KPAI untuk ditindaklanjuti 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Temuan kesembilan belas, pawai massa kampanye motor blombongan.
97

 

Panwas Kabupaten Sleman meregistrasi kejadian tersebut pada tanggal 22 

November 2015 dengan nomor registrasi 19/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. 

Dugaan pelanggaran ini terjadi pada tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 
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10.00 WIB dimana panwas Kabupaten Sleman menemukan beberapa massa 

kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan dan 

mengganggu ketertiban umum di jalan raya. 

Panwas Kabupaten Sleman terhadap kejadian ini langsung melakukan 

klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan sepertu ketua tim kampanye 

dan saksi-saksi serta melakukan pengumpulan alat bukti berupa dokumentasi, 

rekaman, dsb. Atas beberapa fakta yang ada tersebut, panwas Kabupaten Sleman 

menyimpulkan bahwa tim kampanye paslon nomor urut dua (2) terbukti 

melanggar Pasal 69 haruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

karena telah lalai dalam menyelenggarakan kampanye sehingga menyebabkan 

terjadinya pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot blombongan dan 

mengganggu ketertiban umum di jalan raya. Selanjutnya panwas Kabupaten 

Sleman memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sleman untuk 

menindaklanjuti pelanggaran tersebut serta ,e,berikan himbauan kepada pihak 

kepolisian untuk menindak kejadian serupa di kemudian hari. 

Temuan kedua puluh, penggunaan atribut partai lain.
98

 Panwas 

Kabupaten Sleman meregistrasi temuan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 

22 November 2015 dengan nomor registrasi 20/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. 

Kejadiannya berlansung pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015 di saat tim 

kampanye paslon nomor urut 2 (dua) diduga melakukan pelanggaran kampanye 

berupa peserta kampanye menggunakan bendera yang bukan atribut dari pasangan 
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calon yang bersangkutan. Pada acara kampanye rapat umum di Lapangan 

Denggung, Tridadi, Sleman. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) PKPU nomor 7 

Tahun 2015 berbunyi: “petugas dan peserta kampanye dilarang membawa atau 

menggunakan tanda gamabr, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang 

bukan tanda gambar atauatribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan”, 

maka panwas Kabupaten Sleman segera melakukan tindakan penanganan dengan 

mengumpulkan bukti dan saksi terhadap massa kampanye yang membawa dan 

membentangkan bendera Partai Gerinda yang bukan merupakan partai pendukung 

paslon nomor urut 2 (dua) berkibar di sekitar lokasi kampanye. 

Temuan kedua puluh satu, keterlibatan anak-anak dalam kampanye 

gelar budaya.
99

 Panwas Kabupaten Sleman menuangkan temuan dugaan 

pelanggaran tersebut dengan meregistrasi pada tanggal 30 November 2015 

dengan nomor registrasi 21/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kejadiannya adalah 

paslon bupati dan wakil bupati Sleman nomor urut 1 (satu), Yuni dan Danang dan 

tim kampanyenya diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan 

anak-anak dan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan 

knelpot blombongan pada hari minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 

13.00-13.15 WIB di Lapangan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Sleman. Pada 

saat kampanye juga ditemukan beberapa anak-anak sedang menyandang 

baju/kaos yang merupakan bahwan kampanye paslon nomor urut 1 (satu). Selain 
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itu juga ditemukan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan 

knalpot blombongan sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. 

Beberapa fakta di lapangan sangat jelas bahwa paslon 1 (satu) terbukti dan 

meyakinkan telah melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-

anak dan mengingat Pasal 69 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

berbunyi: “dalam kampanye dilarang melakukan pawai yang dilakukan dengan 

berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya”. Mengingat pasal 15 huruf 

a Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 berbunyi: “setiap anak berhak untuk 

memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”. 

Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya melakukan penanganan pelanggaran 

dengan kajian dan simpulan bahwa pelanggaran yang melibatkan anak-anak oleh 

panwas Kabupaten Sleman diteruskan kepada KPAI. Sedangkan pelanggaran lalu 

lintas langsung ditindaklanjuti oleh Polres Sleman dan Polda DIY dengan 

melakukan razia penilangan. Bahkan yang menarik dalam penangan pelanggaran 

lalu lintas yang mengganggu ketrtiban masyarakat. 

Temuan dua puluh dua, keterlibatan anak-anak dalam kampanye.
100

 

Panwas Kabupaten Sleman diregistrasi pada tanggal 30 November 2015 dengan 

nomor registrasi 22/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Kronologi kejadiannya 

adalah paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu), Yuni dan Danang dan 

tim kampanye paslon 1, diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa 
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melibatkan anak-anak dan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor 

dengan knalpot blombongan pada hari Minggu, tanggal 29 November 2015 

sekitar pukul 14.30-14.40 WIB di Lapangan Warak Sumberadi, Kecamatan Mlati, 

Sleman. Selanjutnya setelah melakukan pendalaman terhadap kasus, klarifikasi 

dan pengumpulan alat bukti, maka panwas Kabupaten Sleman menyimpulkan 

bahwa paslon bupati dan wakil bupati Sleman nomor urut 1 (satu), Yuni dan 

Danang/ tim kampanye paslon 1 terbukti dan meyakinkan telah melakukan 

pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-anak dan massa kampanye pawai 

menggunakakn sepeda motor dengan knalpot blombongan pada hari Minggu, 

tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 14.30-14.40 WIB di Lapangan Warak 

Sumberadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Panwas Kabupaten Sleman selanjutnya 

menyerahkan dan meneruskan penanganan pelanggaran lalu lintas tersebut 

kepada pihak kepolisian (Polres Sleman) yang langsung bergerak melakukan 

operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi kejadian. 

Temuan kedua puluh tiga, keterlibatan anak-anak dalam kampanye.
101

 

Panwas Kabupaten Sleman menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A 

dan meregistrasi temuan kejadian tersebut pada tanggal 30 November 2015 

dengan nomor registrasi 23/TM/PWSL.SLM.15.05/XI/2015. Bahwa paslon bupati 

dan wakil bupati Sleman, Yuni dan Danang dan/atau tim kampanye paslon nomor 

urut 1 (satu), diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa melibatkan anak-

anak dan massa kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan knalpot 
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blombongan pada hari minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 15.00-

16.00 WIB di Kecamatan Depok, Sleman. 

Setelah kejadian tersebut, panwas Kabupaten Sleman segera melakukan 

penanganan dengan melakukan klarifikasi dan kajian serta memberi kesimpulan 

atas beberapa fakta-fakta yang ada bahwa paslon bupati dan wakil bupati Sleman, 

Yuni dan Danang/ tim kampanye paslon 1 terbukti dan meyakinkan telah 

melakukan pelanggaran kampanye pawai menggunakan sepeda motor dengan 

knalpot blombongan dan melibatkan anak-anak dalam kampanyenya pada hari 

Minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 15.00-16.00 WIB di 

Kecamatan Depok, Sleman. Panwas Kabupaten Sleman untuk menindak lanjuti 

temuan tersebut dengan memberikan peringatan kepada paslon nomor urut 1 

(satu) maupun tim kampanyenya. Panwas Kabupaten Sleman juga meneruskan 

penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan massa kampanye 

paslon nomor 1 tersebut kepada pihak kepolisian. 

Temuan kedua puluh empat, Mobil branding.
102

 Panwas Kabupaten 

Sleman meregistrasi temuan tersebut pada tanggal 2 Desember 2015 dengan 

nomor registrasi 24/TM/PWSL.SLM.15.05/XII/2015. Panwas Kabupaten Sleman 

menemukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2015, baik dari 

paslon nomor urut 1 (satu) yakni: Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya 

maupun pasangan calon nomor urut 2 (dua): Sri Purnomo dan Sri Muslimatun 

diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa pelanggaran APK 
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yaitu penggunaan giant sticker berupa pemasangan “mobil branding” pada hari 

Rabu, yang diketahui tanggal 2 Desember 2015, di wilayah Kabupaten Sleman. 

Panwas Kabupaten Sleman dalam pleno bersama menyimpulkan bahwa 

pelaku melakukan pelanggaran administrasi berupa pelanggaran alat peraga 

kampanye (APK) karena menggunakan mobil branding dimana (1) tidak 

difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sleman; (2) tidak didanai anggaran pendapatan 

dan belanja daerah Kabupaten Sleman; dan (3) dicetak oleh pasangan calon 

dan/atau tim kampanye dan dipasang tidak pada tempat yang telah ditentukan. 

Atas temuan tersebut, panwas Kabupaten Sleman merekomendasikan kepada 

KPU Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti dan panwas sendiri juga 

memberikan surat himbauan kepada yang bersangkutan (paslon 1 dan 2) untuk 

melepas sticker tersebut. Selanjutnya dalam menindaklanjuti mobil branding ini, 

panwas Kabupaten Sleman kewalahan mengingat mobil tidak bisa ditindak oleh 

kepolisian, meskipun sudah ada kesepakatan bersama antara stake holder bahwa 

penanganan dugaan pelanggaran ini merupakan kewenangan polisi dan dibantu 

oleh panwas. 

Panwas kabupaten Sleman melihat alasan yang menyebabkan 

kekurangdisiplinan penegak hukum dalam menertibkan mobil branding ini adalah 

keengganan ataupun goodwill pihak kepolisian untuk menertibkan semua bentuk 

dan model penempelan sticker kampanye ilegal yang ukurannya lebih besar dari 

regulasi yang ada agar bersih dan tertib. 
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Temuan kedua puluh lima, kampanye masa tenang.
103

 Panwas Kabupaten 

Sleman meregistrasi temuan hasil pengawasan tersebut pada tanggal 8 Desember 

2015 dengan nomor registrasi 25/TM/PWSL.SLM.15.05. kejadiaanya pada hari 

selasa, tanggal 8 Desember 2015 di Kecamatan Berbah, Depok dan Mlati 

pasangan calon nomor urut 1 diduga melakukan pelanggaran kampanye pada 

masa tenang dan menjanjikan sesuatu pada pemilih dengan cara membagikan 

kupon/voucher tersebut berisi tulisan janji untuk memberikan hadiah 1 mobil 

agya dan 17 sepeda motor apabila pasangan Yuni dan Danang menang dalam 

Pilkada Sleman 2015. 

Terkait kejadian ini, panwas Kabupaten Sleman segera turun lapangan 

melakukan invertigasi secara mendalam dan mencari tahu sumber informasi dan 

diketahui telah tersebar di beberapa kecamatan dengan kondisi siap edar. Panwas 

Kabupaten Sleman selanjutnya menemukan 2016 voucher tersebut dan menahan 

barang bukti yang dimaksud di Kantor Pnawas Kabupaten Sleman. Sambil 

mancari saksi-saksi atas kejadian tersebut, panwas Kabupaten Sleman melakukan 

pencegahan secara berantai melalui organ pengawasan Kecamatan, Desa, dan 

TPS untuk segera melaporkan ke panwas Kabupaten Sleman dan melalui media 

gethering bersama wartawan lokal DIY untuk ikut bersama-sama melakukan 

pencegahan partisipatif. 
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Temuan kedua puluh enam, profesionalitas anggota KPU.
104

 Panwas 

Kabupaten Sleman meregistrasi temuan tersebut pada tanggal 17 Desember 2015 

dengan nomor registrasi 26/TM/PWSL.SLM.15.05/XII/2015. Kejadian tersebut 

pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Aula Bappeda 

Sleman pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh KPU 

Kabupaten Sleman. Pada saat itu panwas Kabupaten Sleman menemukan dugaan 

pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh ketua PKK Berbah dan/atau Aswino 

Wardana selaku komisioner KPU Kabupaten Sleman karena tidak ditemukan 

DA.1-KWK (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam 

pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman 2015 di tingkat Kecamatan) di dalam 

kotak rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kecamatan Berbah. 

Berdasarkan temuan tersebut panwas Kabupaten Sleman melakukan 

klarifikasi terhadap saksi yang berasal dari unsur KPU Kabupaten Sleman, saksi 

paslon, PPK Berbah, dan Panwascam Berbah. Dari hasil klarifikasi tersebut 

panwas Kabupaten Sleman kemudian melakukan kajian dan menyimpulkan 

bahwa PPK Berbah telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena 

lalai dalam memasukan DA.1-KWK ke dalam kotak suara. Sedang saudara 

Aswino, komisioner KPU Kabupaten Sleman juga melakukan pelanggaran 

administrasi karena telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap PPK 

Berbah serta tidak melakukan klarifikasi dan diam saja saat mengetahui bahwa 

DA.1-KWK tidak ada dalam kotak suara saat dibuka pada rekapitulasi 
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penghitungan suara tingkat Kabupaten padahal yang bersangkutan juga menerima 

form DA.1-KWK untuk kepentingan scan. 

Selanjutnya panwas Kabupaten Sleman merekomendasikan kepada KPU 

Kabupaten Sleman untuk memberi sanksi kepada ketua dan anggota PPK Berbah 

atas pelanggaran/kelalaiannya yang telah tidak memasukan formulir model DA.1-

KWK ke dalam kotak suara; selain itu juga merekomendasikan kepada KPU DIY 

untuk memberi sanksi kepada anggota KPU Kabupaten Sleman yang bernama 

saudara Aswino Wardhana atas pelanggaran/kelalainanya turut andil dalam 

pelanggaran PKK Kecamatan Berbah yang telah tidak memasukan formulir 

DA.1-KWK ke dalam kotak suara; demikian juga panwas kabupaten sleman 

memberi teguran kepada penwascam Berbah karena kurang optimal dalam 

melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. 

Selain temuan, terdapat juga laporan dari berbagai pihak yang diduga terdapat 

pelanggaran pemilihan di dalamnya, selengkapnya sebagai berikut:105 

Laporan nomor 01/LP/PWSL.SLM.15.2015,
106

 laporan ini berkaitan 

dengan pemetaan TPS, laporan ini berasal dari masyarakat yakni Saudara Suhadi 

warga Purwomartani Kalasan ke Panwas Kabupaten SLeman.kronologinya adalah 

dimana pada tanggal 7 Agustus tahun 2015 KPU Sleman diduga oleh pelapor 

melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pemetaan TPS 22 
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Purwomartani kalasan tidak memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya 

karena jarak yang cukup jauh antara rumah pemilih dengan TPS. Pangkal 

penyebabnya adalah adanya pengacakan daftar pemilih yang berdomisili di TPS 

22 justru didata TPS lain dan begitu pula sebaliknya. Hasil kajian panwas 

Kabupaten Sleman terhadap laporan dari saudara Suhadi tersebut merupakan 

pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Sleman yang selanjutnya Panwas 

Kabupaten SLeman merekomendasikan kepada KPU Sleman untuk 

mengembalikan daftar pemilih TPS baru ke TPS semula. 

Laporan nomor 02/LP/PWSL.SLM.15.05/IX/2015,
107

 laporan ini 

berkaitan dengan calon wakil bupati belum terdaftar dalam DPT, kronologinya 

adalah bahwa pada tanggal 1 September 2015 PPS Sinduadi, Mlati, Sleman 

diduga melakukan pelanggaran karena tidak mendaftarkan a/n C Husnawati 

Rahayu Ningsih dan Danang Wicaksana Sulitya dalam DPS sedang sebelumnya 

terdaftar dalam DPT Pileg 2014 dan Pilpres 2014 dan sudah mencoba klarifikasi 

dengan petugas pentarlih/PPDP Dusun Kutudukuh dan mendapatkan jawaban 

yang tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan, yaitu “karena petugas tidak 

bertemu pada saat pendataan di rumahnya tanpa klarifikasi dengan keluarga yang 

ada di rumah tersebut” sehingga data a/n C Husnawati Rahayuningsih dan 

Danang Wicaksana Sulistya tidak masuk dalam DPS pemilih Bupati Kabupaten 

Sleman tahun 2015 dari TPS 24 Sinduadi. Berdasarkan hasil kajian dan 

pengecekan langsung ke sidalih bukan merupakan pelanggaran pemilihan. 
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Laporan nomor 3/LP/PWSL.SLM.15.05/XII/2015,
108

 laporan ini 

berkaitan dengan pemecatan anggota KPPS, dugaan pelanggaran yang dilaporkan 

berupa pemecatan salah satu anggota KPPS TPS 21 Desa Sinduadi yaitu Saudara 

Saptono Atmojo secara mendadak oleh ketua KPPS TPS 21 Desa Sinduadi. 

Panwas Kabupaten Sleman segera melakukan klarifikasi terhadap saksi yaitu 

Kliwon Suhirman, Ketua KPPS TPS 21 Desa Sinduadi. Setelah melakukan 

klarifikasi kemudian Panwas kabupaten Sleman melakukan kajian berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan keterangan saksi. Kajian yang dilakukan 

Panwas Kabupaten Sleman kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa laporan 

tersebut tidak memenuhi syarat formal laporan, selain itu dugaan pelanggaran 

yang dilaporkan juga bukan merupakan pelanggaran karena pemecatan dilakukan 

sesuai prosedur dengan alasan bahwa saudara Saptono Atmojo berhalangan tetap 

karena keberadaannya tidak diketahui pada tanggal 9 Desember 2015, hari 

pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2015 yang 

merupakan agenda penting Pemilihan. 
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Tabel 1. 

DATA LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2015
109
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Tabel 2. 

Jumlah Penanganan Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Panwas Kabupaten 

Sleman 2015
110

 

JUMLAH 

PENERIMAAN 

PENANGANAN DI PENGAWAS PEMILU KETERANGAN 

LAPOR

AN 

TEMU

AN 

PELANGGARAN BUKAN 

PELANGGARAN 

AD

M 

PIDA

NA 

KODE 

ETIK 

DIHENTI

KAN 

SENGK

ETA 

3 26 14 0 0 7 0 8 TEMUAN 

MERUPAKAN 

KASUS 

PELANGGARAN 

LAIN, TERDIRI 

DARI 

ASN = 1 

PERS = 1 

LALU LINTAS = 

5 

PERLINDUNGA

N ANAK = 5 

 

Sengketa pemilihan111 

Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman Drs. H. Sri 

Purnomo, M.Si yakni Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes yang ditetapkan KPU 
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Sleman pada tanggal 24 Agustus sempat menyisakan persoalan dikarenakan 

sampai batas waktu 60 hari sejak ditetapkan tidak dapat menyerahkan Surat 

Pemberhentian dari keanggotaan DPRD Sleman. Dalam pengematan panwas 

Kabupaten Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes telah melakukan upaya 

sungguh dengan mengurus surat pemberhentian dengan bersurat kepada 

DPC/DPD dan DPP PDI Perjuangan, Pimpinan DPRD Sleman, Gubernur DIY, 

KPU Provinsi DIY, Bawaslu DIY, Bawaslu RI dan KPU RI. Namun sampai saat 

ini PDI Perjuangan belum mengajukan PAW dan pemberhentian ke DPRD 

Sleman. 

Pada tanggal 23 Oktober 2015, pasangan calon bupati dan wakil bupati 

Sleman Drs. H. Sri Purnomo, M.Si yakni Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes tetep 

dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Sleman karena saudara Dra. Hj. Sri 

Muslimatun M.Kes telah melakukan upaya sungguh yang dibuktikan dengan 

menyerahkan copy tanda surat pemberhentian dari DPP PDI Perjuangan Pusat. 

Pada tanggal 24 Oktober 2015, partai pengusung mendatangi panwas 

Kabupaten Sleman untuk mengajukan permohonan sengketa atas menggugat 

keputusan KPU tersebut namun belum melaporkan secara resmi, dan kemudian 

meminta formulir permohonan sengketa. Selanjutnya pada hari berikutnya yaitu 

tanggal 25 Oktober 2015, partai gerindra yang diwakili sekertaris DPC salah satu 

partai pendukung pasangan calon Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, M.Hum dan Danang 

Wicaksana Sulistya S.T. mengajukan permohonan sengketa dengan menyerahkan 

form PS1, namun tidak lengkap. Selanjutnya panwas Kabupaten Sleman 
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memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen permohonan tersebut, 

namun sampai 3 (tiga) hari batas waktu yang diberikan tersebut pemohon tidak 

melengkapi sehingga permohonan sengketa tersebut tidak bisa diregistrasi. 

Tugas dan wewenang Bawaslu yang berkaitan dengan pelanggaran 

pemilihan umum adalah sebagai berikut: 

(1) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilihan; 

(2) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk 

ditindaklanjuti; 

(3) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang; 

Dari tugas dan wewenang Bawaslu dalam kaitannya dengan pelanggaran 

pemilihan yang telah penulis kemukakan, dan apabila dikaitkan dengan data 

temuan dan laporan yang telah dikemukakan pula, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Bawaslu DIY telah melaksanakan tugas dan wewenangnya 

dalam penangan pelanggaran pemilihan sesuai dengan tugas dan wewenang yang 

memang diamanahkan kepada Bawaslu itu sendiri. 

 

 

B.  Kendala-Kendala dalam Pengawasan Pilkada 2015 Di Kabupaten Sleman. 
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Dalam menjalankan tugasnya dalam pelanggaran pemilu, Badan Pengawas 

Pemilu mengalami beberapa kendala, dalam menangani pelanggaran-pelanggaran 

yang ada. 

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015, 

Panwas Kabupaten Sleman telah menangani sebanyak 29 (dua puluh sembilan) 

dugaan pelanggaran yang terdiri dari 3 (tiga) kasus merupakan laporan dari 

masyarakat/ peserta pemilu dan 26 (dua puluh enam) kasus merupakan temuan 

pengawas pemilihan. Dari 29 kasus tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan 

kajian serta di plenokan oleh Panwas Kabupaten Sleman disimpulkan bahwa ada 

sebanyak 14 kasus merupakan pelanggaran administrasi, 8 temuan merupakan 

pelanggaraan bentuk lain, serta 7 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak 

terpenuhi syarat formil dan materiil.112 

Dari delapan temuan pengawas yang merupakan pelanggaran lainnya tersebut 

diantaranya dalam satu temuan ada lebih dari satu bentuk pelanggaraan, misalnya 

dalam kampanye rapat umum selain ada pelanggaran lalu lintas juga perlibatan 

anak-anak dalam kampanye, sehingga total pelanggaran jenis lainnya menjadi 

sebanyak 12. Pelanggaran tersebut terdiri dari: (1) 1 pelanggaran netralitas ASN, 

(2) 1 pelanggaran Undang-Undang Pers, (3) 5 pelanggaran lalu lintas, dan (4) 5 

pelanggaran KPAI (perlibatan anak-anak dalam kampanye).113 
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Sedangkan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana pemilihan, dalam 

pilkada 2015 di Kabupaten Sleman tidak terdapat laporan maupun temuan dari 

Pengawas pemilu itu sendiri. 

Pelanggaran pemilihan pada kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Sleman Tahun 2015 yang cukup menonjol adalah pemasangan alat peraga 

kampanye (APK) yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon peserta 

simpatisan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum mampu membuat 

jera paslon untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Apalagi dengan regulasi 

yang harus meminta Paslon untuk menertibkan sendiri APK sebelum ditertibkan 

oleh Satpol PP terkadang beberapa lokasi hanya diturunkan saja tetapi 

dipindahkan di lokasi lainnya. Untuk menekan pelanggaran pemasangan APK 

yang masih belum bisa membuat jera para pelanggaran pemasangan APK yang 

masih belum bisa membuat jera para pelanggar kiranya perlu ada perubahan 

regulasi agar peraturan perundang-undangan pada pemilu yang akan datang 

sebaiknya aturan dengan sanksi yang lebih tegas.114 

Kendala lain adalah terkait dengan definisi kampanye yang kumulatif 

menyebabkan berbagai kegiatan yang sebenarnya sudah bisa dikategorikan 

sebagai kampanye namun tidak bisa ditindak lanjuti karena kendala belum 

termasuk unsur kampanye jika didasarkan pada definisi yang ada sehingga 

definisi kampanye harus dibuat alternatif.115 
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Dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan 

kendala yang dihadapi panwas antara lain adalah untuk mendapatkan barang bukti 

dan juga saksi. Karena warga masih takut atau enggan untuk menjadi saksi. Selain 

itu untuk tindak pidana pemilihan umum juga memiliki kendala dimana terdapat 

perbedaan persepsi antara kepolisian, kejaksaan dan panwas, perbedaan ini 

berkaitan denga telah terpenuhinya unsur dari tindak pidana pemilihan umum itu 

sendiri. Panwas beranggapan sudah terpenuhi akan tetapi pihak kepolisian dan 

kejaksaan merasa tindakan tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana 

pemilihan umum. Kendala lain adalah ketika panwas lebih progresif terkait 

dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum, akan tetapi pihak 

kejaksaan dan kepolisian sangat sulit untuk progresif, hal ini berkaitan dengan 

nama baik dari instansi sendiri, pihak kepolisian dan kejaksaan enggan 

melanjutkan kasus tersebut apabila memang belum adanya bukti yang 

meyakinkan sebelum adanya penyidikan. Sehingga pihak kepolisian dan 

kejaksaan lebih mengedepankan nama baik dari instansi mereka masing-masing. 

Salah satunya adalah ketika menindaklanjuti pelanggaran mobil branding, Panwas 

kabupaten Sleman melihat alasan yang menyebabkan kekurangdisiplinan penegak 

hukum dalam menertibkan mobil branding ini adalah keengganan ataupun 

goodwill pihak kepolisian untuk menertibkan semua bentuk dan model 

penempelan sticker kampanye ilegal yang ukurannya lebih besar dari regulasi 

yang ada agar bersih dan tertib.116 
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Kendala lain yang dialami adalah, pada saat menindaklanjuti adanya 

pelanggaran administrasi, hal ini pada saat penegakan pelanggaran terkai 

pemasangan APK, pada dasarnya pilkada Sleman 2015 bersifat tertutup, sehingga 

APK hanya dapat dipasang oleh KPU, namun dalam penegakan hukumnya, 

Panwas yang merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada KPU, 

namun KPU cenderung memanfaatan waktu yang ada, sehingga berkas 

pelanggaraan lain cenderung menumpuk. Dengan kata lain KPU Sleman 

cenderung menunda-nunda tindaklanjut dari dugaan pelanggaran sehingga 

akhirnya menumpuk dan terbengkalai.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
tanggal 13 Februari 2017. 
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