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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM (BAWASLU) TERHADAP BLACK CAMPAIGN DALAM 

PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA 

Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasar pada Demokrasi 

dan Hukum. Konsep negara demokrasi ialah dimana kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat. Pemilu 

merupakan wujud dari implementasi kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat 

bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Salah satu bentuk 

dari kedaulatan rakyat yang menggambarkan demokrasi bagi seluruh rakyat 

adalah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, bebas, 

jujur dan rahasia oleh rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, cenderung 

menimbulkan pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon berupa 

Kampanye Hitam (Black Campaign) yang menjadi problematika dalam 

masyarakat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu 

bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat, namun menunjukkan suatu fenomena 

yang merusak citra Pemilihan Umum Presiden di suatu negara demokrasi. Maka 

dari itu pentingnya pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) agar proses dapat berjalan dengan harapan dan tujuan Undang-

undang. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini 

dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya, 

dan melakukan penelitian lapangan terkait pengawasan dan tindak lanjut 

pelanggaran Black Campaign pada Pemilihan Umum Presiden 2014 di 

Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Peraturan-peraturan tertulis merupakan menjadi acuan meneliti 

apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Daerah Istimewa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Data dan bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yang berupa 

Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah atau 

yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum tersier berupa hukum 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Kemudian, data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan 

dilakukan analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa 

Yogyakarta sudah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan Undang-

undang, tetapi Bawaslu dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan hambatan 

dalam menindaklanjut pelanggaran berupa Black Campaign karena terlalu lama 

waktu proses mengidentifikasi pelaku pelanggaran sehingga laporan/aduan 

kadaluarsa. Kemudian Bawaslu kurang meningkatkan koordinasi dan komunikasi 

kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Bawaslu tidak terlibat secara aktif 

dalam penyusunan regulasi teknis mengenai daftar pemilih yang akan 

dikeluarkan oleh KPU sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan. 

Kata kunci : 

1. Demokrasi  

2. Pemilu 

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai 

sistem pemerintahannya. Salah satu instrumen terbesar dari sistem demokrasi di 

Indonesia adalah adanya proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan 

sebagai bentuk sistem demokrasi itu sendiri. 

Pemilihan umum menurut Undang-undang adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.1 Pemilu diselenggarakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum 

(Bawaslu). 

Pemilu awalnya di tujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, 

seperti DPR, DPD, dan DPRD.2 Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-

undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

(Pilpres), yang pada awalnya menggunkan MPR (Majelis Permusyawaratan 

Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat.3 Pilpres pada 

tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara 

                                                             
1 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011,  Tentang  penyelenggaraan 

Pemilihan Umum 
2 Attu Bellah, Pemilihan Umum, http://www.academia.edu/5848234/Pemilihan-umum, di akses 

pada 30 Oktober 2017 
3 Ibid., 

http://www.academia.edu/5848234/Pemilihan-umum
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langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga 

dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) 

tahun sekali. 

Pilpres 2014 terdapat dua pasangan calon yang bersaing untuk menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan nomor urut satu (1) Prabowo 

Subiyanto – Hatta Rajasa, dan nomor urut dua (2) Joko Widodo – M. Jusuf Kalla. 

Kedua pasangan calon tersebut diusung oleh masing-masing koalisi partai politik 

yang ikut Pemilu. Persaingan antara kedua pasangan calon tersebut sangat ketat 

mulai dari minggu pertama kampanye sampai dengan minggu terakhir kampanye. 

Untuk itu tidak heran jika Black Campaign (Kampanye hitam) banyak terjadi 

pada masa kampanye atau menjelang Pilpres 2014. 

Pasal 41 angka (1) huruf c dan d Undang-undang Nomor 42 tahun 2008  

tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Bab VII Bagian Keempat larangan 

dalam kampanye: 

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

calon yang lain. 

2. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.4 

Black campaign bisa berupa rayuan yang merusak, sindiran atau rumor yang 

tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat 

agar menimbulkan pemahaman yang dianggap kurang baik, terutama dalam hal 

kebijakan publik. Kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau 

                                                             
4 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008, Tentang Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. 
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calon bahkan pihak lain (tim sukses calon) yang secara akal sehat merasa 

kekurangan senjata yang kuat untuk menyerang salah satu calon lain dengan 

mengatur permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan 

kandidat atau calon pilihannya. 

Black campaign (Kampanye Hitam) adalah kampanye untuk menjatuhkan 

lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan 

biasanya dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan 

teknologi, multimedia, dan media massa. 

Dalam pemilu, Black Campaign dilakukan melalui dengan dua cara, yaitu 

secara terang-terangan dan yang kedua secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, 

secara terang-terangan, umumnya dilakukan secara terbuka dan dilakukan oleh 

orang yang jelas. Sedangkan yang tertutup dilakukan dengan cara sembunyi-

sembunyi, dari mulut ke mulut, dan tidak jelas siapa penanggung jawabnya 

bahkan pelakunya.5 

Black Campaign memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Tindakan 

kampanye yang secara sengaja menjatuhkan nama baik seorang kandidat 

tercantum dalam Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 , adalah sebagai berikut: “Setiap orang 

yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok 

                                                             
5Cara mengatasi Black Campaign, http://Kabarkito.blogspot.co.id/2013/01/cara-

campaign.html?m=1,di akses 31 Oktober 2017. 

http://kabarkito.blogspot.co.id/2013/01/cara-campaign.html?m=1
http://kabarkito.blogspot.co.id/2013/01/cara-campaign.html?m=1


4 
 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan 

(SARA).”6 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyelenggarakan pemilihan 

umum berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku sangat penting 

dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk sistem demokrasi. Tetapi sejauh 

ini, pelaksanaan pemilu dan tindak lanjut atas pelanggaran yang terjadi pada 

Pilpres tahun 2014 belum berjalan baik, karena masih banyaknya pelanggaran 

Black Campaign (Kampanye Hitam) dan pelanggaran lainnya dalam 

penyelenggaraan Pemilu. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa pelanggaran dalam 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Sebagaimana kewenangan 

Bawaslu yang merupakan badan pengawas dalam proses pemilihan umum 

menjadi tempat aduan/laporan untuk pelanggaran yang terjadi.  

 

 

 

 

 

                                                             
6 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2), Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 
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Tabel 1 

Jumlah Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 

No 

Pengawas 

Pemilu 

Jumlah Total 

Laporan/Temuan 

diterima Oleh Pengawas 

pemilu 

Jumlah 

Temuan 

Jumlah 

Laporan 

Jumlah 

Pelanggar

an 

Jumlah 

Bukan 

Pelangg

aran 

1 Bawaslu DIY 9 1 8 3 6 

2 
Kota 

Yogyakarta 

6 4 2 5 1 

3 Kab. Bantul 11 8 3 8 3 

4 

Kab. Kulon 

Progo 

6 5 1 3 3 

5 

Kab. 

Gunungkidul 

7 7 0 7 1 

6 Kab. Sleman 11 9 2 7 4 

JUMLAH 50 34 16 33 18 

Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Tabel 2 

Data Jumlah Penanganan Pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden 2014 

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari data jumlah pelanggaran pada Pilpres 2014 di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, ada beberapa pelanggaran yang masuk dalam kategori Black 

Campaign (Kampanye Hitam). Maka dari itu, penulis ingin mengetahui Kinerja 

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelaksanaan 

pengawasan Pilpres 2014. Kemudian ingin mengetahui apa tindak lanjut yang 

N

o 

Provinsi 

Kabupaten/Kota 

Pelanggaran Yang ditangani 

Pidana Pemilu 

A
d
m

in
is

tr
as

i 

K
o
d
e 

E
ti

k
 

S
en

g
k
et

a 

B
u
k
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1 DIY 3 2 0 0 3 0 0 2 4 17 1 9 

2 Kota Yogyakarta 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6 

3 Bantul 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 11 

4 Kulon Progo 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 6 

5 Gunungkidul 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 7 

6 Sleman 0 0 0 0 6 1 0 1 3 0 0 11 

Jumlah 3 2 0 0 31 2 0 6 12 17 1 50 
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sudah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap 

Black Campaign Pilpres 2014. 

Oleh karena itu,  penulis berniat untuk mengkaji lebih dalam tentang 

pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap Black Campaign dan menjadikannya 

sebagai tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Badan 

Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Terhadap Black Campaign 

Dalam Pemilhan Presiden 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan Badan Pengawasan Pemilu Umum 

(BAWASLU) dalam pengawasan Pemilihan Umum Presiden Tahun 

2014  di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Apa tindak lanjut dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum 

(BAWASLU) terhadap Black Campaign Pemilihan Umum Presiden 

Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tugas atau wewenang Badan Pengawasan 

Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam mengawasi Pemilihan 

Presiden 2014. 
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2. Untuk mengetahui tindak lanjut dari Badan Pengawasan Pemilihan 

Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran pemilihan umum berupa 

Black Campaign pada pemilihan Presiden 2014. 

3. Untuk melengkapi syarat akademik dan memperoleh gelar sarjana 

dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan 

Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan 

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.7 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 merupakan 

Pemilihan Umum langsung Presiden dan Wakil Presiden  yang ketiga kalinya di 

Indonesia, maka dari itu ada beberapa teori yang sangat berpengaruh terhadap 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

1. Teori Demokrasi 

Sebagaimana yang sudah diketahui, demokrasi berasal dari bahasa latin; 

demos yang berarti rakyat, dan kratein yang berarti memerintah. Secara harafiah 

demokrasi berarti pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat. Dasar 

pemikiran demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat yang 

berarti semua kekuasaan politik dikembalikan kepada rakyat itu sendiri sebagai 

                                                             
7 Ibid., 
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obyek otoritas ini.8 Namun secara umum, demokrasi tidak hanya dibataskan pada 

konteks politis dan otoritas semata, secara substansi pemikiran ideologis 

mengenai demokrasi pun berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusia 

dan secara bertahap demokrasi melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan 

politik nasional. Gagasan demokrasi berubah, dari gagasan tentang ide kekuatan 

rakyat (otoritas rakyat) menjadi “semacam” bentuk gagasan tentang kesamaan, 

kesederajatan, dan kesejahteraan. Hingga sekarang muncul beragam bentuk 

demokrasi disamping demokrasi politik, seperti demokrasi ekonomi, demokrasi 

agama, dan lain sebagainya.9 

CF Strong menyatakan nasionalisme mengambil peran vital dalam 

pembentukan iklim demokrasi nasional, ketika nasionalisme tak dapat dihindari 

sebagai dasar bagi demokrasi politik, maka pemerintahan politik yang demokratis 

menjadi instrumen kemajuan nasional.10 Tentunya yang dimaksud CF Strong 

adalah sebuah demokrasi yang di dalamnya sudah muncul kesadaran baik 

kedudukan secara personal maupun sebagai warga negara. Beliau menambahkan, 

demokrasi ini adalah munculnya sikap partisipasi politik (warga negara) dan 

jaminan dari setiap perwakilan yakni pemerintahan untuk bertanggungjawab 

segala tindakannya tersebut.11 

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno 

abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M merupakan demokrasi langsung (direct 

democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat 

                                                             
8 Ilham Yuli Isdiyanto, Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 

2017,  Hal 148. 
9 Ibid.  
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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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 julah penduduk sedikit (300.000) penduduk dalam satu negara 

kota). Lagi pula, 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. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi 

bersifat demokrasi beradasarkan perwakilan (representative democracy).12  

Di antara sekian banyak aliran pemikiran yang dinamakan demokrasi, ada 

dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu 

lagi kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada 

hakikatnya mendasarkan dirinya komunisme. Perbedaan fundamental di antara 

kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah 

pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum (rechtsstaat) 

yang tunduk pada rule of law. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya 

atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi 

kekuasaannya (machtsstaat) dan yang bersifat totaliter.13 

Henry B. Mayo mengatakan, demokrasi sebagai sistem politik merupakan 

suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar 

mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-

                                                             
12 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi Cet  11,  Rajawali Pers, Jakarta, 

2016, Hal  261. 
13 Ibid., 
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pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 

diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebassan politik. 

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer 

diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada Tahun 1863 

oleh Abraham Lincoln yang mengatakn demokrasi adalah pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, 

and for the people). 

 

2. Teori Pemilu 

Sejarah Pemilu Indonesia juga mengisahkan suatu pergolakan antara 

legitimasi dan stabilisasi.14 Sebenarnya, di dalam proses  Pemilu tersebut yang 

perlu ditonjolkan adalah “proses pemilihan” yang memang mencerminkan 

ketepatan dan kesesuaian antara prosedur tersebut dengan hasil yang ingin 

dicapainya. Dalam suatu prosedur tersebut, regulasi yang dibuat memang harus 

mencirikan tujuan atau legitimasi yang ingin didapatkan lewat Pemilu. 

Sebagai contoh, dalam suatu pemilihan Gubernur seorang calon memang 

diwajibkan mengendarai Partai Politik dan diperbolehkan melakukan kampanye 

guna mendapat dukungan dari masyarakat luas. Jika dianalisis lewat refleksi 

(filsafati), yang pertama-tama menjadi perhatian utama bukanlah prosedur 

pencalonan dia menjadi Gubernur, namun esensi apa yang terkandung dari proses 

tersebut. Untuk analisis ini dapatlah kita menggunakan metode sokratik untuk 

menelusuri ini. Pertama, yang menjadi perhatian utama dalam hal regulasi-

                                                             
14 Ilham Yuli Isdiyanto, Op.cit, Hal 164. 
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prosedural Pemilu, apakah dalam kewajiban calon lewat kendaraan Partai Politik 

adalah suatu kewajiban demokrasi atau setidaknya sebagai bagian dari disiplin 

demokrasi. Jika memang membenarkan hal itu, selanjutnya, sejauh mana dalam 

Partai Politik tersebut sebagai instrumen demokrasi.15 

Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme 

penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau 

partai yang dipercayai. 

Keinginan untuk melaksanakan Pemilihan Umum oleh pembentuk UUD 

1945 tercermin dalam Aturan Tambahan yang berbunyi: “Dalam enam bulan 

sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur 

dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 

ini.” Di samping itu, menurut Sri Soemantri M., landasan berpijak lainnya 

mengenai pemilu yang juga mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara 

tersirat dan tersurat juga kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945, paragraf 

keempat. Sila keempat Pancasila menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”16 

Pada Tahun 2004, bangsa Indonesia mendapat ujian yang berat karena 

disibukkan dengan banyaknya jadwal pemilihan, mulai dari Pemilu Anggota 

DPR, DPD, DPRD sampai dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan 

untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu Legislatif 2004 diadili dan diputus 

oleh Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 273 perkara masuk ke Lembaga 

                                                             
15 Ibid., 
16 Ni’matul Huda. Op.cit. Hal. 286 
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pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru ini, dan Mahkamah Konstitusi telah 

menuntaskan tugas konstitusionalnya dengan memutus seluruh perkara dengan 

putusan yang bersifat final.17 

Sejak adanya pengalihan kewenangan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada 29 

Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 40 permohonan 

sengketa hasil Pemilukada. 

UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. 

Dalam rangka perubahan Pertama sampai Perubahan keempat UUD 1945, bangsa 

kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai 

dari pemisahan kekuasaan dan ‘check and balnces’ sampai dengan penyelesaian 

‘konflik politik’ melalui jalur hukum.18 

3. Teori Pengawasan Pemilu 

Pengawasan Pemilihan umum adalah upaya untuk mengawal jalannya 

pelaksanaan Pemilihan Umum agar proses dan tahapannya berlangsung dengan 

jujur, adil, demoratis serta tidak melanggar perundang-undangan. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, dan memeriksa proses 

peyelenggaraan Pemilihan Umum. 

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk seluruh 

                                                             
17 Ibid 
18 Ibid., 
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wilayah Indonesia, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi yang 

melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk wilayah Provinsi, 

Panwaslu Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 

untuk wilayah Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan yang melakukan 

pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk wilayah Kecamatan dan Pengawas 

Pemilu Lapangan yang melakukan pengawasan penyelenggaraan untuk wilayah 

desa atau kelurahan. 

Pengawasan dan Pemantauan Pemilu merupakan satu bagian dari upaya 

kontrol terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Keduanya merupakan satu 

fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan Pemilu yang jujur 

dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan 

kontrol terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pelembagaan fungsi kontrol ini muncul 

akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 1971, yakni 

manipulasi penghitungan suara oleh petugas Pemilu. Atas persoalan itu, 

perundang-undangan Pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu).19 

Soal urgensi pengawasan dan pemantauan menurut Nurhidayat Sardini 

mengungkapkan bahwa pengawasan tidak dapat diidentikkan dengan pengawas 

Pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara.20 Peran yang sama juga bisa diisi oleh 

lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan 

                                                             
19 Veri Junaidi, Pelibatan dan Pertisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Perkumpulan 

untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta,  2013,  Hal  1. 
20 Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press, 

Yogyakarta, 2011, Hal 120. 
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pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan 

pemantau Pemilu atau pengamat Pemilu. Mereka sama-sama mengkritik, 

mengimbau, dan memprotes, apabila terdapat penyimpangan dari Undang-

Undang.21 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih jauh, mengenai pelaksanaan pengawas 

Pemilu, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Maka, banyak perselisihan atau 

pelanggaran pada saat Pemilu di ajukan ke Mahkamah Kostitusi. 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman 

bersama-sama dengan Mahkamah Agung.  Proses perselisihan hasil Pilkada di 

Mahkamah Kostitusi menjadi tahapan yang sangat menentukan hasil akhir 

Pemilu. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Penyelesaian Perselisihan 

Hasil Pemilukada (PHPU-D) seringkali dipertanyakan dan meninggalkan dilema. 

Putusan-putusan MK itu dianggap telah menganulir prinsip kedaulatan pemilih 

dan menafikan keterpilihan calon kepala daerah. Meskipun demikian, putusan 

                                                             
21 Ibid., 



16 
 

MK mengenai hasil Pemilukada dan perintah pemungutan suara ulang itu 

bukannya tanpa alasan, karena sulit dipungkiri bahwa fenomena Pemilukada di 

era reformasi seperti sekarang banyak terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur 

dan massif.22 

Bentuk pelanggaran ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan rakyat. 

Pilihan rakyat dalam pemilu seringkali terabaikan karena cara-cara yang 

dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Pelanggaran seperti ini 

memang sulit tersentuh dan bahkan luput dari jerat penegakan hukum selama 

proses penyelenggaraan pemilu berlangsung. Proses penegakan terhadap 

pelanggaran pidana pemilu, administrasi pemilu, kode etik penyelenggara pemilu 

dan sengketa pemilu tidak mampu menjangkaunya.23 

Progresivitas MK tersebut memang patut diapresiasi dalam rangka 

menegakkan konstitusi. MK telah menjalankan tugasnya, tidak hanya 

menegakkan konstitusi (the guardian of the constitution) namun juga demokrasi 

(the guardian of the democration). Meski demikian, MK juga sering dinilai 

kebablasan dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Berangkat dari niat 

menegakkan kedaulatan rakyat justru terjebak pada konflik kepentingan di 

dalamnya. Konsistensi dalam memaknai menjaga kedaulatan rakyat tidak jarang 

kebablasan karena ukuran-ukuran tentang itu belum disepakati dan cenderung 

diserahkan pada subjektivitas hakim yang mengadili.24 

                                                             
22 http://perludem.org/2013/12/06/mahkamah-konstitusi-bukan-mahkamah-kalkulator/, di akses 

pada 1 Februari 2018. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 

http://perludem.org/2013/12/06/mahkamah-konstitusi-bukan-mahkamah-kalkulator/
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E. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini yuridis normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder,25 yang 

berkaitan dengan : “Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan 

Umum (BAWASLU) Terhadap Black Campaign Dalam Pemilihan Presiden 2014 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

1. Jenis Peneliatan 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara 

meninjau dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bahan 

hukum lainnya.26 

 

 

 

2. Sumber Data 

                                                             
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hal 

52. 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal 95. 
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Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data sekunder. Data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa 

bahan-bahan hukum.27 

Bahan-bahan Hukum tersebut terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari : 

(1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 Tentang  

penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008  Tentang Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. 

(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti 

buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, simposium, 

lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

risalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang  

penyelenggaraan Pemilihan Umum, risalah Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. 

 

                                                             
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat, 

Rajawali Press, Jakarta, 1990, Hal 14. 
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c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu, meliputi: 

(1) Kamus hukum 

(2) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(3) Kamus Bahasa Inggris 

(4) Kamus Bahasa Belanda 

 

3. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

studi dokumen/pustaka/literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian 

ini bahan-bahan tertulis Data Pelanggaran Pemilihan Umum dan lain-lain.28 

 

4. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu 

masalah, keadaaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penelitian secara 

menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan 

meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematik hukum. Selain itu, 

pendekatan historis juga digunakan untuk memperdalam analisis kinerja Badan 

Pengawasan Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari Badan Pengawas Pemilu 

terhadap Black Campaign pada Pemilihan Umum Presiden 2014. 

5. Analisis Data 

                                                             
28 Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 1997, hal 32. 
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Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara 

menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Kualitatif, yaitu metode 

analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari 

penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan 

teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan 

dalam penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar mudah dipahami maksud dan tujuannya maka sistematika penulisan 

ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dalam penyajiannya: 

BAB I  PENDAHULUAN. 

 yaitu gambaran umum tentang latar belakang masalah yang dikaji. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi 

beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut digunakan mencapai tujuan penelitian, temuan dalam 

penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik dan 

praktik. Selanjutnya penulis menentukan metode penelitian sebagai media 

pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, serta 

sistematika penulisan yang berisi susunan dari isi pokok dari tiap bab yang akan 

dibahas. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA. 

Untuk bab ini penulis akan membahas mengenai teori tentang : 
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1. Demokrasi. 

2. Pemilu. 

3.  Pengawasan pemilu. 

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP BLACK CAMPAIGN 

DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA. 

Untuk bab ini penulis akan membahas tentang jumlah pelanggaran yang 

terjadi selama Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

terhadap pemilihan umum Presiden Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta, 

dan tindak lanjut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Black 

Campaign Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

BAB IV PENUTUP 

Untuk bab ini penulis akan membahas tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI 

DAN PEMILU 

A. Tinjauan Umum Negara Hukum. 

1. Sejarah Negara Hukum. 

Pemikiran Negara Hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa 

penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan (hukum) 

yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”. Kemudian ide tentang negara 

hukum popular pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang 

didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum 

tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang 

mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai 

hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya 

dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara 

hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.29  

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas 

berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan 

demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-Undang dan berbagai keputusan 

mendapatkan pwrsetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin 

memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar 

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-

Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang 

                                                             
29 Ni’matul Huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 

2005, hal 19. 
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dalam Undang-Undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya 

mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan 

paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, 

yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, 

akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan 

perlakuan.30 

Plato dikenal karena produktifitas dan radikalitas pemikirannya. Dari 

sejumlah karya ilmiahnya, paling tidak ada tiga karyanya yang sangat relevan 

dengan masalah kenegaraan, yaitu Politea (the Republica), kedua Politicus (the 

Stateman), dan ketiga Nomoi, (the Law).31 

Politea, lahir dari keprihatinannya menyaksikan kondisi negara-negaranya 

yang saat itu represif, ia melihat betapa penguasa saat itu sangat Tirani, haus dan 

gila kekuasaan, sewenang-wenang dan tidak memperhatikan rakyat. Dalam buku 

tersebut Plato menyampaikan pesan moral agar negara  (dibawah sebuah rezim) 

hendaknya berbuat adil, menghargai kesusilaan, bijaksana, berpengetahuan luas, 

dan memperhatikan nasib rakyatnya. Pemimpin yang ideal menurut Plato harus 

bebas dari kepentingan berkuasa (Tirani). Plato menegaskan pentingnya peran 

filosof untuk memimpin negara, karena filosof dipercaya sebagai orang yang arif, 

bijaksana, menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi. Dengan 

diserahkannya kekuasaan kepada filosof, kekhawatiran akan terjadinya 

                                                             
30 Ibid.,  
31 Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Mengganti Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, Cetakan 

Pertama, UII Pres, Yogyakarta, 2001, hal 25. 
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penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power) dapat dieliminir bahkan dapat 

dihilangkan.32 

Namun secara realitanya, idealita negara yang dicita-citakan Plato ini tidak 

pernah terwujud, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang bebas dari 

hawa nafsu dan kepentingan pribadi dalam kekuasaan. Hal inilah yang mendasari 

lahirnya buku kedua Plato yaitu Politicos, dalam buku ini Plato kembali berusaha 

memberi acuan agar negara perlu disertai dengan hukum (rule of games) yaitu, 

berupa aturan hukum dalam penyelenggaraan negara, yang bertujuan mengatur 

seluruh warga. Tetapi, sifat hukum ini tidak mengikat para penguasa, karena hal 

yang dibuat oleh penguasa tidak harus berlaku bagi pembuatnya.33 

Seiring berkembangnya zaman pemikiran tersebut belum memuaskan, sebab 

ternyata para penguasa potensial melakukan pengingkaran hukum. Oleh karena itu 

ia mengubah pemikiran dan pendiriannya dengan lebih memberi porsi yang 

terhormat kepada hukum, seperti tertuang pada karyanya yang ketiga Nomoi yang 

menekankan, para penyelenggara negara pun hendaknya diatur oleh hukum.34 

Konsep negara hukum rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula 

didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu sangat 

menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. 

                                                             
32 Ibid., 
33 Ibid., 
34 Ibid., 
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Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, 

sehingga sifatnya revolusioner.35 

Adapun ciri-ciri rechtsstaat sebagai berikut : 

a. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

b. Adanya pembagian kekuasaan negara ; 

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.36 

Konsep negara hukum mengalami perkembangan yang sangat signifikan 

pada abad XVIII, namun beberapa pemikiran mengenai cita negara hukum telah 

mengenai cita negara hukum telah ada pada abad XVII, salah satu tokoh 

munculnya pemikiran negara hukum pada masa itu adalah Thomas Hobbes.37 

Pemikirannya tentang negara adalah, bahwa manusia berada pada keadaan bebas 

tanpa batas, membuat ia mengikuti hawa nafsunya, sehingga kebebasan manusia 

yang satu melanggar kebebasan manusia yang lainnya. Keadaan itu dilukiskan 

oleh Thomas Hobbes sebagai hal yang kacau balau. Kondisi itu menyadarkan 

Thomas Hobbes bahwa kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlangsung terus 

menerus karena berakibat kehancuran bagi manusia. Menurutnya, individu-

individu perlu membuat kesepakatan perjanjian antar mereka, berdasarkan 

kesepakatan itu hak alamiah mereka diserahkan / dipercayakan kepada sebuah 

lembaga, kecuali hak untuk melindungi diri, pemikiran inilah yang kemudian 

dikenal dengan teori Contract Social (perjanjian masyarakat). Teori perjanjian 

masyarakat menggariskan bahwa masyarakat (individu-individu) memberikan 

                                                             
35 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu Surabaya ,1987, 

hal 72. 
36 Ni’matul Huda, Negara Hukum........, Op.Cit, hal 9. 
37 Azhary, Negara Hukum Indonesia , Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, UI 

Press, Jakarta,1995, hal 20-21. 
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wewenang dan menyerahkan haknya kepada sebuah lembaga atau majelis yang 

dipercaya untuk menjalankannya demi  terwujudnya kesejahteraan bersama.38 

Konsep terbentuknya negara menurut John Locke, dikarenakan oleh adanya 

kesepakatan dan perjanjian masyarakat. Namun teori perjanjian masyarakat yang 

dikemukakan Locke terdapat dua jenis perjanjian yaitu Pactum Unionis, yang 

berarti perjanjian antar individu untuk membentuk badan politik (negara) dan 

Pactum Subjectionis, yang berarti setelah perjanjian ini antar individu itu 

kemudian bersama-sama menyerahkan hak untuk mempertahankan hidup dan hak 

untuk menghukum yang bersumber dari hukum alam. Rakyat tetap memegang 

hak asasinya sebab perjanjian dan penyerahan hak itu tidak berarti penyerahan 

seluruh hak dan kebebasannya. Dengan demikian, rakyat tetap memiliki 

kedaulatan penuh atas haknya dan hal itu mengandung makna adanya pembatasan 

kekuasaan.39 

Kemudian John Locke dalam karyanya Two Treaties on Civil Government 

mengemukakan konsep penyelenggaraan negara berdiri diatas tiga bentuk 

kekuasaan yang masing-masing harus dipisahkan.40 

Menurut A.C. Dicey, suatu negara hukum (rule of law) harus memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:  

a. Supremasi Hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan 

sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, 

b. Kedudukan yang sama di depan hukum. 

                                                             
38 Ibid., hal 24. 
39 Sobirin Malian, Gagasan......, Op.Cit, hal 31. 
40 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, Cetakan Pertama, Liberty , Yogyakarta, 1983, hal.53-54. 
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c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan 

keputusankeputusan pengadilan. 41 

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian 

mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:42 

a. Sistem pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; 

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Rechterlijke controle) 

yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar 

tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; 

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga 

negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata 

sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. 

  

Kemudian, gagasan-gagasan Locke tersebut lebih dipopulerkan dan 

dipertegas oleh Montesquieu melalui karyanya De Pesprit dex lois (tentang 

semangat undang-undang, 1748), Montesquieu memberikan sumbangan 

pemikiran penting mengenai politik dan hukum melalui konsepnya tentang 

bentuk-bentuk negara dalam kerangka negara hukum. Montesquieu 

mengembangkan lebih jauh ajaran John Locke dengan menawarkan konsep 

pemisahan kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai Trias politica.43 

Menurutnya, fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan 

lembaga negara, yaitu :44 

                                                             
41 Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 8. 
42 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 4. 
43 Sobirin Malian, Gagasan......, Op.Cit, hal 33-34 
44Ibid.,  
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a. Kekuasaan legislatif, yang membentuk undang-undang. 

b. Kekuasaan eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan 

perang, mengadakan perdamaian dengan negara lain, menjaga tata tertib, 

menindak pemberontak, dan lain-lain. 

c. Kekuasaan yudikatif, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan yang 

memberi putusan apabila terjadi perselisihan antar para warga 

 

Terjadi perbedaan pemikiran antara Locke dengan Montesquiue, locke 

menempatkan kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan yang lain 

tetapi tidak demikian halnya dengan Montesquieu, menurutnya kedudukan ketiga 

kekuasaan tersebut hendaknya seimbang, yang satu hendaknya tidak lebih tinggi 

dari kekuasaan lainnya.45 

Montesquiue mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika 

ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga 

orang atau badan yang terpisah. Pada pokoknya Montesquieu menginginkan 

jaminan bagi kemerdekaan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. 

Dan hal itu menurut pandangannya hanya mungkin tercapai jika diadakan 

pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut.46 

Kemudian JJ Rousseou, seorang pemikir besar yang banyak 

menyumbangkan ide tentang negara hukum ini melahirkan suatu karya 

monumental Du Contract Social; ou Principles du Droit Politiqueu (tentang 

kontrak sosial atau prinsip politik). Pada intinya pemikiran penting Rousseau, 

adalah kemauan kelompok dibentuk melalui kesepakatan orang banyak, samalah 

artinya dengan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, dan 

kesepakatan keseluruhan. Dengan demikian, baik pembentukan lembaga maupun 

                                                             
45 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal 

152. 
46 Ibid., hal 152-153. 
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operasionalnya ditentukan oleh hukum, kemudian pemerintahan yang di tentukan 

oleh kemauan hukum, samalah artinya dengan pemerintahan berdasarkan atas 

hukum.47 

2. Istilah dan Pengertian Negara Hukum. 

Di dalam perpustakaan hukum Indonesia istilah negara hukum pada 

umumnya dianggap dari terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu; rechtstaat 

dan the role of law. Tetapi rechtstaat dan the role of law mempunyai latar 

belakang dan pelembagaan yang berbeda. Rechtstaat banyak dianut oleh negara 

Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Sedangkan the role of 

law banyak dianut oleh eropa Anglo saxon yang bertumpu pada sistem common 

law. 

Konsep negara hukum dalam ilmu ketatanegaraan merupakan objek studi 

yang selalu aktual untuk dikaji, Pengertian negara hukum sampai sekarang terus 

berkembang. menurut praktek ketatanegaraan masyarakat masih menyaksikan 

apakah negara hukum itu dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut dapat dipahami 

karena di dalam prakteknya, pengertian yang bersih menurut teori masih perlu 

diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata, yaitu hidup di dalam masyarakat 

menurut waktu dan tempat. Karena itu tidak mengherankan jika cita-cita universal 

mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam 

praktek.48 

Dalam arti luas negara diartikan sebagai kesatuan sosial yang diatur secara 

institusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Istilah hukum dalam arti 

                                                             
47 Sobirin Malian, Gagasan..........., Op Cit, hal 16. 
48 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Cetakan Pertama, Liberty, 

Yogyakarta, 1999, hal 21. 
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sempit berarti segala peraturan yang menentukan bagaimana seharusnya tingkah 

laku seseorang dalam masyarakat. Dalam makna yang lebih luas hukum tidak 

hanya berarti peraturan atau undang-undang tertulis saja, tetapi lebih dari itu 

hukum terdiri atas kaidah-kaidah dan berarti juga kekuasaan yang mengatur dan 

memaksa.49 

Kemudian untuk memahami konsep negara hukum tidaklah cukup hanya 

dengan menguraikan kata demi kata istilah tersebut. Namun, perlu menempatkan 

keduanya pada porsi yang selayaknya, terlepas dari rumitnya menemukan definisi 

yang tepat dan seragam. Dalam substansial, negara hukum berarti kekuasaan 

negara yang dibatasi oleh hukum, artinya segala sikap tingkah laku dan perbuatan 

baik yang dilakukan oleh warga negara haruslah berdasarkan atas hukum. Ajaran 

negara berdasarkan hukum juga mengandung esensi bahwa supremasi hukum 

adalah suatu kebutuhan dan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggaraan 

negara untuk tunduk pada hukum. Dengan kedudukan itu tidak boleh ada 

kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitary power) atau penyalahgunaan 

kekuasaan. Kepatuhan terhadap hukum tersebut mengandung makna pembatasan 

kekuasaan demi terlaksananya mekanisme Check and balance.50 

 

 

 

                                                             
49 Soehino, Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 

1985, hal 17. 
50 Ibid,. 
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Gagasan-gagasan pokok tentang konsep negara hukum yang ada pada abad-

abad sebelumnya berhasil memunculkan satu istilah negara hukum yaitu 

rechtstaat yang merupakan kebalikan dan machstaat. Perkembangan selanjutnya 

mengenai konsep negara hukum melahirkan konsep rule of law.51 

Munculnya dua istilah tersebut tidak terlepas dari perkembangan konsep 

negara hukum pada zaman modern yang berkonsentrasi pada kutub yaitu negara-

negara Eropa Continental dan negara-negara Anglo Saxon, yang masing-masing 

memiliki karakter yang berbeda satu sama lain.52 

Rechstaat digunakan sebagai pandangan terminologi konsep negara hukum 

formal pada negara-negara Eropa Continental. Dalam konsep rechstaat tersebut 

ditegaskan bahwa ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam konsep negara 

hukum seperti yang dikemukakan Fiedrich Julius Stahl :53 

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

b. Pemisahan/pembagian kekuasaan. 

c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang ada. 

d. Adanya peradilan administratif yang berdiri sendiri. 

 

Dari unsur yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut 

Stahl, negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga 

negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan 

negara dengan undang-undang.54 

                                                             
51 Dahlan Thaib, Kedaulatan................, Op Cit, hal 46. 
52 Ibid,. 
53 Ibid,. 
54 Azhary, Negara................, Op Cit, hal 46. 
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Sedangkan negara-negara Anglo-Saxon memberikan 3 unsur konsep negara 

hukum dibawah the rule of law seperti dikemukakan  A.V Dicey dalam karyanya 

Introduction to study of the law of constitution.55 

a. Supremacy of law, artinya supremasi absolut atau pedomanisasi dari regular 

law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 

kesewenang-wenangan, prerogative atau discretion authority yang luas dari 

pemerintah. 

b. Equality before the law, artinya persamaan didepan hukum atau penundukan 

yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang 

dilaksanakan oleh ordinary court, yang berarti tidak ada orang yang berada 

diatas hukum. 

c. Constitution based on individual right, artinya konstitusi tidak merupakan 

sumber dari sumber hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia 

diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu 

harus dilindungi 

 

Sebagai negara yang lahir pada abad modern, Indonesia juga menyatakan 

diri sebagai negara hukum. Asas negara hukum yang dianut banyak dipengaruhi 

oleh paham Eropa Continental, dan hal ini memang sangat dimengerti mengingat 

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda.56 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak ada satupun 

ketentuan yang menyatakan secara eksplisit bahwa negara Indonesia adalah 

negara hokum.57 Namun menurut Dahlan Thaib, ketentuan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum dapat dilihat dari dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan 

Penjelasan UUD 1945.58 

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam alinea pertama kata 

“peri keadilan”, dalam alinea kedua istilah “adil”, serta dalam alinea 

keempat perkataan “ keadilan sosial” dan “ kemanusiaan yang adil”. Semua 

istilah ini menindikasikan kepada pengertian negara hukum, karena 

bukanlah salah satu tujuan negara hukum itu untuk mencapai keadilan. 

                                                             
55 Dahlan Thaib, Kedaulatan....................., Op Cit, hal 24. 
56 Ibid,. 
57 Ibid,. 
58 Ibid,. 
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b. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 4 menyatakan 

bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan  

menurut Undang-Undang Dasar 1945”, kemudian pasal 9 yang dipertegas 

dengan pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, “segala warga negara 

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip Equality Before of Law, 

suatu hak demokrasi yang sangat fundamental, juga menegaskan kewajiban 

warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, yang merupakan suatu 

prasyarat langgengnya negara hukum. 

c. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan mengenai negara 

hukum itu dimuat sangat singkat yaitu “Indonesia ialah negara yang 

berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 

(machtstaat).” Tetapi dari rumusan yang singkat ini telah tercermin bahwa 

negara Indonesia menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum 

berlaku. 

 

Sjachran Basah dalam kaitannya dengan apa yang dikemukakan  diatas 

berpendapat: 59 

“Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham 

kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa 

kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, 

terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada 

Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum….. kemudian, hal diatas 

dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada 

satu pihak dan negara kekuasaan pada pihak lain yang dapat menjelma 

dalam bentuk diktator atau bentuk lainnya semacam itu yang tidak 

dikehendaki apabila dilaksanakan dipersada pertiwi”. 

 

Dari uraian diatas jelas bahwa secara prinsip Indonesia merupakan suatu 

negara yang berdasar atas hukum, dan untuk itu dapat di kemukakan dua 

pemikiran: Pertama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah 

hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi, 

suatu kedaulatan  hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedalautan 

rakyat (Vertretung des Willens des Staatsvolkes), Pemikiran Kedua, ialah bahwa 

sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan 

                                                             
59 Ibid,. 
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kekuasaan (Power Macht) namun tidak ada satu kekuasaanpun di Indonesia yang 

berdasarkan atas hukum.60 

Kemudian dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum maka konstitusi kita Undang Undang Dasar 1945 telah 

menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia.61 

Selanjutnya setelah amandemen ketiga Undang Undang Dasar 1945, 

dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat 

terlihat dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen 

ketiga dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum. Kalimat tersebut yang tercantum dalam konstitusi sangat memberi 

pengaruh besar terhadap identitas negara dan konsep pelaksanaan kekuasaan 

negara. Adanya penegasan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 terkait Indonesia sebagai negara hukum dan konstitusi 

tersebut mengandung makna penting yaitu antara lain, negara beserta seluruhnya 

perangkat kekuasaannya mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif sampai 

yudikatif dalam melaksanakan kewenangannya harus selalu dilandasi hukum dan 

dipertanggung jawabkan menurut hukum. 

 

 

 

 

                                                             
60 Paadmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 17. 
61 Dahlan Thaib, Kedaulatan……………, Op.Cit. 
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B. Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi. 

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa yunani, “terdiri dari dua 

kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratein/cratos yang berarti pemerintah, 

sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan  

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.62 Dari sudut pandang 

terminologis, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli 

politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. 

Demokrasi adalah sistem yang menunjukan bahwa kebijaksanaan umum di 

tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh 

rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip 

kesamaan politik dan diselanggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 

politik.  

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan 

kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis 

menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam melaksanakan 

pemerintahan suatu negara. 

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa 

kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih 

partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, 

dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari 

                                                             
62 Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal 46. 
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rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah 

serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.63 

Seperti dikatakan oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa “demokrasi sendiri 

secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa 

Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “cretein” 

atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).”64 Dengan demikian, dapat 

diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara 

yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. 

Sedangkan demokrasi secara istilah, Joseph A. Schemeter berpendapat 

bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai 

keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk 

memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.65 

Pengertian demokrasi secara sempit dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, 

bahwa “ demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan 

politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat 

suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutunya.”66 

 

2. Model Demokrasi. 

Sklar mengajukan lima atau model demokrasi yaitu :67 

                                                             
63 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,  Sinar Grafika, Jakarta, 

2012, hal. 293. 
64 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 

Prenada Media Group, Jakarta,  2010,  hal. 67. 
65 Ibid.,  
66 George Sorensen, Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia 

yang berubah), Pustaka pelajar, Yogyakarta,  2014, hal 14 
67 Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, LabHukum UM, 

Yogyakarta, 2009, hal 47. 
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a. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang 

dan pemelihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang 

panjang. 

b. Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan 

mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing 

sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. 

c. Demokrasi social adalah demokrasi yang meletakkan kepedulian pada 

keadalilan social dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh 

kepercayaan politik. 

d. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara 

penguasa dan yang dikuasai. 

e. Demokrasi consociational menekankan proteksi khusus bagi kelompok-

kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang 

mewakilinya bagian budaya masyarakat utama. 

 

Dari beberapa pendapat mengatakan bahwa penyebab terjadinya perbedaan 

demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara terletak pada landasan falsafah 

yang dipergunakan oleh demokrasi yang diterapkan di masing-masing negara 

tersebut yaitu : 

a. Demokrasi atas dasar kemerdekaan dan persamaan, yang melandasi 

pemahaman berkembangnya demokrasi liberal. 

b. Demokrasi atas dasar kemajuan sosial dan ekonomi, yang melandasi 

pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.68 

David Held mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:69 

a. Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan 

politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran. 

b. Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting 

bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai 

mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain. 

c.  Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus memenikmati 

persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi 

penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan 

dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama. 

                                                             
68 Ibid,. 
69 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2010,  hal 208. 
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d. Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari 

pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka 

yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan 

dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan. 

e. Demokrasi developmental yaitu pastisipasi dalam kehidupan politik penting 

tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan 

rakyat yang tahu, mengabdi, dan berkembang. Keterlibatan politik penting 

bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis. 

 

Indonesia sebagai negara yang telah mengalami tiga dekade era 

pemerintahan, yaitu era pemerintahan orde lama, era pemerintahan orde baru, dan 

era pemerintahan reformasi, telah mengalami 4 periode perkembangan demokrasi, 

yaitu:70 

a. Masa republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional yang 

menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat 

dinamakan demokrasi parlementer. 

b. Masa republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dari 

banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara 

formil merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi 

rakyat. 

c. Masa republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang 

merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil, 

dan pelaksanaan UUD1945, GBHN, dan pancasila secara murni dan 

konsekuen, atau juga disebut demokrasi Orde Baru. 

d. Masa republik Indonesia IV, yaitu demokrasi reformasi dimana kedaulatan 

rakyat dikembalikan. 

 

3. Macam-macam Demokrasi. 

Pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-

macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu :71 

1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan 

kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala 

pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan 

menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberrhentikan oleh parlemen. 

Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala Negara. 

                                                             
70 Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih, Politik......, Op.Cit, hal 48. 
71 Ibid,. 
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2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh 

Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh 

konggres, kekuasaan ekskutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan 

yudikatif di pegang oleh Mahkamah Agung. 

3. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem 

demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat 

dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukan suatu sistem 

pengawasan langsung oleh rakyat. 

 

Jeff Hayness membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model 

berdasarkan penerapanya yaitu:72 

a. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih 

pemerintahannya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang 

mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan 

memperhatikan proses hukumnya. 

b. Demokrasi permukaan (façade) merupakan segala yang umum di dunia 

ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak 

memiliki subtansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadarpara os 

inglesses ver, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang inggris” hasilnya 

adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari 

sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik. 

c. Demokrasi subtantif menempati rangking paling tinggi dalam penerapan 

demokrasi. Demokrasi subtantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum 

miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas kegamaan dan kaum 

etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda 

politik diatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi subtantif menjalankan 

dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda 

demokrasi atau agenda politik partai semata. 

 

4. Prinsip-prinsip Demokrasi. 

 

Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna yaitu :73 

a. Diberlakukanya pembagian kekuasaan; kekuasaan ekskutif, legeslatif, dan 

yudikatif, berada pada badan yang berbeda; 

b. Pemerintah konstituonal; 

c. Pemerintah berdasarkan hukum; 

d. Pemerintah dengan mayoritas;  

e. Pemerintah dengan diskusi; 

f. Pemilihan umum yang besar; Partai politik lebih dari satu dan mampu 

melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka; 

                                                             
72 Jeff Hayness, Demokrasi di Dunia, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 112. 
73 Fuady Munir, Konsep Negara Demokrasi, Retika Aditama, Jakarta, 2009, hal  37. 
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g. Pers yang bebas; 

h. Pengakuan atas hak-hak minoritas; 

i. Perlindungan atas hak asasi manusia; 

j. Peradilan yang bebas dan tidak memihak; 

k. Pengawasan terhadap adminitrasi Negara; 

l. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat 

dengan kehidupan politik pemerintah; 

m. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan pewakilan politik tanpa 

paksaan dari manapun; 

n. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;  

o. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu; 

p. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis; 

q. Prinsip persetujuan; 

 

Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:74 

a. Lembaga legeslatif/parlemen sebagai wakil rakyat; 

b. Lembaga eksekutif sebagi penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit; 

c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan 

dalam pelaksanaan undang-undang; 

d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat. 

 

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem 

politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 

prinsip dasar sebagai berikut:75 

a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik 

pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, 

dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum 

yang berlaku. 

c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang 

atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan 

pertanggung jawaban oleh rakyat. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih, Politik......, Op.Cit, hal 40. 
75 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2014,  hal 64. 
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C. Pemilihan Umum (Pemilu)  

1. Pengertian Pemilu. 

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.Dalam demokrasi modern 

yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan 

sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat 

maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih 

wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu 

pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.76 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara 

yang sangat prinsipil.Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah 

suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu.Sesuai dengan asas 

bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada 

rakyat untuk menentukannya.Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila 

pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu. 

 

                                                             
76 Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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2. Sistem Pemilu 

Dalam perspektif ilmu politik dikenal bermacam-maca sistem pemilhan 

umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : “single 

member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil ; biasanya 

disebut Sistem Distrik) dan multi-member constituency (satu daerah pemilihan 

memilih beberapa wakil ; biasanya dinamakan proportional representation atau 

sistem Perwakilan Berimbang)”.77 

a. Sistem Distrik (Single-member constituency). 

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan 

didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena 

kecilnya daerah yang dilipunti) mempunyai satu wakil dalam Dewan 

Perwakilan Rakyat.Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam 

sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan 

Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif 

tahun 2014, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah pesertanya 

perseorangan menggunakan sistem distrik. 

b. Sistem Perwakilan Berimbang (Multi-member constituency). 

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan 

prorportional representation atau sistem perwakilan berimbang.Sistem ini 

dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem 

distrik.Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu 

golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang 

diperolehnya.Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan. Jumlah 

total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar pertimbangan 

dimana setiap daerah pemilih memilih sejumlah wakil sesuai dengan 

banyaknya penduduk dalam daerah pemilih itu. 

 

3. Tujuan Pemilu 

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif 

dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B Pasal 22 

E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden 
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serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU 

RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan 

yakni :78 

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan 

alternatif kebijakan umum (public policy). 

b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada 

badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai 

yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. 

c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang 

dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta 

dalam proses politik 

 

 

4. Penyelenggara Pemilu 

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Komisi Pemilihan Umum yang seterusnya disebut KPU adalah lembaga 

negara yang bersifat nasional, mandiri, tetap dan bertugas melaksanakan pemilu 

yang meliputi Pemilihan Presiden dan wakil Preiden, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. 

KPU adalah lembaga negara yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, sehingga keberadaan KPU tidak dapat disejajarkan dengan lembaga 

negara lainnya yang kewenangannya secara jelas termuat dalam konstitusi yaitu 
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Undang-Undang Dasar 1945. Karena KPU adalah lembaga negara yang 

keberadaannya di bentuk berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu, maka 

kedudukan KPU dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, 

yang keberdaannya ditentukan dengan undang-undang. 

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 

penyelenggara pemilu sudah di sebut sebagai komisi pemilihan umum, meski 

belum jelas di atur dalam konstitusi. Menurut Jimly Assiddiqie bahwa “ lembaga 

penyelenggara pemilu itu tidak harus diberinama Komisi Pemilihan Umum, sebab 

ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945 tentang perkataan Komisi Pemilihan 

Umum di tulis dengan huruf kecil, yang artinya ketentuan dalam pasal itu brsifat 

umum tidak merujuk pada sebuah nama, melainkan untuk menyebut lembaga 

penyelenggara pemilu itu sendiri.”79 

b. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah 

penyelengara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dalam ketentuan 

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum dijelaskan tugas dan wewenang KPU sebagai berikut: 

(1) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan 

setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah; 

(2) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; 

(3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan; 

(4) Menerima hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; 

                                                             
79 Jimly Assiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi, Sinar Grafika, 

Jakarta,  2010,  hal 201. 
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(5) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdsarkan rekomendasi 

Bawaslu dan/atau ketentuan perundangundngan; 

(6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 undang undang nomor 15 tahun 

2011, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu ialah 

lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Tugas 

dan kewenangan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten/ Kota ialah terdapat 

dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2), yaitu:  

(1) Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah: 

(a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota 

yang meliputi: 

(i). Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan 

daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 

(ii). Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan 

pencalonan Bupati/ Walikota; 

(iii). Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/ Kota dan Pencalonan Bupati/ Walikota; 
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(iv). Penetapan calon Bupati/ Walikota; 

(v). Pelaksanaan kampanye; 

(vi). Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya; 

(vii). Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu; 

(viii). Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 

(ix). Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; 

(x). Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/ Kota dari 

seluruh Kecamatan; 

(xi). Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, 

dan pemilu susulan; 

(xii). Proses peetapan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/ Kota dan pemilihan Bupati/ Walikota. 

 

(b) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilu; 

(c) Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang 

tidak mengandung unsur tindak pidana; 

(d) Menyampaikan laporan/ temuan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk di 

tindak lanjuti; 

(e) Meneruskan laporan/ temuan yang bukan kewenangannya kepada instansi 

yang berwenang; 

(f) Menyampaikan laporn kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 
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mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggraan pemilu oleh 

penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota; 

(g) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentanng 

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung; 

(h) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan 

(i) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu 

Kabupaten/ Kota dapat: 

(a) Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara 

dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) huruf g; 

(b) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 

tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu. 

 

5. Kampanye Dalam Pemilihan Umum 

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan 

bertanggungjawab.Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung 

oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye 

terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 
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DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah 

warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah 

seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye. 

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU 

Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran 

kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing. 

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam 

bentuk:80 

a. Pertemuan terbatas;  

b. Tatap muka; 

c. Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik; 

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; 

e. Pemasangan alat peraga; 

f. Rapat umum; dan 

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, 

penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio 

dan/ atau telivisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan 

sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu 

sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan 

selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini 

antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start”. 

 

 

 

                                                             
80 Thoka Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal  73. 
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6. Hak Pilih Dalam Pemilu. 

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. 

Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang 

terdiri dari:81 

a. Hak pilih aktif (hak memilih). 

b. Hak pilih pasif (hak dipilih). 

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah 

berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak 

memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, 

baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih. 

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar 

sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:82 

a. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya; 

b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara 

Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian 

ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat 

menggunakan hak memilihnya. 

 

D. Pemilu Dalam Peradaban Islam. 

1. Sejarah Pemilu Dalam Peradaban Islam. 

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang 

mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh 

para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. 

Misalnya Baiat al-Nuqaba’ (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar 

                                                             
81 Fuady Munir, Konsep........., Op.Cit, hal 17. 
82 Thoha Miftah, Birokrasi........., Op.cit, hal 36. 
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membaiat Nabi Saw. di ‘Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah 

untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang 

dibutuhkan oleh kaum mereka.83 Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa 

utusan Hawzan datang kepada Rasulullah Saw. dalam keadaan Muslim dan 

memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw. agar mengembalikan harta mereka 

(yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) 

tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak 

cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak 

mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak 

mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami 

oleh wakil yang kalian tunjuk.84 

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang 

terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai 

makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan 

pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. 

Begitu juga periode sesudah Nabi Saw., yaitu pada masa al-Khulafa al-

Rasyidun. Pemilihan al-Khulafa al-Rasyidun berbeda dengan metode pemilu yang 

dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa al-Khulafa al-

Rasyidun dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang 

terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan 

                                                             
83 Dikutip ulang oleh Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan 

Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, Cetakan Pertama, Gozian Press, Jakarta, 2013, hal 

304-305. 
84 Ibid,. 
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baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam 

baiat khalifah. 

Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu: 

a. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan 

rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam 

Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada 

seluruh al-Khulafa’ al-Rasyidun, yang tegaknya berdasarkan rida dan 

pilihan. 

b. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara 

yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada 

imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-

hukum dan kewajiban-kewajiban.85 

 

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan 

apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan 

tersebut adalah:86 

a. Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta 

membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya 

tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang 

dilakukan oleh ahl al hall wa al-‘aqdi, kemudian diikuti oleh baiat seluruh 

rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakr atau keterlibatan manusia 

dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi 

mereka sebagaimana terjadi pada baiat ‘Ali ibnu Abi Thalib. 

b. Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab 

dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin 

berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah 

Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia 

dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya 

khusus dari ahl al-hall wa al-‘aqdi terselenggara setelah melalui proses 

musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara 

seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang 

dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal 

ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan ahl al-hall wa al-‘aqdi dan 

bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini. 

c. Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan 

baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam 

sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon 

                                                             
85 Ibid,.  
86 Ibid,. 
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yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang 

dipilih oleh ahl al-hall wa al-‘aqdi atau ikut serta (bersama ahl al-hall wa al-

‘aqdi) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu. 

 

2. Perbedaan Sikap Ulama Dalam Pemilu 

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan 

pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu 

sebagaimana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang 

sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak boleh atau 

haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilu dalam 

bentuk seperti yang dipraktekkan hari ini.87 Pendapat ini dikemukakan oleh 

Muhammad ‘Abd Allah al-Imam, Mahmud Syakir, Hafizh Anwar, al-Amin al-

Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghamidi. Ada beberapa alasan bagi kelompok 

ini untuk mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini 

(khususnya di Indonesia), seperti:88 

a. Pemilu yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena 

tidak ada dalil-dalilnya. 

b. Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan 

terhadap Allah Swt., penggunaan dana yang besar (pemborosan), sikap 

fanatik terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara dan mengelabui 

pemilih sehingga pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan kemudaratan 

daripada manfaat. 

c. Sistem pemilu legislatif dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam 

karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang 

wajib diterima. 

d. Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena 

sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih. 

e. Persamaan hak untuk memilih (persamaan mutlak tanpa ada perbedaan 

keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam 

Q.s. al-Zumar [39]: yang artinya “Adakah sama orang-orang yang 

                                                             
87 Ibid,. 
88 Ibid,. 
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mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya 

orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. 

f. Aturan demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan aturan 

jahiliyah. 

g. Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan pemilu menghasilkan jabatan 

yang tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat. 

h. Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia. 

Kelompok kedua berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana 

dipraktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok 

ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya 

halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan 

oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abu al-

A’la al-Mawdudi, Yusuf al-Qaradhawi dan ‘Abd al-Qadir Awdah. Ada beberapa 

alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti sekarang ini, yaitu: (1) Inti 

sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat 

akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dan hal ini 

terwujud dalam pemilu hari ini.89 (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat 

Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. (3) Syariat Islam datang 

membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak 

menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu 

termasuk salah satu metode aktual yang digunakan untuk mengetahui keridaan 

rakyat. Di samping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan tidak 

pula yang membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu.90 (4) Umatlah 

yang merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. 

                                                             
89 ‘Abd al-Hamid al-Anshari, al-‘Alam al-Islami bayna al-Syura wa al-Dimuqrathiyah,  Cetakan 

ke1, Daral al-Fikr al Islam, Cairo, 1922,  hal 30 dan 324. 
90 Muhammad Ahmad Mufti, Mafahim Siyasah Syar’iyyah, Daral-Basyir, Amman, 1418  H, hal 

50,  lihat pula Munir al-Bayati, al-Nizham al-Siyasi al-Islami, hal 178 dan 325. 
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Jika demikian, maka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan 

atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan ahl al-hall wa al-‘aqd.91 (5) Metode 

pengangkatan seorang khalifah atau kepala negara termasuk dalam kategori 

ijtihadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode 

tertentu, sebab ia berbeda menurut perbedaan tempat dan zaman. Dibolehkan 

menempuh metode apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak bertentangan 

dengan nas-nas syarak.92 (6) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang 

dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Mereka 

yang berbeda dengan metode ini tentu tidak memiliki dalil yang sahih. Ketika 

mereka ingin mengetahui tentang ahl al-hall wa al-‘aqd serta metode dan batasan 

yang digunakan untuk zaman sekarang, adakah cara selain metode pemilu? 

Bagaimana mereka menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah aturan-

aturan politik dari kezaliman tanpa melalui proses pemilu.93 (7) Allah Swt. 

memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah 

kemunkaran sebagaimana dalam Q.S. Ali ‘Imran [3]: 110 yang artinya: “Kamu 

adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah”, dan Q.S. 

Ali ‘Imran [3]: 104 yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah 

yang munkar. (8) Tidak mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan tidak 

pula selain kewajiban kifa’i. Hendaknya bagi mereka mengambil asas perwakilan, 

                                                             
91 Ibid, Munir al-Bayati, al-Nizham al-Siyasi al-Islami, hal 322 dan 325. 
92 Shalah al-Din Dabbus, Al-Khalifah Tawliyatuh wa ‘Azluh, Iskandariyah: Muassasah al-

Tsaqafiyyah al-Jami’iyyah, hal  243-244. 
93 Dawud al-Baz, Al-Syura wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyabiyyah,  Iskandariyah: Dar al-Fikr al-

Jami’i,  2004, hal 153 dan 326-327. 
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yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka. Masalah ini 

yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilu yang dipraktekkan saat ini untuk 

memilih perwakilan rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan kewajiban 

kifayah tersebut.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 ‘Abd al-Karim Zaydan, Makalah al-Dimuqratiyah wa Musyarakah al-Muslim fi al-Intikhabat, 

Majallah al-Majma’ al-Fiqh al-Islami, Rabithah al-‘Alam al-Islami, 1426 H, hal 58-59 dan 327. 



56 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM (BAWASLU) TERHADAP BLACK CAMPAIGN DALAM 

PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA. 

A. Deskripsi Data. 

1. Pengawasan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden serta Undang UndangNomor 15 Tahun 2014 tentang 

penyelenggara Pemilu telah mengamanatkan tugas dan wewenang kepada 

Bawaslu untuk melakukan pengawasan tahapan pada setiap tahapan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun relatif pendek, terlebih dengan dua 

pasangan calon saja, fungsi pengawasan dalam tahapan pencalonan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden ini tidak dapat dianggap ringan dan mudah. Tentu 

saja tahapan yang syarat dengan konflik kepentingan diantara dua pasangan calon 

dan parpol pendukungnya ini, akan bermuara pada penetapan calon yang harus 

dipastikan terlebih dahulu oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun 

Bawaslu. 

Sesuai dengan jadual tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden 2014 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pendaftaran pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 18-20 Mei 2014 yang dimulai 
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pengumuman pendaftaran pada tanggal 11 Mei 2014. Tahapan ini terdiri dari 16 

sub tahapan yang kemudian diakhir dengan penetapan nama pasangan calon dan 

pengambilan nomor urut peserta pada tanggal 1 Juni 2014. 

Pada tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, hanya 

terdapat dua pasangan calon yang mendaftarkan diri yaitu pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Drs. H.M Yusuf Kalla yang 

diusung gabungan parpol PDI-P, PKB, P-Nasdem, Partai Hanura dan PKPI dan 

pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa 

yang diusung gabungan parpol P-Gerindra, P-Golkar, PAN, PKS dan PPP. 

 

2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran. 

a. Deskripsi Kegiatan Pengawasan. 

Dalam rangka persiapan pengawasan, Bawaslu melakukan pemetaan 

terlebih dahulu untuk memastikan fokus pengawasan yang akan menjadi titik 

berat pengawasan dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil 

Presiden. Akan tetapi berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan 

sebelumnya, fokus pengawasan Pengawas Pemilu dipertajam, sehingga fokus 

pengawasannya meliputi:95 

(1) Persyaratan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden; 

(2) Tata cara penentuan dan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden; 

(3) Tata cara pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; 

                                                             
95 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwjV8om20M7ZAhWFrJQKHRVABpUQFghTMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.bawaslu.go.i
d%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhasil_pengawasan%2FLaporan%2520Pengawasan%2520Pilpres
%25202014.pdf&usg=AOvVaw0KpZg8QUcXAOAvkjuvplUZ, di akses pada tanggal 3 Maret 2018. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV8om20M7ZAhWFrJQKHRVABpUQFghTMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.bawaslu.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhasil_pengawasan%2FLaporan%2520Pengawasan%2520Pilpres%25202014.pdf&usg=AOvVaw0KpZg8QUcXAOAvkjuvplUZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV8om20M7ZAhWFrJQKHRVABpUQFghTMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.bawaslu.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhasil_pengawasan%2FLaporan%2520Pengawasan%2520Pilpres%25202014.pdf&usg=AOvVaw0KpZg8QUcXAOAvkjuvplUZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV8om20M7ZAhWFrJQKHRVABpUQFghTMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.bawaslu.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhasil_pengawasan%2FLaporan%2520Pengawasan%2520Pilpres%25202014.pdf&usg=AOvVaw0KpZg8QUcXAOAvkjuvplUZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV8om20M7ZAhWFrJQKHRVABpUQFghTMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.bawaslu.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fhasil_pengawasan%2FLaporan%2520Pengawasan%2520Pilpres%25202014.pdf&usg=AOvVaw0KpZg8QUcXAOAvkjuvplUZ
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(4) Tata cara verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Presiden Dan Wakil 

Presiden; 

(5) Penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; 

dan 

(6) Penggantian calon Presiden dan Wakil Presiden atau pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap. 

 

Terhadap fokus pengawasan tersebut, Bawaslu melakukan pengawasan 

dengan menggunakan 2 metode, yaitu: (1) metode observasi langsung terhadap 

proses pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presidendan manajemen 

verifikasi persyaratan; (2) metode audit dokumen persyaratan bakal calon unuk 

menguji kebenaran dan validitas. Dalam metode observasi dan pengawasan 

langsung ini, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap proses 

pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon, serta melakukan 

penilaian atas kualitas manajemen pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh 

KPU, dengan narasumber berasal dari Komisoner KPU, Pejabat Struktural dan 

Staf Sekretariat Jenderal KPU. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara melekat 

dengan menempatkan personil pengawas di KPU sebagai tempat dilaksanakannya 

penyerahan data dan dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil 

presidenmetode yang akan dilakukan. Secara teknis, fokus dan metode 

pengawasan telah diatur oleh Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Pengawasan.96 

b. Temuan Hasil Pengawasan 

Dari audit dokumen yang dilakukan oleh Bawaslu diperoleh beberapa 

catatan sebagai berikut:97 

                                                             
96Ibid,. 
97 Ibid,. 
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(1) Hasil pengecekan dan verifikasi sesuai persyaratan pendaftaran calon 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menemukan dokumen-dokumen 

yang tidak lengkap secara bervariasi baik dari Calon Presiden maupun 

Wakil Presiden. Adapun kekurangan dokumen yang diserahkan pada 

tanggal 19 Mei 2014 tersebut untuk Calon Presiden, yaitu Ir. Joko widodo 

dan Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla adalah sebagai berikut: 

(a) Dokumen Terkait Keputusan Kemenkumham Tentang Pengesahan 

Kepengurusan Tingkat Pusat, Parpol Pusat atau Gabungan Partai Politik; 

(b) Susunan Tim Kampanye; 

(c) Bukti Tanda Terima LHKPN; 

(d) SKCK dari Mabes Polri (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf 

Kalla); 

(e) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaaan Kesehatan Jasmani; 

(f) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaaan Kesehatan Rohani; 

(g) Fotocopy Legalisir yang telah dilegalisir (Untuk Calon Wakil Presiden Drs. 

H.M. Yusuf Kalla); 

(h) Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir (Untuk Calon Wakil 

Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla); 

(i) Fotocopy Ijazah yang dilegalisir (Untuk Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf 

Kalla); 

(j) Forocopy NPWP atau Tanda Bukti Penerimaan SPT. (Untuk Calon Wakil 

Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla); 
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(k) Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak. (Untuk Calon Wakil 

Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla). 

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla 

menyerahkan dokumen hasil perbaikan setelah dilakukannya tes pemeriksaan 

kesehatan jasmani dan rohani, yakni pada tanggal 26 Mei 2014. Selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 

hasil perbaikan tersebut dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat. 

(2) Hasil pengawasan terhadap berkas pencalonan atas Calon Presiden Probowo 

Subianto dan Calon Wakil Presiden M. Hatta Rajasa yang dilakukan secara 

langsung pada tanggal 20 Mei 2014, ditemukan hal yang tidak jauh berbeda 

dengan dokumen persyaratan yang diserahkan pada saat pendaftaran oleh 

Pasangan Calon Presiden sebelumnya, yakni:98 

(a) Dokumen Terkait Keputusan Kemenkumham Tentang Pengesahan 

Kepengurusan Tingkat Pusat Parpol Pusat atau Gabungan Partai Politik; 

(b) Bukti Tanda Terima LHKPN; 

(c) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaaan Kesehatan Jasmani; 

(d) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaaan Kesehatan Rohani; 

(e) Fotocopy Ijazah yang dilegalisir. (Untuk Calon Wakil Presiden M. Hatta 

Rajasa dikarenakan belum ada tanda tangan dari dinas Pendidikan). 

Terhadap Dokumen-dokumen persyaratan yang belum lengkap ini, 

pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melengkapi seluruh 

kekurangan dokumen persyaratannya pada tanggal 27 Mei 2014. Selanjutnya 

                                                             
98 Ibid,. 
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setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenarannya, pasangan calon ini 

ditetapkan sebagai pasangan calon presiden. Bawaslu tetap melakukan koordinasi 

dengan Pihak Komisi Pemilihan Umum RI baik secara formal dan informal 

kepada Pihak KPU agar tetap bekerja bersama untuk mengawal penyerahan 

dokumen perbaikan kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahu 

2014 dan dengan memperhatikan hasil verivikasi dokumen yang telah diserahkan 

sebelumnya, dan pada tanggal 27 Mei 2014 untuk dokumen pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa. Berbeda 

dengan tahapan pencalonan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang 

sedikit buruk dari sisi manajerialnya, dalam pelaksanaan pencalonan presiden 

2014 lalu, KPU sebagai pelaksana teknis telah banyak melakukan perbaikan, 

terutama dari sisi manajemen. Hal ini juga termasuk dalam keterbukaan akses dan 

transparansi dengan keterlibatan Pengawas Pemilu untuk ikut melaksanakan 

pengawasan sebagaimana tugas dan fungsinya.99 

 

3. Pelaksanaan Pengawasan. 

a. Pencegahan. 

Dalam rangka pencegahan terhadap terajdinya masalah terkait dengan 

pendaftaran pemilih, Bawaslu selama proses pengawasan mengeluarkan Surat 

Edaran ke Provinsi sebanyak tiga kali. Surat Edaran yang berisi perintah 

kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan tahapan yang berjalan dan merupakan 

respon atas kondisi hasil pengawasan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu 

                                                             
99 Ibid,. 
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surat edaran yang di keluarkan oleh Bawaslu ini meliputi seluruh proses tahapan 

pendaftaran pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti surat edaran 

yang berkaitan dengan penyusunan DPS dan DPSHP, pengumuman dan 

tanggapan DPSH, penyusunan dan penetapan DPT, penyusunan DPK serta yang 

terkait dengan pemilih dalam DPKT. 

b. Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Tahapan Pendaftaran Pemilih.100 

•Kategori 1: digandakan dari DP4 - pemilih asli masih ada 

•Kategori 2: ditimpa dariDP4 (tidak ganda) pemilih asli hilang 

•Kategori 3: ditimpa dari DP4 dan digandakan- pemilih asli hilang  

•Kategori 4 : baru ada di DPT, digandakan -> tidak ada di DP4  

•Kategori 5: baru ada di DPT, tidak ganda, nik tidak valid  tidak ada di DP4 

•Kategori 6: baru ada di DPT, tidak ganda, nik valid -> tidak ada di DP4 

 

N

o 

Nama 

Wilayah 
DPT Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 Kat. 6 

1 DIY 2,723,621 25,447 10,724 782 13,369 54, 043 175,971 

 

 

4. Data Temuan Pelanggaran Black Campaign Pemilihan Umum Presiden 

2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.101 

 

                                                             
100Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia. 
101 Data Rekap Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah istimewa 

Yogyakarta 2014. 
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N

o 

Nomor 

Laporan/Temuan 

Kesimpulan Pelanggaran 

Rekomendasi Pengawas Pemilu 

Nom

or 

Surat 

Reko

mend

asi 

Tanggal 

Surat 

Rekomen

dasi 

Isi 

Rekomendasi 

1

. 

004/LP/PILPRES-

DIY/VII/214 

Tanggal. 5 Juli 2014, 

Jam 13.00 Wib. 

Laporan adanya Black 

Campaign Terhadap Capres 

Prabowo Subianto Berupa 

Penyebaran Buku Berjudul 

“Islam Sebagai Kuda Politik 

Prabowo”. 

   

2

. 

005/LP/PILPRES-

DIY/VII/214 

Tanggal. 5 Juli 2014, 

Jam 15.10 Wib 

BlackCampaign terhadap 

Koalisi Merah Putih Paslon 

Capres dan Cawapres 

Nomor Urut 1 Prabowo-

Hatta dalam Tabloid 

“Jokowidodo adalah Kita” 

dan Buku Berjudul 

pemurnian agama 

(Manifasto Partai Gerindra) 

mengancam keutuhan umat 

Islam Indonesia dan 

merupakan Toleransi 

Kehidupan Umat beragama). 
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B. Tindak Lanjut Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap 

Black Campaign Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Dari data pelanggaran Black Campaign di atas, penulis sudah melakukan 

penelitian mengenai tindak lanjut dari pelanggaran terserbut. Ada beberapa yang 

menjadi kendala ataupun tidak dapat di tindak lanjuti oleh Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu), yaitu :102 

1. Tidak dapat ditindak lanjuti sebagai Pidana Pemilu, karena Pelaku Utama 

belum teridentifikasi dan ditemukan. 

2. Laporan/Temuan pelanggaran tersebut sudah kadaluarsa, karena jangka 

waktu yang diberikan tidak cukup untuk di tindak lanjuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102Ibid,. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan di bahas di atas, maka 

dalam penulisan hukum ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bawaslu kurang baik dalam manajemen pengawasannya, mulai dari 

persoalan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran dibawahnya, 

penyiapan bahan atau alat pengawasan yang digunakan dalam tahapan 

daftar pemilih, serta kurangnya membangun strategi pengawasan dengan 

memprioritaskan upaya pencegahan dari pada penindakan 

2. Bawaslu dan jajarannya disemua tingkatan kurang meningkatkan 

koordinasi dan komunikasinya kepada KPU dan pihak terkait lainnya 

yang diarahkan sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah yang 

muncul berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih. 

3. Bawaslu tidak terlibat secara aktif dalam penyusunan regulasi teknis 

mengenai daftar pemilih yang akan dikeluarkan oleh KPU. 

4. Kurang cepat dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran Black 

Campaign, sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat untuk ditindak 

lanjuti dan jangka waktu untuk mengidentifikasi terlalu lama sehingga 

Laporan/Temuan kadaluarsa. 
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B. Saran. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

memberikan saran : 

1. Bawaslu harus meningkatkan manajemen pengawasannya, mulai dari 

persoalan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran dibawahnya, 

penyiapan bahan atau alat pengawasan yang digunakan dalam tahapan 

daftar pemilih, serta membangun strategi pengawasan dengan 

memprioritaskan upaya pencegahan dari pada penindakan. Tidak kalah 

penting dari manajemen pengawasan ini adalah membangun sistem 

pelaporan secara cepat dengan menggunakan sistem IT. 

2. Bawaslu dan jajarannya disemua tingkatan harus meningkatkan 

koordinasi dan komunikasinya kepada KPU dan pihak terkait lainnya 

yang diarahkan sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah yang 

muncul berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih. Komunikasi tidak 

saja dilakukan secara formal tetapi juga informal sesuai situasi dan 

kondisinya. 

3. Bawaslu harus terlibat secara aktif dalam penyusunan regulasi teknis 

mengenai daftar pemilih ini yang akan dikeluarkan oleh KPU. Bahkan 

jika tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan oleh Bawaslu, akan 

tetapi dalam regulasi teknis yang diterbitkan oleh KPU terhadap hal-hal 

yang bertentangan dengan Undang Undangdan/atau secara teknis tidak 

dapat dilaksanakan, Bawaslu dapat menyampaikan pandangan-
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pandangannya kepada KPU agar dapat dilakukan perubahan terhadap 

regulasi tersebut. 

4. Bawaslu harus cepat dalam menindak lanjuti dan mengidentifikasi pelaku 

pelanggaran, karena sedikitnya waktu dalam menindak lanjuti. 
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