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ABSTRAK 

 
 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya 
disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di 
wilayah PRovinai dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945 untuk 
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam proses 
penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah masih 
ditemukan banyak pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi 
dan kode etik. Rumusan masalah dalam penelitian ini (i) Apa saja 
bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur  pada Pilkada serentak 2018 di Jawa 
Tengah (ii) Bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang 
terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah (iii) Apa saja 
kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran 
yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. Penelitian ini 
termasuk dalam penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis-
empiris. Subyek penelitian ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa 
Tengah dan Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian 
Sengketa. Sumber data primer dan sekunder disertai bahan hukum 
primer dan sekunder. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik 
pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan data lapangan. 
Kesimpulan dari penelitian ini : (i) bentuk-bentuk pelanggaran dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 
2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran. (ii) dalam 
menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 
menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian 
pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan 
pelanggaran hokum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan 
pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak 
memenuhi syarat materiil tindak pidana (iii) pelanggaran-pelanggaran 
yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat 
diselesaikan dengan baik. 
 
 

Kata Kunci : Demokrasi, Pilkada, Bawaslu 
 

  



	 1	

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Pasal  1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

selanjutnya disebut UUD 1945, Negara Indonesia merupakan negara 

hukum. 1  Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari 

rechsstaat. Konsep rechsstaat memiliki perbedaan dengan konsep the rule 

of law, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya tetap pada satu 

sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia.2 

Paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri 

dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum 

tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan 

besi berdasarkan kekuasaan belaka (machsaat). Prinsip negara hukum tidak 

boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang 

diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perli ditegaskan pula 

bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang 

Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische 

rechsstaat).3 

																																																								
1 Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 73 
3 Ibid. hlm 81 
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Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demoocraia “kekuasaan 

rakyat”, yang dibentuk dari kata demos “rakyat” dan kratos “kekuasaan”. 

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Demikian pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, 

yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk 

pemerintahan politik di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, 

baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan 

(demokrasi perwakilan).4 

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan 

mengalami perkembangan dan ujian antar periodesasi pemerintahan. Akan 

tetapi tak dapat di sangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi 

konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD 1945. Asas demokrasi 

memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini 

menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama 

untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Asas ini diwujudkan lewat 

sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam 

pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa 

hal penting terkait dengan asas demokrasi, yaitu: 

1. Pemilihan umum 
2. Pemerintah bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat 
3. Semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama atau 

berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan 
4. Semua perbuatan pemerintah terbuka terhadap kritik dan kajian 

rasional dari semua pihak 
5. Kebebasan menyatakan pendapat 

																																																								
4 Nurainun Mangunsong, Hukum Tata Negara I, Fakultas Syari’ah dan Hukum Press Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, hlm 139 
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6. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik 
7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 

memungkinkan partisipasi rakyat.5 

Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 

22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.6 Begitu juga pemilihan 

kepala daerah terhadap Gubernur juga dipilih secara demokratis dan 

langsung oleh rakyat.  

Dikatakan bahwa secara umum pemilihan kepala daerah secara 

langsung harus lebih demokratis. Adanya dua alasan mengapa gagasan 

pemilihan langsung itu perlu. Pertama, untuk lebih mempermudah 

kehendak mayoritas masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, 

untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di 

tengah jalan.7 

Dengan melihat dan berlakunya peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan 

secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandasan kedaulatan rakyat 

dan demokrasi.8 

																																																								
5 Ibid. hlm. 140 
6 Lihat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
7 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 204 
8 Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan 
Umum 
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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung 

oleh rakyat dan tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum sehingga tidak 

merujuk pada ketentuan pasal 22E ayat (2) UUD 1945, karena pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk dalam ketentuan 

Pemerintahan Daerah pada ketentuan Pasal 18 UUD ayat (4) 1945.9 

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 

7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu 

merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya 

selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. 

Bawaslu merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan 

pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang 

dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah 

dilantik.10 

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu adalah  

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 
untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, 

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu 
dan sengketa Pemilu, 

3. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 
a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu 
b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU 
c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 
d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu  

																																																								
9 Ni’matul Huda, Op. Cit,  hlm. 212 
10 Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 
2017, hlm 24  
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4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 
atas: 
a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap, 
b. Penetapan Peserta Pemilu, 
c. Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye, 
d. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, 
e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu 

di TPS, 
f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat 

hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, 
g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU, 
h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan, dan  
i. Penetapan hasil Pemilu 

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang,  
6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian 
Republik Indonesia. 

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri membawahi 29 Kabupaten 

dan 6 Kota yaitu, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, 

Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, 

Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, 

Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, 

Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, 

Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. 

Pelaksanaan Pilkada serentak dibagi menjadi 7 (tujuh) tahap, yang 

pertama pada tanggal Desember 2015, kedua pada tanggal Februari 2017 

dan yang ketiga akan dilaksanakan pada tanggal Juni 2018, keempat pada 

tahun 2020, kelima pada tahun 2022, keenam pada tahun 2023, dan yang 

ketujuh Pilkada serentak Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2027. 
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Dari keterangan di atas ada 2 tahap yang sudah diselenggarakan 

yaitu yang pertama pada tanggal 9 Desember 2015 dan kedua pada tanggal 

5 Februari 2017. Pada tahap pertama terdapat 12 Kabupaten dan 4 Kota 

yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2015 yang meliputi 

Kabupaten Boyolali, Blora, Kebumen, Kendal, Klaten, Sukoharjo, 

Semarang, Rembang, Purbalingga, Purworejo, Wonogiri, Wonosobo dan 

Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Magelang.  

Pada tahap pertama ini yang diselenggarakan pada tanggal 9 

Desember 2015 Bawaslu menemukan pelanggaran sebanyak 265 dugaan 

pelanggaran, yang meliputi 117 kasus merupakan pelanggaran 

administrasi. Selanjutnya, kasus suap atau mahar politik (30 

pelanggaran), pelibatan PNS dalam kegiatan kampanye (22 pelanggaran), 

penyelenggara pemilu tidak netral (15 pelanggaran), penggunaan fasilitas 

negara untuk kampanye (14 pelanggaran), kampanye di luar jadwal (13 

pelanggaran), kampanye hitam (7 pelanggaran), kampanye di tempat 

larangan (9 pelanggaran), sengketa pemilihan (1 pelanggaran), dan lain-

lain (11 pelanggaran).11 

Pada Pilkada serentak tahap kedua yang di selenggarakan pada 

tanggal 15 Februari 2017, terdapat 7 Kabupaten dan 1 Kota yang 

menyelenggarakan Pilkada serentak, yang meliputi Kabupaten Jepara, Pati, 

Banjarnegara, Cilacap, Batang, Brebes dan Kota Salatiga. Bawaslu juga 

																																																								
11  http://www.beritasatu.com/nasional/334527-bawaslu-temukan-265-pelanggaran-pilkada-di-
jateng.html diakses pada tanggal 7 Februari 2018 pada pukul 06.56 
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menemukan pelanggaran sebanyak 158 pelanggaran. Di antaranya, 

Banjarnegara (16 pelanggaran), Batang (16 pelanggaran) Brebes (4 

pelanggaran), Cilacap (8 pelanggaran),  Jepara (24 pelanggaran), Pati (86 

pelanggaran), dan Salatiga (4 pelanggaran). 12 

Adanya berbagai macam pelanggaran yang terdapat pada Pemilihan 

Kepala Daerah serentak di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kerja keras 

dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya untuk 

memperbaiki kinerja untuk menciptakan Pilkada yang adil, jujur, dan bersih 

dari berbagai macam pelanggaran. Kinerja serta peranan Bawaslu dalam 

mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2018 ini 

semakin berat dan juga diperlukan kerja sama dari masyarakat agar 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada tahun 

2013 tidak terulang lagi dalam Pilkada Serentak tahun 2018. 

Dalam Pilkada Serentak tahap ketiga yang diselenggarakan pada 

tanggal 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah 

mencatat setidaknya ada 23 pasangan calon yang mendaftarkan diri di 

Pilkada Serentak 2018. Yang meliputi 2 (dua) pasang calon mendaftarkan 

di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan 21 (dua puluh satu) pasang calon 

mendaftarkan di 7 (tujuh) Kabupaten / kota.  

																																																								
12 http://pilkada.metrotvnews.com/read/2017/02/07/654339/pelanggaran-pemilu-di-jateng-diklaim-
masih-minim diakses pada tanggal 7 februari 2018 pada pukul 17.56 
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Selain Provinsi Jawa Tengah yang menggelar pemilihan Gubernur, 

ada tujuh Kabupaten/kota yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah 

terhadap Bupati maupun Walikota. Tujuh daerah tersebut terdiri dari:  

1. Pemilihan Bupati yang meliputi: Kabupaten Banyumas, Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten 

Temanggung, Kabupaten Tegal. 

2. Pemilihan Walikota yaitu di Kabupaten Tegal.13 

Jelang Pilkada Serentak 2018 ini, Bawaslu Jawa Tengah dalam 

mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada ini tengah menyusun tahapan-

tahapan terkait tugas-tugasnya, salah satunya yang telah dikerjakan antara 

lain, telah mengajukan usulan anggaran pelaksanaan pengawasan terhadap 

Pilgub Jateng 2018 dan telah disepakati sebesar Rp. 293.921.669.000, serta 

Bawaslu juga telah membentuk Panwaslu Kabupaten/kota sebanyak 105 

orang, Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bersama-sama mencegah terjadinya 

praktik politik uang, serta juga meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 

(IKP) guna upaya untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam 

Pilkada, Bawaslu bersama Panwas di setiap Kabupaten/kota melakukan 

pencegahan dengan mengawasi seluruh kegiatan pasangan calon gubernur 

selama masa kampanye yang berlangsung muai dari tanggal 15 Februari 

sampai 23 Juni 2018, 

																																																								
13  http://jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/12/inilah-daftar-lengkap-23-pasangan-calon-di-
pilkada-serentak-2018-di-jawa-tengah diakses pada tanggah 12 Februari 2018 pada pukul 10.01 
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Peranan Bawaslu dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini, mempunyai 

kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam 

undang-undang yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) 

Nomor 7 tahun 2017. Maka dari itu penulis ingin menelaah atau mengkaji 

tentang peranan Bawaslu dalam mengawasi persiapan Pilkada Serentak 

tersebut. Penulis juga mengangkat judul penelitian “Peranan Badan 

Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Penyelenggaraan 

Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  pada Pilkada serentak 2018 

di Jawa Tengah? 

2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 

serentak 2018 di Jawa Tengah ? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian 

pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi pada 

pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelanggaran yang terjadi 

pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. 

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala oleh Bawaslu pada 

pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. 

D. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, yaitu “Peranan Badan Pengawas 

Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 

Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Tengah 2018-2023”. Maka dengan pertimbangan 

orisinalitas penelitian terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti, 

penulis menyajikan beberapa review hasil penelitian yang pernah diteliti 

sebelumnya dalam uraian seagai berikut: 

Dalam penelitian Nikmah Isniani, dengan judul “Kedudukan , Tugas 

dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa kedudukan, tugas dan kewenangan Bawaslu dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan dan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam penelitian tersebut Nikmah 

mengambil kesimpulan bahwa kedudukannya yang sebelumnya ad hoc 

menjadi tetap. Serta Bawaslu mempunyai tugas utama yaitu pencegahan dan 

penindakan pelanggaran pemilu, Pengawasan pemilu ini dibagi menjadi dua 

tahapan yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan. Bawaslu juga bertugas 
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untuk melakukan pencegahan terjadinya politik uang. Tugas barunya adalah 

pengawasan terhadap netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Kepolisian 

RI. 

Berbeda dengan Nikmah, Ali Sidik terfokus dalam menganalisa 

tentang peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilihan umum dalam 

penanganan pelanggaran pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di 

Provinsi Lampung. Dalam hasil penelitiannya mengenai peranan Bawaslu, 

Ali menyimpulkan bahwa Bawaslu dalam menangani pelanggaran 

administrasi, kode etik, dan pidana pemilu belum dapat berjalan secara 

optimal, serta mendapatkan lemahnya sumber daya manusia (SDM) 

pengawas pemilu ditingkat Kebupaten/kota dan jajarannya. 

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan dari beberapa penelitian 

diatas, peneliti ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa penelitian yang 

menjadi fokus peneliti berbeda dengan Nimah dan Ali yang bukan hanya 

ingin meneliti tentang Kedudukan, tugas, dan kewenangan dari Bawaslu itu 

sendiri dan penegakan hukum pemilihan umum pada Pemilu anggota DPR, 

DPD, dan DPRD, melainkan lebih terfokus dalam menelaah bentuk-bentuk 

pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan 

Pilkada, serta peranan Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran 

tersebut dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu.  
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Asas Negara Hukum 

Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam perubahan UUD 

1945 telah di angkat ke dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), berbunyi 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam dimensi tatanan 

(pengkaidahan dalam pasal-pasal UUD 1945), sebagai akibat kerancuan 

dalam gagasan dapat dimengerti jika baik dalam Pembukaan maupun 

dalam Batang tubuh UUD 1945, kecuali dalam penjelasan UUD 1945 

yang merumuskannya dalam kalimat bersayap yang penuh keraguan 

“Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rehsstaat), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtssaat).” Rumusan ini dapat 

ditafsirkan bahwa Indonesia itu sebenarnya “machtsstaat” (yang 

primer), namun juga “rechsstaat” (sekunder). Hal tersebut berbeda 

dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang secara tegas dalam 

mukadimah UUD pasal 1 ayat (1) batang tubuh UUD merumuskan 

bahwa Indonesia ialah negara hukum yang demokratis.14 

Konsep rechsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang 

absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule 

of law berkembang secara evolusioner. Dalam hal ini konsep rechsstaat 

bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, 

																																																								
14  Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca 
Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 21 
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sedangkan konsep the rule of law bertumpu pada sistem hukum common 

law.  

Salah satu asas yang paling penting dalam negara hukum adalah asas 

legalitas. Asas ini berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan 

negara hukum (het democratish ideal en het rechsstaat ideal). Gagasan 

demokrasi menuntut agar dalam setiap membentuk undang-undang 

harus mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih 

mengutamakan kepentingan rakyat, serta menuntut agar 

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada 

undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat 

yang tertuang dalam undan-undang.15 

Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XX 

yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (welfare 

state). Konsepsi nachwachterstaat bergeser menjadi welvarstaat. 

Negara harus aktif dalam kegiatan masyarakat, sehingga semua orang 

terjamin kesejahteraan.  

Menurut Bagir Manan, Konsepsi negara hukum modern merupakan 

perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. 

Dalam konsep ini, tugas pemerintah atau negara tidak hanya sekedar 

sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja. Melainkan 

																																																								
15 Ibid, hlm 78 
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memikul tanggung jawaban mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan 

umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.16 

Dalam negara hukum hukumlah yang memegang komando tertinggi 

dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam 

penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip 

the Rule of Law, And not of Man,  yang sejalan dengan pengertian 

nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum ‘nomos’. 

Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan 

prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

(UUD).17 

2. Demokrasi 

Demokrasi berakar pada kata demos dan cratos yang berarti 

“kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan 

dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit 

orang dan monarki kekuasaan yang ada pada sedikit orang. Menurut D. 

Arora dan S.S. Aswathy, kata demokrasi merujuk pada kata demos 

dalam bahasa Yunani kuno berati suatu bentuk pemerintahan oleh suatu 

populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya dan para aristokrat. 

Maka dari itu, dalam pengertian Yunani kuno demokrasi adalah 

kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar sehingga 

																																																								
16  Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi 
Perekonomian, FH-UNILA, Bandar Lampungm 1996, hlm 16 
17 Ni’matul Huda, Hukum Tata …, Op. cit., hlm 80  
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demokrasi pada saat itu, misalnya Aristotles, di tempaatkan sebagai 

bentuk pemerintahan yang buruk.18 

Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara 

efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya 

terbatas (negara yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta 

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

Dalam ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga 

negara yang resmi, dan hanya merupakan bagian kecil saja dari 

penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak berlian dan 

pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern 

demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi 

berdasarkan perwakilan ( representative democracy ). 

Dikenal dengan beberapa macam istilah demokrasi. Ada yang 

dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer 

demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan 

demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang 

menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by 

the people”. 

Menurut M. Durverger didalam bukunya les Regimen Politiques, 

maka dalam artian demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di 

mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu 

adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, satu sistem pemerintahan 

																																																								
18 Jenedjri M. Ghaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm 14 
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negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak 

sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.19 

Di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, 

ada 2 (dua) kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi 

konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya 

demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas 

komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah 

bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang 

terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (rechsstaat), yang tunduk 

pada Rule of Law. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya 

atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi 

kekuasaannya (Machsstaat), dan yang bersifat totaliter. 

Memahami mengenai demokrasi berarti memperbincangkan tentang 

kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab 

yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang 

menghargai martabat manusia. Pelaku utama  demokrasi adalah tiap-

tiap warga negara yang dijamin kedudukannya secara konstitusional. 

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan 

pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti feodalisme dan anti 

imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus 

Dur , landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya 

peluang kepada semua orang, dan berarti juga kemandirian dari orang 

																																																								
19 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi …, Op. cit., hlm 1 dan 3 
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yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Masalah tentang keadilan menjadi penting, dalam 

pengertian mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, 

tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan 

serta pertolongan untuk mencapai tujuan tersebut.20 

3. Pemilihan Kepala Daerah  

Salah satu ciri sistem Pilkada yang demokratis dapat dilihat dari 

asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk 

sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu 

tata hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas Pilkada adalah 

pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan Pilkada. Dengan kata lain, 

asas Pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus 

mewarnai proses penyelenggaraan. Asas Pilkada juga berarti jalan atau 

sarana agar Pilkada terlaksanakan secara demokrasi. Dengan demikian, 

asas-asas Pilkada harus tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan atau 

diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen kegiatan Pilkada.21 

Dikatakan bahwa Pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan 

prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik 

atau pejabat politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut 

adalah sebagai berikut:22 

  

																																																								
20 Nurainun Mangunsong, Hukum tata …, Op. cit., hlm 140 
21 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daeerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, 
hlm 206 
22 ibid, hlm 207 
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1. Langsung 
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hari nurani, tanpa 
perantara 

2. Umum 
Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin 
kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, 
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 

3. Bebas  
Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan 
pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa saja. Dalam 
melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya 
sehingga dapat memilih sesuai dengan kepentingannya dan 
kehendak hati nuraninya.  

4. Rahasia 
Pemilih memberikan suaranya pada Surat Suara dengan tidak dapat 
diketahui oleh orang lain kepada siapa saja suaranya diberikan. 

5. Jujur  
Dalam penyelenggaraan Pilkada, aparat Pemerintah, calon/peserta 
Pilkada, pengawas Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait 
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Adil 
Dala penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan peserta Pilkada 
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak 
mana saja. 
 
Pada tahun 2004 Bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan 

pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung oleh rakyat yang 

pelaksanaannya berlangsung tertib dan demokratis. Dengan adanya 

keberhasilan tersebut, telah menjadikan dorongan untuk 

diselenggarakannya Pilkada langsung oleh rakyat. Rakyat menuntut 

agar Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah pun dipilih secara 

langsung oleh rakyat. Oleh karenanya pemerintah memberi 

tanggapannya dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah. 
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Dalam ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 

secara demokratis”. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa 

Pilkada Langsung masuk rezim hukum pemilu akhirnya menjadi 

kenyataan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan konsekuensinya, maka istilah 

Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Pemilukada), sehingga macam-macam Pemilu di 

Indonesia bertambah, yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan 

Pemilukada. Salah satu indikator bahwa Pemilukada termasuk rezim 

hukum Pemilu adalah diadopsinya asas-asas pemilu yaitu, langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tercantum dalam Pasal 22E 

ayat (1) UUD 1945.23 

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana 

pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di 

setiap tingkatan. Di samping tugas tersebut. Bawaslu juga mempunyai 

tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 

pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan 

penyelenggaraan pemilu. 

																																																								
23 A. Mukhtie Fadjar, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang, 
2013, hlm 104 
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Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan 

pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah 

mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran 

pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkooordinasi dengan instansi 

pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan pemilu.24 

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan 

penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran 

dalam Pemilu, yaitu:25 

1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman 

pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai 

penyelenggara pemilu. 

2) Pelanggaran administrasi Pemilu 

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap 

tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode 

etik penyelenggara Pemilu. 

  

																																																								
24 Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm 124 dan 125 
25 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi …, Op. cit., hlm 116 
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3) Tindak pidana Pemilu 

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan 

tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 

Tahun 2012. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau 

beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. 

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan 

suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu 

unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Bawaslu menerima, memeriksa, 

mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi dalam 

menyelesaikan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Jawa Tengah. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah ketua atau anggota Badan Pengawas 

Pemilu Provinsi Jawa Tengah. 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung 

dengan subyek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data 

primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini ada 2 (dua) macam bahan hukum yang digunakan, 

yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer: 

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis 

seperti peraturan perundang-undangan yang terkait pada 

penelitian ini, yang terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu 
3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum 
4) Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan 

Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waki kota dan 
Wakil Wali Kota 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis 

seperti rancangan Perundang-undangan, kamus-kamus hukum, 

buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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3. Bahan Hukum Tersier: 

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan: 

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan 

perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

b. Data Lapangan: 

Didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung 

melalui tanya jawab dengan narasumber untuk guna memperoleh 

kejelasan data. 

5. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dengan 

pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Dengan melihat peranan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. 

6. Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk penelitian kepustakaan 

maupun penelitian lapangan selanjutnya disajikan berdasarkan 

deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara sistematis 
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logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek 

sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

7. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I 

Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II 

Tinjauan umum, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis 

menyajikan teori-teori tentang Negara Hukum, Demokrasi dan Teori 

tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada 

(Bawaslu). 

BAB III 

Analisa dan pembahasan, merupakan bab di mana penulis akan 

memaparkan hasil penelitian yaitu mengenai Peranan Bawaslu dalam 

Mengawasi dari penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa tengah, 

bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan 

Gubernur dan  Wakil Gubernur pada Pilkada serentak di Jawa Tengah 

dan bagaimana penyelesaiannya terhadap pelanggaran-pelanggaran 

yang terjadi, yang dirangkum dalam rumusan masalah: 
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1. Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak di 

Jawa Tengah? 

2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

2018 pada Pilkada serentak di Jawa Tengah 

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian 

pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa 

Tengah? 

BAB IV 

Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah 

yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi degan saran 

rekomendasi dari hasil penelitian. 
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BAB II 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

SEBAGAI WUJUD KEHIDUPAN BERDEMOKRASI 
 

A. Negara hukum dan Demokrasi 

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan 

langsung dari dua istilah yakni “rechstaat”, dan “the rule of law”. Istilah 

rechstaat berkembang dalam pengaruh paham Anglo Saxon walaupun di 

Amerika istilah yang kedua lebih dikenal dengan sebutan “government of 

law, but not of man”. Sebagai konsekuensi dari paham kedaulatan hukum 

yang pada hakikatnya seluruh alat perlengkapan negara maupun penduduk 

(warga negara dan orang asing) tunduk pada hukum.26 

Negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya 

Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai 

konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham 

negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada 

staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan 

negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban 

dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan 

sebutan nachwachkerstaats atau nachtwachterstaats.27 

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya: “Staat and 

Rechtslehre II (1978) mengkalimatkan pengertian negara hukum sebagai 

																																																								
26 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 52 
27 Ibid, hlm. 53 
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berikut, negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan 

sebenarnya juga daya pendorong dari pada perkembangan pada zaman baru 

ini. Negara harus menentukan dengan cermat jalan-jalan dan batasan 

kegiatannya bagaimana lingkungan kebebasan itu tanpa dapat ditembus. 

Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi dari pada negara, 

melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.28 

Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui 

kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai 

suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. 

Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan 

mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang 

demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif.29 

Konsep negara hukum memiliki akar historis dalam 

memperjuangkan nilai-nilai demokratis. Konsepsi tentang negara hukum 

secara garis besar terdiri atas 2 konsep yaitu aliran the rule of law dan 

rechtstaat. Perbedaan yang menonjol dari dua konsep tersebut bahwa 

konsep rule of law tidak mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat 

publik. Sedangkan pada sistem rechtstaat mengenal badan peradilan khusus 

bagi pejabat negara dalam mengisi tindakannya melaksanakan tugas 

kenegaraan berupa badan peradilan administrasi tersendiri dan merupakan 

suatu ciri spesifik penting yang menonjol.  

																																																								
28 Ibid. 
29 Moh Mahfud M.D, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media Offset, Yogyakarta, 1991, 
hlm. 1 
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Dengan demikian , perbedaan keduanya ada pada titik itu, yakni 

Rechtstaat menekankan pada pembatasan kekuasaan sementara Rule of law 

menekankan pada Perlindungan hak warga. Namun apabila dicermati secara 

mendalam, keduanya memiliki persamaan yakni dalam konteks 

perlindungan hukum terhadap negara. Sebab pembatasan kekuasaan oleh 

Rechtstaat pun juga bertujuan untuk melindungi rakyat. 

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip 

rechtstaat dan prinsip-prinsip demokrasi berikut ini:30 

a. Prinsip-prinsip rechtstaat: 
1) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya 

memiliki kewenangan yang secara tegas  
2) Hak-hak asasi, terdapat hak-hak asasi manusia yang sangat 

fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah 
3) Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh 

dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pula 
organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang 
dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan. 

4) Pengawasan lembaga kahakiman, pelaksanaan kekuasaan 
pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim 
yangn merdeka. 

 
b. Prinsip Demokrasi 

1) Keputusan penting yaitu undang-undang diambil bersama-sama 
dengan  perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan 
umum yang bebas dan rahasia. 

2) Hasil pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan 
Perwakilan Rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat 
pemerintahan. 

3) Keterbukaan pemerintahan 
4) Siapa pun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh 

tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membela 
kepentingannya 

5) Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan 
minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari 
ketidakbenaran dan kekeliruan 

 

																																																								
30 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 4 
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Di Indonesia , secara historis, konsep negara hukum juga sudah 

dimulai dikenal sejak para founding fathers merumuskan cita negara 

Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan 

Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, 

pengaturan yang menyebutkan Indonesia sebagai Negara hukum tidak 

diatur dalam batang tubuh UUD NRI 1945 melainkan diatur dalam 

penjelasan UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Di dalam penjelasan 

umum UUD NRI 1945 sebelum amandemen mengenai sistem pemerintahan 

Negara disebutkan bahwa “sistem pemerintahan negara yang ditegaskan 

dalam Undang-Undang Dasar ialah bahwa Indonesia ialah negara yang 

berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Negara Indonesia berdasar atas 

hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat)”.31 

Pasca perubahan UUD NRI 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Selain penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sejak 

Amandemen II UUD 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus 

juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini 

daoat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi 

“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas 

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang 

																																																								
31 Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada, Rangkang Education, 
Yogyakarta, 2014, hlm. 42 
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berkuasa. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip suatu negara hukum yang juga 

tercantum di dalam UUD 1945 adalah adanya perlindungan HAM, adanya 

pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan atas hukum, persamaan 

hak di depan hukum dan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan tidak memihak.32 

Salah satu kunci dari perwujudan pilar-pilar negara hukum 

demokratis tercermin dalam relasi hubungan negara dan warga negara. 

Filosofi kekuasaan atau kedaulatan menurut UUD 1945 adalah kekuasaan 

tertinggi ada di tangan rakyat dan kekuasaan itu dilaksanakan dalam koridor 

pemerintahan yang berbasis negara hukum. Artinya kedaulatan hukum yang 

direpresentasikan oleh negara tidak bisa mengesampingkan kedaulatan 

rakyat. Pada titik ini negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjaga 

keseimbangan relasi antara daulat rakyat dan daulat hukum. Dalam bingkai 

negara hukum demokratis, maka relasi negara dan warga negara harus 

berjalan secara harmonis dan seimbang.33 

B. Perkembangan Demokrasi 

Sebagaimana diketahui, pemakaian konsep demokrasi di era modern 

dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat 

pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam sebuah 

perdebatan menyoal arti demokrasi muncul tiga  pendekatan umum. 

Pertama, sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan 

																																																								
32 Ibid, hlm. 43 
33 Ibid, hlm. 47 
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berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah. Kedua, tujuan yang 

dilayani oleh pemerintah dan Ketiga, prosedur untuk membentuk 

pemerintahan.34 

Kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh 

Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz 

mengonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan 

oleh dijalankannya prinsip-prinsip berikut:35 

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan 
perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan 
menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, 
dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif 

2. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan  
3. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap 

tunduk kepada rule of law  tanpa membedakan kedudukan 
politik 

4. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model 
perwakilan yang efektif 

5. Diberinya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai 
politik, organisasi, kemasyarakatan, masyarakat, dan 
perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan 
media massa 

6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan 
pandangannya betapa tampak salah dan tidak populernya 
pandangan itu. 

7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan 
perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara 
persuasi dan diskusi daripada koersi dan represi. 

 
Henry B. Mayo melanjutkan dengan menyebutkan nilai-nilai yang 

harus dipenuhi agar negara dapat disebut sebagai demokrasi di antaranya :36 

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela 

																																																								
34 Asrudin Azwar, Teori Perdamaian Demokratis, Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 45 
35 Ibid, hlm 48 
36 Definisi demokrasi yang diajukan oleh April Carter, William Ebenstein, Edwin Fogelman, dan 
Sargent, dikutip oleh Eep Saefulloh Fatah, Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru, Remaja 
Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 8 
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2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu 
masyarakat 

3. Pergantian penguasa dengan teratur 
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin 
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai 

keanekaragaman 
6. Menegakkan keadilan 
7. Memajukan ilmu pengetahuan 
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan 

 
Lebih tegas dari Rummels, James Lee Ray mengatakan bahwa 

negara dapat dikatakan mencapai level tertentu dari demokrasi itu 

bergantung pada empat hal : 37 

1. Negara harus memiliki pemilu yang kompetitif. Kompetitif 
dalam arti harus ada paling tidak dua partai politik independen 
resmi (kelompok yang sejenis) 

2. 50 persen atau lebih populasi dewasa harus di ijinkan untuk 
memilih 

3. Kekuasaan eksekutif dan legislatif harus diletakkan berdasarkan 
hasil pemilu 

4. Adanya peralihan kekuasaan secara konstitusional 
 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga macam 

yaitu : 

1. Demokrasi Liberal/Parlementer 

Sistem parlementer mulai berlaku di Indonesia sebulan setelah 

kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Perkembangan negara di 

awal kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus, hal ini ditandai 

dengan terjadinya perang terbuka antara tentara sekutu dengan para 

pejuang Indonesia di berbagai medan pertempuran. 

																																																								
37 Ibid, hlm. 8-9 
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Pada waktu itu Indonesia sempat dituduh sebagai negara diktator 

karena seluruh kekuasaan dikonsentrasikan pada satu tangan, yaitu 

Presiden. Isu semacam ini apabila sampai dunia internasional dapat 

merugikan perjuangan diplomasi Negara Indonesia. Hal ini yang 

menjadi dasar para negarawan kita mencari jalan keluar untuk 

menghindari isu tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

oleh pemerintah adalah sebagai berikut :38 

a. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 
1945  
Maklumat ini berisi perubahan kedudukan dan fungsi Komite 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya 
berkedudukan sebagai Badan Pembantu Presiden menjadi 
sebuah lembaga pembuat undang-undang bersama dengan 
Presiden.  

b. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 
November 1945 
Maklumat ini berisi diubahnya sistem pemerintahan dari kabinet 
presidensial ke kabinet parlementer sekaligus memuat susunan 
dewan menteri (kabinet) di bawah perdana menteri Sutan 
Syahrir. 

 
Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut banyak 

partai-partai politik yang mulai bermunculan. Partai-partai politik 

ini memberikan angin segar bagi berkembangnya demokrasi 

parlementer. Namun hal tersebut ternyata malah menimbulkan 

berbagai gejolak politik di antaranya banyak konflik antar partai 

yang menimbulkan dampak negatif terhadap jalannya pemerintahan. 

Dinamika politik dapat diamati terutama dari segi jatuh bangunnya 

																																																								
38 Bambang Sunggono, Partai Politik: Dalam Rangka Pembangunan Politik Di Indonesia, PT Bina 
Ilmu, Surabaya, 1992, hlm. 68-69. 
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kabinet karena adanya mosi dari lawan politiknya sedangkan jumlah 

suara tidak pernah mencapai mayoritas. 

Keadaan seperti itu ditambah dengan tidak mempunyai anggota-

anggota partai-partai yang tergabung dalam Konstituante untuk 

mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang 

Dasar baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali UUD 

1945 yang menjadikan demokrasi parlementer berakhir.39 

2. Demokrasi Terpimpin 

Demokrasi Terpimpin berlangsung di Negara Indonesia mulai 

tahun 1959 setelah munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri 

sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, 

terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, 

dan meluasnya peranan ABRI yang menjadi unsur sosial politik. 

Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa 

demokrasi ini antara lain, ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang 

mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup 

membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana yang 

ditentukan Undang-Undang Dasar. Selain itu Ir. Soekarno 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, 

																																																								
39  PUSLIT IAIN Syarif Hidayatulah, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & 
Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 178. 
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kemudian membentuk DPR Gotong Royong dan ketuanya diangkat 

menjadi menteri.40 

Penyimpangan lain seperti didirikan badan-badan ekstra 

konstitusional oleh presiden seperti Front Nasional yang ternyata 

dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan sesuai dengan 

taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan 

Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya Demokrasi 

Rakyat. Terbentuknya Front Nasional menjadikan manuver politik 

yang dilakukan oleh PKI semakin aktif. Dengan adanya 

penggulingan kekuasaan oleh PKI terhadap negara dan 

pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965, maka 

dapat dikatakan bahwa itu merupakan pertanda robohnya sistem 

demokrasi terpimpin pada saat itu.41 

Presiden Ir. Soekarno dalam pidatonya yang berjudul “Penemuan 

kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 mengatakan 

bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin adalah:42 

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan 

umum, masyarakat, bangsa dan negara; 

2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam 

masyarakat, bangsa dan negara. 

																																																								
40 ibid, hlm. 179. 
41 Ibid. 
42 ibid., hlm.180. 



	 36	

Demokrasi terpimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem 

demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu bentuk 

keotoriterian. Oleh karena itu pada periode ini sebenarnya suasana 

demokrasi tidak terasa, karena yang sebenarnya terjadi dalam 

praktek pemerintahan adalah rezim pemerintahan sentralistik 

otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin berakhir bersamaan dengan 

lahirnya Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI atau 

dikenal dengan Partai Komunis Indonesia. 

3. Demokrasi Pancasila 

Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia berdasarkan pada 

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Di keluarkannya ketetapan MPRS nomor 

XXXVII/1968 menyatakan sistem demokrasi Pancasila sebagai 

sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai pengganti 

dari sistem demokrasi terpimpin. Beberapa perumusan tentang 

demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :43 

1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah 
menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian 
hukum; 

2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah 
kehidupan yang layak bagi semua warga negara; 

3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa 
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan 
peradilan yang bebas yang tidak memihak. 

 

																																																								
43 ibid., hlm. 182. 
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Secara umum dapat dijelaskan bahwa karakter demokrasi 

Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi lainnya. Karena dalam 

demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai pokok 

dalam sistem demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang 

sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi 

politik yang sama di hadapan semua rakyat. Maka dari itu, 

pemerintah harus memberikan perlindungan dan jaminan bagi 

warga negara dalam menjalankan hak politiknya. 

Menurut hasil seminar Angkatan Darat II yang diselenggarakan 

pada bulan Agustus 1966, Demokrasi Pancasila dirumuskan sebagai 

berikut :44 

“Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 
yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara, negara hukum 
dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun 
dalam aspek perorangan dijamin dan dimana penyalahgunaan 
kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka hal 
ini, perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde 
Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan 
(depersonilazation, institutionalization).” 
 

C. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/ Wakil 

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah 

jabatan politik atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme 

dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan, 

pertanggungjawaban tugas, serta pemberhentiannya. 

																																																								
44 Miriam Budiardjo, Dasar - Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.74. 



	 38	

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila 

memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel 

Huntington, Bingham Powel, Afan Gaffar dan kawan-kawan mengatakan, 

parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain :45 

1. Pemilihan umum; 

2. Rotasi kekuasaan; 

3. Rekrutmen secara terbuka; dan 

4. Akuntabilitas publik. 

UU No. 1 Tahun 1945 berusia 3 tahun. Pada tahun 1948, lahir 

penggantinya yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah yang merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 tentang 

Pemerintahan Daerah yang Berhak Mengurus dan Mengatur Rumah 

Tangganya. UU ini lebih lengkap dan rinci, termasuk mencantumkan 

ketentuan mengenai Kepala Daerah yang mencakup sistem pengisian, tugas, 

dan tanggung jawab. 

Sesuai dengan susunan pemerintahan daerah, yang dimaksud kepala 

daerah dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1948 adalah kepala daerah 

Provinsi; Kabupaten (kota Besar); dan Desa (Kota Kecil), Nagari atau 

Marga, dan sebagainya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diangkat 

oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur 

																																																								
45 Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Kerjasama 
Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2002, hlm 12-13 
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diangkat oleh Presiden. Hal itu tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) yang 

berbunyi:46 

“Kepala daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya 

dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.” 

Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat 

terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik 

Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau 

Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada 

merupakan salah satu kegiatan, yang nilainya equivalen dengan pemilihan 

anggota DPRD. Equivalensi tersebut di tunjukan dengan kedudukan yang 

sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Hubungan kemitraan dijalankan 

dengan cara melaksanakan fungsi masing-masing sehingga terbentuk 

mekanisme check and balance. Oleh sebab itu, Pilkada sesungguhnya 

bagian dari sistem politik di daerah. Sistem Pilkada juga bagian dari sistem 

politik di daerah. 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya 

merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut 

diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut 

peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang meupun 

aturan pelaksananya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 32 Tahun 

																																																								
46 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, 
hlm. 48 
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2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih 

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

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

Pasal 1 Peraturan  Pemerintah No. 6 Tahun 2005 menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan:47 

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah. 

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan 
Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk 
Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota. 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:48 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta Pemerintah; 

c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat 
atas dan/atau sederajat; 

d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun: 
e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim dokter; 
f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

																																																								
47 Noor M. Aziz, Pemilahan Kepala Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm. 49. 
48 Ibid., hlm. 52. 
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karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; 

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; 
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk 

diumumkan; 
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 
yang merugikan keuangan negara; 

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang 

belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran 
pajak; 

n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara 
lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, 
suami atau istri; 

o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala 
daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang 
sama; dan 

p. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. 
 

Pengaturan mekanisme pengisian kepala daerah dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak lagi 

menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada, 

tetapi “pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, atau pemilihan Walikota”. 

Demikian halnya, yang digunakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang daya 

berlakunya hanya satu hari, serta merta dicabut oleh Perpu No. 1 Tahun 

2015, meskipun tata cara pemilihannya tidak lagi secara langsung namun 

istilah yang digunakan sama. 

Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional 

pada tahun 2027, ditempuh melalui 7 (tujuh) tahapan. Tahap pertama 
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pemilihan serentak pada bulan Desember 2015, untuk kepala daerah yang 

masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan 

bulan Juni tahun 2016. Tahap kedua, pemilihan serentak bulan Februari 

2017 untuk kepala daerah yang mau jabatannya berakhir pada bula Juli 

sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya 

berakhir pada tahun 2017.49 

Tahap ketiga, pemilihan serentak bulan Juni tahun 2018 untuk 

kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 

2019. Tahap keempat, pemilihan serentak tahun 2020 Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

hasil pemilihan tahun 2015. Tahap kelima, pemilihan serentak pada tahun 

20222 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017. 

Tahap keenam, pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk Gubernur 

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

Walikota hasil pemilihan tahun 2018. Tahap ketujuh, pemilihan serentak 

pada tahun 2027 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Republik Indonesia. 

Dengan penyelenggaraan pemilihan secara bertahap, terdapat 

daerah yang periodesasi masa jabatannya sudah berakhir namun belum 
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diselenggarakan pemilihan, sehingga terjadi kekosongan jabatan kepala 

daerah, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur , diangkat penjabat 

Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan 

pelantikan Gubernur. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, 

diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi 

pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota.50 

D. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok 

melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang 

meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu 

merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya 

selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. 

Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan 

Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” 

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk 

sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih 

yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah 

dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana 

Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, 

																																																								
50 Ibid. 
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menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran 

administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.51 

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki 

wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah 

Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta 

terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi 

hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah 

kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi: 

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. 
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi. 
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota. 
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan. 
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama 

lain/kelurahan. 
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan 

Republik Indonesia. 
 
Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas 

yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat 

pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu, 

sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari 

pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari 

pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu:52 

1. Dibentuk berdasarkan perintan konstitusi atau undang-undang 
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu; 
3. Bertanggung jawab kepada parlemen; 
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada 
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52  Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca 
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5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan 
6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan 

begitu, Panitia Pengawas tidak hanya bertanggung jawab 
terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi 
juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang 
mereka anggap mampu. 

 
Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2011, Bawaslu 

berwenang  menerima laporan adanya dugaan pelanggaran. UU No. 8 

Tahun 2012 kemudian menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran 

tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu:  

pertama, pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah suatu 

kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman 

bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, 

patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Serta 

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada 

sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara 

Pemilu.53 Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh 

Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:54  

a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan 

b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas 
aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 
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Pengajuan Pengaduan dan/atau Laporan dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 55 

a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang 
menjabat sebagai: 
1. Anggota KPU; 
2. Anggota Bawaslu; 
3. Anggota (Komisi Pemilihan Umum) KPU Provinsi atau (Komisi 

Independen Pemilihan) KIP Aceh; 
4. Anggota Bawaslu Provinsi; 
Pengaduan dan/atau Laporan ditujukan langsung kepada Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

b. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang 
menjabat sebagai: 
1. Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; 
2. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; 
3. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 
4. Anggota Panwaslu Kecamatan; 
5. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS); 
6. Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau 
7. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

c. Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota 
atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, 
Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP.  

 
																																																								
55 Modul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota 
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   Alur Penanganan Pelanggaran Kode Etik 
 

Kedua, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang 

meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan 

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak 

pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.56  

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, yaitu:57 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 
menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran 
administratif Pemilu. 

(2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan 
membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai 
pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu 
secara berjenjang. 

(3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. 

(4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut 
penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. 

(5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib 
memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan 
diterima dan diregistrasi. 

 
Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat 

dilakukan sebagai berikut: 58 

1. Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada 
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas 
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas 
TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau 
ditemukannya pelanggaran Pemilihan 

																																																								
56 Lihat Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
57 Lihat Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
58 Modul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota 
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2. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran 
administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. 
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas 
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas 
TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari 
setelah laporan diterima. 

3. Dalam hal diperlukan Bawaslu Provinsi, Panwas 
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu 
Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan 
tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 

4. Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi 
pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 
Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya 

5. Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas 
pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau 
KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan 
Gubernur, Bu[ati dan Walikota. 

6. Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan 
tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota. Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk 
mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota; 

7. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib 
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau 
Panwaslu Kabupaten/Kota; 

8. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan 
pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi 
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuao 
dengan tingkatannya; 

9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan 
memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu 
Kabupaten/Kota diterima; 

10. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau 
peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu 
Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 
tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 
memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis; 
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11. Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 
ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang 
penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu: 
a. Perintah Penyempurnaan prosedur; 
b. Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses; 
c. Teguran lisan; 
d. Peringatan tertulis; 
e. Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau 
f. Pemberhentian sementara. 

 

 
Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu 
 

Ketiga, tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran 

dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang ini 

menetapkan 19 pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari memberi 

keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga 

mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Sementara untuk tindak 

pidana kejahatan, UU ini mengatur dalam 29 pasal, mulai dari 

menghilangkan hak pilih orang lain hingga petugas Pemilu yang tidak 

menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran. Terhadap pelanggaran 
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tindak pidana pemilu ini, Bawaslu dan jajarannya berwenang menerima 

laporan untuk kemudian diproses dan diteruskan kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.59 

Prosedur penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota, sebagai berikut: 

a. Pengawas Pemilihan 

1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, 
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS menemukan 
dan/atau menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap 
tahapan penyelenggaraan Pemilihan. 

2) Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada 
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, 
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS paling lama 
7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran 
Pemilihan 

3) Temuan/laporan dugaan tindak pemilihan yang diterima Pengawas 
Pemilihan dalam 1x24 jam dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu 

4) Dalam hal laporan laporan tindak pidana Pemilihan telah dikaji dan 
terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, 
Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan 
pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) 
ari setelah laporan diterima. 

5) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, 
Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan 
pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor 
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 

6) Temuan/Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 
jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuslam oleh Bawaslu 
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan. 
 

b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum 

1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyempaikan 
hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum 
paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima; 

2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu lama 3 
(tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada 

																																																								
59 Lihat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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penyidik kepolisian RI disertai petunjuk tentang hal yang harus 
dilakukan untuk dilengkapi; 

3) Penyidik kepolisian Negara RI dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 
sejak tanggal penerimaan berkas pengembalian dari penuntut 
umum, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut 
kepada penuntut umum; 

4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan 
Penyidik Kepolisian Negara RI, kepada Pengadilan Negeri paling 
lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. 
 

 
  Alur Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan 

kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. 

Dalam Undang-Undang ini juga menjabarkan lebih lanjut mengenai 

sengketa Pemilu yang dimaksud. Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu sengketa Pemilu di 

definisikan sebagai sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa 

peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 
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Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Bawaslu melalui beberapa 

tahapan, yaitu:60  

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. 

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 
memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 
(dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. 

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 
melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui 
tahapan: 
a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa 

proses Pemilu; dan 
b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakatan melalui mediasi atau musywarah dan mufakat. 
 

Pada Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses 

Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali 

putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:61 

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; 

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan  

c. Penetapan Pasangan Calon 

Tata Cara Bawaslu dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran dapat 

dilihat dari penanganan pelanggaran tersebut melalui temuan ataupun 

laporan. Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS pada setiap 

																																																								
60 Lihat Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
61 Lihat Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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tahapan Penyelenggara Pilkada  yang mengandung dugaan pelanggaran 

Pemilihan. 62 Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh 

pelapor kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. 

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut: 

1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada 

pemilihan setempat; 

2) Pemantau Pemilihan; atau 

3) Peserta pemilihan. 

Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang 

memuat paling sedikit: 

1) Nama dan alamat terlapor; 

2) Pihak terlapor; 

3) Waktu dan tempat kejadian perkara; dan 

4) Uraian kejadian. 

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 

(tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran 

Pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam 

																																																								
62 Lihat Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota 
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formulir model A.1. Sistem atau tahapan-tahapan pelaporan dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan secara langsung di 
kantor Bawaslu yang dituangkan dalam formulir model A.1; 

2. Pelaporan menandatangani formulir model A.1; 
3. Dalam mengisi formulir model A.1, pelapor melengkapi isian dalam 

formulir dan menyertakan data berupa fotokopi KTP dan/atau identitas 
lain beserta nama dan alamat saksi; 

4. Dalam hal kelengkapan formulir terpenuhi, petugas penerima laporan 
membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam 2 
(dua) rangkap 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelapor dan 1 (satu) 
rangkap untuk pengawas Pemilihan; 

5. Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan 
laporan dalam buku register penerima laporan.  
 
Tata Cara Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut: 

1. Pengawas pemilihan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan 
tahapan penyelenggaraan pemilihan berwenang untuk menemukan 
dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan berdasarkan tempat 
terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilihan pada setiap tahapan 
penyelenggara pemilihan. 

2. Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran dan 
tindak pidana pemilihan diputuskan menjadi temuan dugaan 
pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan melalui rapat pleno 
Pengawas pemilihan. 

3. Keputusan pleno sebagaimana dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan 
mengisi formulir temuan sebagaimana formulir temuan model A-2 
Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. 

4. Pengisian formulir temuan memperlihatkan syarat formal sebagai 
berikut: 
a. Penemu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan oleh 

Pengawas Pemilihan; 
b. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas watu; 
c. Identitas terlapor; 
d. Peristiwa dan uraian kejadian. 

5. Pengawas pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya 
dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan/atau tindak pemilihan 
menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran dan/atau tindak 
pidana pemilihan. 
 
Tata Cara Pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut: 
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1. Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. 

2. Laporan tersebut dituangkan dalam formulir penerimaan Laporan 
pelanggaran Pemilu (formulir model A.1) 

3. Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan tersebut 
dengan menggunakan formulir tanda bukti penerimaan Laporan 
(formulir model A.3) 

4. Pengawas Pemilu mengkaji setiap Laporan pelanggaran pemilihan yang 
diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak 
menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. 

5. Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari 
pelapor untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lama 5 (lima) hari 
setelah laporan diterima. 

6. Pengawas Pemilu melakukan kajian atas laporan dengan menggunakan 
formulir kajian laporan (formulir model A.8) 

7. Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak Pelapor dan Terlapor 
meupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan 
yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu. 

8. Dalam rangka melakukan klarifikasi tersebut Pengawas Pemilu 
membuat surat undangan klarifikasi menggunakan formulir surat 
undangan (formulir model A.4) 
 

 
Alur Dugaan Pelanggaran 
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    Alur Pelaporan dugaan Pelanggaran Pemilu 
 

Tugas dan wewenang Bawaslu sesuai Pasal 93 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 adalah:63 

c. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan 
Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

d. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 
1. Pelanggaran Pemilu; dan 
2. Sengketa proses Pemilu; 

e. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 
atas: 
1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan 

Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

f. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang 
terdiri atas: 
j. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 

sementara serta daftar pemilih tetap; 
k. Penetapan Peserta Pemilu; 
l. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, 

calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

																																																								
63 Lihat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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m. Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye; 
n. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
o. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil 

Pemilu di TPS; 
p. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil 

Pemilu di TPS; 
q. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan 

sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 
PPK; 

r. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU 
Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

s. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan  

t. Penetapan hasil Pemilu; 
g. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 
h. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas 
anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

i. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 
1. Putusan DKPP; 
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa 

Pemilu; 
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota; 
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

dan 
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran 

netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 
Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 
Republik Indonesia; 

j. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilu kepada DKPP; 

k. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada 
Gakkumdu; 

l. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

m. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 
n. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU;dan 
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 
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BAB III 

PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM 

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI 

JAWA TENGAH 

 

A. Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Tengah 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah diangkat dan 

diberhentikan oleh Bawaslu. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang di 

revisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan 

Wakil Walikota. Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul merupakan jajaran 

dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di tingkat 

Provinsi. Adapun sturktur organisasi sebagai berikut: 
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Stuktur Organisasi: Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah 

Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Tengah melalui tahapan proses seleksi baik administrasi, tes tertulis, tes 

kesehatan serta psikologi dan tes wawancara oleh Tim Seleksi yang 

dibentuk oleh ahli Independen. Tahap seleksi terakhir berupa tes 

pemeriksaan kesehatan lanjutan, dinamika kelompok calon, tes wawancara 

calon Bawaslu dan penyerahan nama kepada Presiden. 

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, terdapat 6 (enam) nama 

hasil seleksi yang kini telah diserahkan ke Bawaslu RI untuk nantinya 

dipilih menjadi 3 (tiga) orang. Kemudian dilakukan pelantikan oleh 

Bawaslu RI pada tanggal 20 September 2017. Susunan Anggota Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

a. M. Fajar S.A.K.Arif, SH, MH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi 
Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan 
Antar Lembaga. 

b. Sri Sumanta SH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa 
Tengah dan Koordinator Divisi Kelembagaan dan Sumber Daya 
Manusia 

c. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SH., M.Hum. sebagai Anggota 
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi 
Penindakan dan Penyelesaian Sengketa. 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah,  peran Badan Pengawas Pemilu pada 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai peran sebagai 

pengawas. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai peran sebagai 

lembaga yang memutus perkara untuk menerima dan mengidentifikasi 
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laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan Badan 

Pengawas sendiri maupun yang diadukan oleh masyarakat kepada Badan 

Pengawas untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak 

lanjut.64 

Dalam menjalankan amanat Negara sebagai penyelenggara 

Pemilihan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan 

Perundang – undangan yang berlaku antara lain: 

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu 
2. Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi 
Undang- Undang. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 
Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang. 

3. Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor 5 tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupatim serta Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota. 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian 
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas  
Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum 
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan 
Pengawas tempat Pemungutan Suara. 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. 

																																																								
64 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Ananingsih, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 
Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa 
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7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  
19 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota 
dan Wakil Walikota. 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesai Nomor 
16 Tahun 2017 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 
Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum 
Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia  Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. 

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil 
Walikota. 

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2018 tentang tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan 
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil 
Walikota. 

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. 

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan 
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 
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18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian 
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. 

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil 

24. Permendagri  Nomor  51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana 
Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. 

 
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2018 

Pada tanggal 24 Juli Agustus 2018 KPU Provinsi Jawa Tengah 

menetapkan Pasangan H. Ganjar Pranowo SH., M.IP. – H Taj Yasin dan 

Pasangan Sudirman Said – Dra. Hj. Ida. Fauziyah sebagai pasangan calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur tahun 2018 yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 

23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon 
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Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur. 

Setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah menjadi 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Selanjutnya 

KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengundian nomor urut 

pasangan calon. Dari hasil pengundian nomor pasangan calon diperoleh 

Nomor urut 1 : pasangan calon H. Ganjar Pranowo SH., M.IP. – H Taj Yasin 

dan Nomor urut 2 : pasangan Sudirman Said – Dra. Hj. Ida. Fauziyah. 

Terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 

2018 di Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat catatan berupa laporan dan 

temuan dugaan pelanggaran yang mewarnai Pemilihan Ke[ala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah tahun 2018. Adapun pengertian dari temuan adalah 

hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan 

pelanggaran Pemilihan. 

Sedangkan laporan dugaan pelanggaran laporan yang disampaikan 

secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan 

terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana 

dimaksud di atas dapat disampaikan oleh :65 

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada 

pemilihan setempat; 

																																																								
65  Lihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan 
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota 
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2. Pemantau Pemilihan; 

3. Peserta Pemilihan 

Laporan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang 

memuat paling sedikit : 66 

1. Nama dan alamat pelapor; 

2. Pihak terlapor; 

3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan 

4. Uraian kejadian 

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, terdapat laporan dan temuan 

dugaan pelanggaran, yaitu: 

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan 

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau 

kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Wali Kota. Pada pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 Provinsi Jawa 

Tengah, Badan Pengawas Pemilihan memiliki dasar hukum Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil 

																																																								
66 ibid. 
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Wali Kota. Pada bagian keenam tentang temuan dan laporan tindak 

pidana pemilihan dijelaskan sebagai berikut :67 

1. Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan 
2. Pengawas pemilihan menerima laporan atau menemukan 

dugaan tindak pidana pemilihan 
3. Dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bawaslu dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak 
pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra 
Gakkumdu. 

4. Dalam menerima temuan/laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat 
didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan 
dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu 

5. Temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan 
pembahasan pada Sentra Gakkumdu. 

 
Selama tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mulai tanggal 15 Februari 

2018 sampai dengan  26 Juni 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 

masih banyak menemukan beberapa laporan dan temuan dugaan 

pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. 

Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu 

menemukan laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagai 

berikut:68 

  

																																																								
67 Lihat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 
68 Laporan Hasil Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. 



	 66	

a) Money Politic atau Politik Uang 

Menurut Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016. yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik 

secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi 

Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih 

dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih 

calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh 

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah).  

Adapun pelanggaran money politic atau Politik Uang 

tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah 

menemukan temuan pelanggaran money politic sebanyak 6 temuan 

pelanggaran yang terdapat di Kota Semarang diduga terdapat 2 

temuan, Kabupaten Kendal 1 temuan, Kabupaten Wonogiri 1 

temuan, Kabupaten Grobogan 1 temuan, Kabupaten Demak 1 

temuan. 
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b) Penggunaan Fasilitas Negara 

Menurut Pasal 70 ayat (3) huruf  b Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang 

menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 

Adapun pelanggaran yang tetap terjadi dalam pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, 

Badan Pengawas Pemilihan menemukan 7 temuan pelanggaran 

diantaranya, Kabupaten Semarang sebanyak 1 temuan, Kota 

Semarang 2 temuan, Kabupaten Klaten 1 temuan, Kabupaten 

Batang 2 temuan, dan Kabupaten Banyumas 1 temuan. 

c) Kampanye Hitam  atau  Black Campaign 

Kampanye hitam adalah kampanye untuk menjatuhkan 

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

digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang 

ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan 

media massa. Pelaku black campaign atau kampanye hitam dapat 

dijerat pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 (2) Undang-Undang IITE yang 

menyebutkan ujaran kebencian merupakan setiap orang yang 

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras dan antar golongan. 
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d) Kampanye di Luar Jadwal 

Ketentuan Kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 492 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan 

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dipidana degan pidana 

kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 

12.000.000 (dua belas juta rupiah) 

Adapun data hasil temuan Pengawasan temuan Pelanggaran 

Tindak Pidana Pemilihan untuk pelanggaran Kampanye di Luar 

Jadwal Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah 

menemukan 2 temuan pelanggaran yaitu, di Kabupaten Semarang 1 

temuan, Kabupaten Sukoharjo 1 temuan. 

e) Menghilangkan Hak Pilih orang lain 

Mengacu Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 

beberapa ketentuan tentang penghormatan hak warga Negara. 

Maksud dari hak tersebut Negara secara nyata memberikan hak 

politik yang meliputi hak memilih dan hak dipilih. Menurut pasal 23 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan 

mempunyai keyakinan politiknya.  

Adapun sanksi yang diberikan apabila seseorang 

menghilangkan hak pilih orang lain sesuai dengan yang diatur dalam 
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Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu, Setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 

menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-

halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling 

sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling 

banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). � 

Adapun data hasil temuan Pengawasan Pelanggaran Tindak 

Pidana Pemilihan untuk pelanggaran Menghilangkan Hak Pilih 

orang lain Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah 

menemukan 1 temuan pelanggaran yaitu di Kota Semarang. 

2. Pelanggaran Administrasi 

Pelanggaran Administrasi dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 

2017 menyebutkan bahwa Pelanggaran administrasi merupakan  

pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan 

Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu. 69  Pada saat penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 

baik pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 

																																																								
69 Lihat Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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2, masih ada yang melakukan pelanggaran administrasi. Dari hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi 

Jawa Tengah, data jumlah Pelanggaran Administrasi sebagai berikut :70 

a) Pelanggaran Atribut Kampanye  

Atribut Kampanye tentu memang menjadi bagian dari 

dilakukanya kampanye seperti  brosur, pamflet, poster. Adapun 

temuan Pelanggaran Atribut Kampanye yang di temukan oleh 

Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah menemukan 1 

temuan yaitu di wilayah Kabupaten Cilacap 1 temuan.  Atribut 

Kampanye ini digunakan Paslon No. Urut 1 pada acara hari lahir ke-

45 PPP Kabupaten Cilacap yang dipakai oleh peserta jalan sehat.   

b) Proses pembentukan penyelenggaraan pemilu 

Adapun pelanggaran proses pembentukan penyelenggaraan 

pemilu dalam hal ini berupa bahwa terdapat larangan perkawinan 

sesama penyelenggara pemilu dimana Badan Pengawas Pemilihan 

Provinsi Jawa Tengah menemukan 17 temuan yang meliputi, di 

wilayah Kabupaten Klaten 1 temuan, Kabupaten Wonosobo 1 

temuan dan Kabupaten Blora 1 temuan.  Larangan lainnya berupa 

proses pembentukan penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai 

seperti perekrutan PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak melalui 

tahap seleksi, memanipulasi data dalam perekrutan, berkas tidak 

lengkap. Pelanggaran ini Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa 

																																																								
70 Laporan Hasil Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. 
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Tengah menemukan larangan ini di wilayah  Kabupaten Pemalang 

1 temuan, Kabupaten Purbalingga 1 temuan, Kabupaten Pati 

1temuan,  Kabupaten Boyolali 1 temuan,  Kabupaten Pekalongan 2 

temuan,  Kabupaten Sragen 1 temuan dan Kota Semarang 1 temuan. 

Selain itu terdapat staf dari penyelenggara pemilu bukan dari 

unsur aparat desa ataupun kelurahan yang ini merupakan 

pelanggaran yang administratif dimana  PPS atau PPK itu wajib 

pegawai dari desa/kelurahan daerah tersebut. Pelanggaran ini Badan 

Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah menemukan larangan 

ini di wilayah  Kabupaten Sragen 6 temuan. 

c) Surat ijin / cuti kampanye 

Adanya Pelanggaran terkait Surat ijin / cuti kampanye ini 

dilakukan oleh Pasangan Calon yaitu tidak membuat Surat Tanda 

Terima Pemberitahuan (STTP) dan belum membuat surat ijin cuti 

kampanye dimana Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa 

Tengah menemukan 8 temuan meliputi,  di Kabupaten Brebes 3 

temuan,  Kabupaten Pekalongan 1 temuan, Kabupaten Sukoharjo 

1temuan,  Kabupaten Wonosobo 1 temuan, Kabupaten Klaten 1 

temuan dan Kabupaten Batang 1 temuan. 

d) Pencocokan dan Penelitian (Coklit) 

Adanya pelanggaran terkait pencocokan dan penelitian 

(Coklit) di temukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa 

Tengah menemukan 21 temuan yaitu  Prosedur Coklit tidak sesuai 
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dengan regulasi di Kabupaten Pati 11 temuan, adanya pelanggaran 

yang di lakukan oleh  Panitia Pemungut Suara (PPS) tidak 

melakukan pleno terbuka dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

tidak melakukan coklit serentak di Kabupaten Boyolali 6 temuan, 

PPDP belum menandatangani Pemilih sehingga tidak bisa dilakukan 

pencocokan dan penelitian di Kabupaten Pekalongan 1 temuan,  

Terdapat selisih rekapitulasi Data Pemilih di Kabupaten Purworejo 

1 temuan, Terdapat cukup banyak nama yang belum di cocokkan di 

Kabupaten Rembang 1 temuan dan Petugas PPDP bukan dari 

penduduk setempat di Kabupaten Sragen 1 temuan. 

e) Penggunaan tempat / ibadah 

Larangan menggunakan tempat ibadah dalam kampanye di 

atur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf  J dijelaskan dilarang 

menggunakan tempat ibadah untuk keperluan kampanye.71  Serta 

sanksi yang diberikan apabila melanggar yaitu diatur dalam. Pasal 

74 dimana sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis dan 

penghentian kampanye.72  

Adapun temuan Pelanggaran Penggunaan tempat ibadah 

Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah menemukan 5 

temuan yaitu di wilayah Kabupaten Batang 1 temuan, Kota 

																																																								
71  Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 
Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 
72 Ibid. 
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Surakarta 1 temuan, Kabupaten Semarang 1temuan, Kabupaten 

Rembang 1 temuan dan Kabupaten Demak 1 temuan. 

f) APK ( Alat Peraga Kampanye) 

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI 

Nomor 12 tahun 2017 dalam ketentuan umum pengertian Alat 

Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang 

memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, 

atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan 

Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan 

calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara.73 

Adapun hasil temuan data dari Pengawas Pemilu terdapat 25 

temuan terkait Pelanggaran APK. Diantaranya Pelanggaran 

Pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan terdapat di wilayah Kota Pekalongan terdapat 

5 temuan,  Kabupaten Purworejo 9 temuan, Kabupaten Batang 2 

temuan, Kabupaten Kudus 1 temuan, Kabupaten Blora 4 temuan. 

Sedangkan  Pelanggaran APK dipasang di tempat Ilegal terdapat di 

																																																								
73 Lihat Pasal Pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum RI Nomor 12 tahun 
2017 
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wilayah Kabupaten Purworejo 3 temuan. Dan Pelanggaran 

Pemasangan APK  di wilayah Kabupaten Sragen  terdapat 1 temuan. 

g) Pelanggaran administrasi lain pada saat pemungutan suara 

Pelanggaran administrasi lain pada pemungutan suara ini 

dilakukan dengan cara penghitungan suara tidak sesuai dengan 

regulasi yang telah ditentukan, serta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 

menemukan 4 temuan yang di antaranya terdapat di Kabupaten 

Demak 1 temuan. Adapun adanya selisih penghitungan suara di 

Kabupaten Klaten 1 temuan,  Dilakukannya penyobekan dan 

pembuangan surat suara di TPS 06 wilayah Kota Semarang 1 

temuan, dan Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan 

dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten 

Brebes 1 temuan.  

h) Daftar Pemilih Sementara (DPS)  

Adanya Pelanggaran dari Daftar Pemilih Sementara ini, 

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 8 temuan yang meliputi 

memiliki permasalahan terkait  terdapat nama ganda di Kabupaten 

Sragen 1 temuan dan Kabupaten Blora 1 temuan, adanya pemilih 

yang masih tidak memenuhi syarat yaitu di wilayah Kabupaten 

Blora 1 temuan dan Kabupaten Pekalongan 1 temuan, terdapat 1.770 

pemilih yang masih bermasalah di Kota Pekalongan 1 temuan,  

adapun temuan bahwa pemilih belum masuk dalam DPS di wilayah 
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Kabupaten Boyolali 2 temuan.  Dan terdapat 1 temuan di Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah bahwa Daftar Pemilih Tetap bermasalah. 

i) Pelanggaran administrasi lain /  bukan pelanggaran Pilkada  

Adapun temuan Pelanggaran administrasi lain / bukan 

pelanggaran pilkada temukan oleh Badan Pengawas Pemilihan 

Provinsi Jawa Tengah menemukan 4 temuan yang diantaranya 

Pemberitaan Media yang menyudutkan Lembaga Panwas dan tidak 

berimbang (Headline Jateng Pos) di Kota Semarang 1 temuan, 

Deklarasi dukungan terhadap Pasangan Calon Gubernur Jateng No. 

Urut 2 oleh Komunitas FORSA (Fans OF Rhoma Irama dan Soneta) 

di Kota Pekalongan 1 temuan,  Siaran dari Radio POP FM 

Purworejo dengan tema “Jalan-Jalan Ramadhan” di Kabupaten 

Purworejo 1 temuan dan pelanggaran dilakukan memasukan video 

wawancara pada media sosial di Kabupaten Temanggung 1 temuan. 

Dari  berbagai jenis pelanggaran administratif di atas tentu 

dilakukannya pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi yang 

diberikan kepada pelaku pelanggar administratif. Adapun jenis-jenis 

sanksi diberikan kepada pelanggar diatur dalam Peraturan KPU 

Pasal 22 Nomor 25 Tahun 2013, jenis-jenis sanksi administratif 

antara lain :74 

1. perintah penyempurnaan prosedur 
2. perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses 
3.  teguran lisan 

																																																								
74  Lihat Peraturan KPU Pasal 22 nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran 
Administrasi  Pemilihan Umum  
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4. peringatan tertulis 
5. diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan 
6.  pemberhentian sementara. 

Tentu dari adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan setiap 

pelanggar administrasi, Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan 

dalam pemilu memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat 

rekomendasi sanksi yang dimana akan di tindak lanjuti oleh KPU. 

3. Pelanggaran Kode Etik 

Pelanggaran Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 159 Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pelanggaran Kode 

Etik merupakan Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang 

berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas 

sebagai penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh 

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP). 75  

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara 

Pemilu dalam bersikap dan bertindak salah satunya sebagai berikut:76 

a. Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, 
pasangan calon, dan/atau peserta pemilu; 

b. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh 
buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi 
pihak lain; 

c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat 
partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses 

																																																								
75 Lihat Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  

76 Lihat Pasal 8 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum 
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Pemilu; 
d. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat 

partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih. 
 

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara 

Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

berupa, teguran tertulis yaitu dengan peringatan atau peringatan keras 

dan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap berupa 

pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap sebagai 

anggota. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, data jumlah Pelanggaran Kode 

Etik yaitu terdapat temuan pada Netralitas Penyelenggara Pemilu 

sejumlah 8 temuan pelanggaran, yang terdapat pada Bawaslu Provinsi 

Jawa tengah ditemukan 3 temuan, Kabupaten Banjarnegara 1 temuan, 

Kabupaten Semarang 1 temuan, Kabupaten Boyolali 1 temuan, 

Kabupaten Klaten 2 temuan. 

C. Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran yang Terjadi dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018 

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan amanatnya sebagai 

lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini 

juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU 

Provinsi Jawa Tengah) dan pengawas (Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) 
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serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah tersebut.  

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 di 

Provinsi Jawa Tengah juga sudah mencerminkan demokrasi yang cukup 

baik. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat Jawa Tengah yang ikut 

memilih demi pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataan di 

lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

pada pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran administratif, 

pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Adapun dari 

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti bentuk-bentuk 

pelanggaran tersebut sebagai berikut : 77 

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan 

Dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tindak pidana 

pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan 

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk menerima laporan atau 

menemukan dugaan tindak pidana pemilihan serta dapat didampingi dan 

dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa yang tergabung 

dalam Sentra Gakkumdu. 

Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk 

menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan 

dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan 

																																																								
77 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Ananingsih, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 
Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (09 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB) 
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atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi serta 

Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan 

dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 

Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi 

syarat formal dan materiil, petugas penerima Laporan melakukan 

pemberkasan laporan dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran 

Pemilihan dibuat oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan dan dapat 

dibantu oleh petugas yang ditunjuk. Kajian dugaan pelanggaran 

menggunakan kajian sebagai berikut : 

a. Kasus posisi; 
b. Data; 
c. Kajian; 
d. Kesimpulan; dan 
e. Rekomendasi; 

 
Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan dugaan 

pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta 

kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku 

pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar 

keterangannya di bawah sumpah. Keterangan dan/atau klarifikasi 

tersebut dibuat dalam berita acara klarifikasi, dalam hal pihak yang 

diklarifikasi tidak bersedia untuk mendatangani berita acara klarifikasi, 

pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang 

diklarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi. 

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau 

Pengawas Pemilihan se Provinsi Jawa Tengah ditemukan adanya 
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Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, 

serta hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan dapat 

dikategorikan sebagai : 

a. Pelanggaran Pemilihan; 

b. Bukan Pelanggaran Pemilihan; atau 

c. Sengketa Pemilihan 

Dugaan tindak pidana pemilu yang telah memenuhi syarat formal 

dan syarat materiil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada 

Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. Dalam hal laporan yang belum 

memenuhi syarat formal dan/atau materiil, pengawas pemilu 

memberitahukan kepada pelapor untuk memenuhi syarat formal 

dan/atau materiil paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, 

apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi pengawas pemilu tidak 

meregistrasi laporan dugaan pelanggaran. Dalam hal hasil kajian yang 

dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, 

proses penanganan pelanggaran dihentikan.  

Adapun dalam hal ini Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Provinsi 

Jawa Tengah menemukan 18 dugaan pelanggaran tindak pidana 

pemilihan dengan 16 temuan pelanggaran yang masuk dalam kategori 

bukan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, serta 2 temuan 

pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana 

pemiliha. Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa 
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Tengah dalam menindaklanjuti 2 (dua) temuan yang terbukti 

pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagai berikut: 78 

Pada tanggal 5 Januari 2018 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 

menemukan pelanggaran di Kabupaten Kendal yaitu adanya temuan 

yang ditemukan oleh Firman TS sebagai pelapor atau penemu dengan 

uraian kasus yaitu Kampanye dengan memberikan imbalan atau hadiah 

oleh ibu Hevearita (Wakil Walikota Semarang) pada kegiatan pengajian 

di Masjid Baitul Makmur (Semarang). Temuan pelanggaran tersebut 

disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta temuan 

dugaan tindak pidana tersebut diterima Pengawas Pemilihan dalam 

1x24jam dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu. Setelah itu temuan 

tersebut ditindaklanjuti dengan mengisi formulir temuan model A.2, 

pengisian formulir temuan juga memperhatikan syarat-syarat 

formalnya. Setelah mengisi formulir dan di register dengan nomor 

temuan 009/BawasluJT.13.11/PM.05.02/III/2018 lalu dikaji dan terkait 

kebenarannya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah wajib menindaklanjuti 

paling lama 3 (tiga) hari dan dapat meminta keterangan tambahan paling 

lama (2) hari serta hasil kajian tersebut dituangkan dalam formulir 

model A.8. setelah itu Bawaslu meminta ibu Hevearita (Wakil Walikota 

Semarang) sebagai pelaku pelanggaran untuk diklarifikasi. Bawaslu 

dalam hal ini menyatakan bahwa ibu Hevearita dinyatakan terbukti 

																																																								
78 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Ananingsih, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 
Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (4 September 2018, pukul 12.00 WIB) 
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melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan yaitu politik uang yang 

ditemukan di Kabupaten Kendal, setelah itu temuan tersebut diteruskan 

oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu dengan 

menggunakan formulir model A.11 paling lama 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. 

Di Kabupaten Wonogiri Panwaslu Kabupaten Wonogiri 

menemukan laporan pelanggaran politik uang yang melaporkan yaitu 

Riyadi dengan adanya pembagian uang berupa zakat maal dari orang 

yang berada di Jakarta Hartiyoso. Uang tersebut dikirimkan ke Pak 

Anding Sukiman (Ketua DPC P3 Kab. Wonogiri) sejumlah Rp 

1.500.000 dalam bentuk 30 amplop masing-masing berisi Rp 50.000. 

Pembagian dilakukan oleh Isbani dan Faiq Alfathoni. Selesai 

membagikan uang, dilanjutkan pembagian kaos bergambar Paslon 

Gubernur No. Urut 2. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut segera 

disampaikan kepada Panwas Kabupaten Wonogiri, dengan dituangkan 

dalam formulir laporan pelanggaran pemilu model A.1 pelanggaran 

tersebut di register dengan No. Laporan 01/LP/KAB/14.34/VI/2018. 

Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan tersebut 

dengan menggunakan formulir tanda bukti penerimaan laporan model 

A.3. Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran Pemilihan 

yang diterima dan memutuskan serta memerlukan waktu tambahan 

untuk menindaklanjuti dengan waktu paling lama 5 (lima) hari setelah 
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laporan diterima. Pengawas Pemilu melakukan kajian atas laporan 

dengan menggunakan formulir kajian laporan model A.8. serta 

mengundang Riyadi sebagai Pelapor serta Anding Sukiman, Isbani, dan 

Faiq Alfathoni sebagai pihak terlapor untuk memberikan klarifikasi atas 

laporan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten 

Wonogiri. Dalam rangka melakukan klarifikasi tersebut Pengawas 

Pemilu membuat surat undangan klarifikasi menggunakan formulir 

Model A.4. Setelah itu diteruskan oleh pengawas Pemilihan kepada 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Sentra pada 

Gakkumdu. 

2. Pelanggaran Administratif 

Pelanggaran Administrasi Pemilu berasal dari Temuan pelanggaran 

Pemilu atau Laporan Pelanggaran Pemilu. Dalam menindaklanjuti 

pelanggaran-pelanggaran Administratif, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 

dan pengawas Pemilihan memutuskan Temuan dan Laporan sebagai 

pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian. Bawaslu 

atau pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap Temuan 

atau Laporan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. 

Bawaslu atau pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi 

Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya.  

Laporan pelanggaran administrasi pemilu diampaikan secara tertulis 

kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas 
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Kecamatan, PPL, dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak 

terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian. 

Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi 

pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mencari 

dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan 

kejelasan laporan pelanggaran tersebut. 

 Temuan atau Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada 

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, 

dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau 

ditemukannya pelanggaran Pemilihan.  Dalam hal laporan pelanggaran 

merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah dikaji dan 

terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah 

menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan 

diterima. Dalam hal diperlukan, Bawaslu dapat meminta keterangan 

tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 

Laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang telah diterima oleh 

Pengawas Pemilu, telah melakukan tindakan hukum yaitu, 

mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan 

pelanggaran administrasi Pemilu yang diterimanya. Tindakan hukum 

Pengawas Pemilu yang dimaksud dilakukan paling lama 5 (lima) hari 

sejak penerimaan laporan penyelenggara administrasi Pemilu termasuk 

tindak lanjut untuk diteruskan ke KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota 
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Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah masih ditemukan adanya 

macam-macam pelanggaran administratif yang meliputi tata cara, 

prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 

pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan. Beberapa pelanggaran administrasi yang terjadi pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi Jawa 

Tengah meliputi Atribut Kampanye, Pemasangan Alat Peraga 

Kampanye seperti Poster, bendera, umbul-umbul, spanduk dan lain-lain 

dipasang sembarangan. UU melarang pemasangan alat peraga di tempat 

ibadah, tempat pendidikan dan lain-lain. Bawaslu Provinsi Jawa tengah 

juga memberikan peringatan lisan atau peringatan tertulis pada KPU, 

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta pemilihan 

dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran Administrasi yang tidak 

ditindaklanjuti.  

Adapun dalam hal ini Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Provinsi 

Jawa Tengah menemukan 93 dugaan pelanggaran Administrasi dengan 

9 temuan pelanggaran yang masuk dalam kategori bukan dugaan 

Pelanggaran Administrasi, serta 84 temuan pelanggaran yang masuk 

dalam kategori pelanggaran Administrasi. Prosedur atau tahapan yang 
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dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti salah 

satu temuan yang terbukti pelanggaran Administrasi, sebagai berikut:79 

Di Kabupaten Cilacap terdapat temuan pelanggaran Atribut 

Kampanye yang ditemukan Warsid S.Pd selaku pelapor atau penemu 

dugaan pelanggaran Administrasi yaitu dengan uraian kasus Atribut 

Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah No. Urut 

1 pada acara lahir ke-45 PPP Kabupaten Cilacap yang dipakai oleh 

peserta jalan sehat. Temuan tersebut disampaikan kepada Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau 

ditemukannya pelanggaran Atribut Kampanye tersebut dengan mengisi 

formulir temuan dengan formulir Model A.2 dengan Nomor Register 

01/TM/PILGUB/BAWASLU-PROVJT-07/II/2018. Dalam hal adanya 

temuan ini pelanggaran Atribut Kampanye, Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan 

diterima. Serta dapat meminta keterangan tambahan paling lama 2 (dua) 

hari. Temuan tersebut diteruskan kepada KPU Provinsi untuk 

memberikan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Di Kota Pekalongan terdapat temuan pelanggaran Alat Peraga 

Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dalam hal ini Bambang Winarko S.P sebagai Pelapor atau 

																																																								
79 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Ananingsih, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 
Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (4 September 2018, pukul 12.05 WIB) 
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penemu Pelanggaran APK ini dengan uraian kasus  pemasangan Alat 

Peraga Kampanya (APK) Pasangan calon Nomor urut 1 dan Nomor urut 

2 di wilayah Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tidak sesuai 

dengan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013. 

Temuan APK ini disampaikan kepada Panwas Kota Pekalongan untuk 

di tindaklanjuti dengan mengisi formulir temuan model A.2  dan 

diregister dengan nomor temuan 

03/TM/PG/PekalonganBarat/14/01/III/2018. Temuan tersebut 

diteruskan kepada KPU Kota Pekalongan untuk di berikan sanksi 

administrasi, dengan adanya pelanggaran pemasangan APK yang tidak 

sesuai dengan aturannya, KPU Kota Pekalongan berwenang 

memerintahkan Peserta Pilkada yang tidak memenuhi ketentuan untuk 

mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. Dalam hal ini Peserta 

Pilkada diberi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk 

mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. Dalam hal ini Peserta 

atau Partai dari Paslon nomor urut 1 dan Paslon nomor urut 2 tidak 

memenuhi perintah dari KPU untuk mencabut atau memindahkan alat 

peraga tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Maka KPU, 

Panwas serta aparat Kota Pekalongan Lainnya berwenang mencabut 

atau memindahkan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan 

memberitahukan terlebih dahulu kepada Paslon No. Urut 1 dan Paslon 

No. Urut 2. 
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Di Kabupaten Sukoharjo terdapat temuan pelanggaran tidak adanya 

surat ijin/cuti kampanye, dalam hal ini Bambang Muryanto ST selaku 

penemu atau pelapor atas temuan tersebut dengan uraian kasus pada 

Pejabat Daerah (Wakil Bupati) dalam Kampanye Sosialisasi Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Ganjar Pranowo di Kantor Dewan 

Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP) Kabupaten Sukoharjo belum mengajukan izin cuti. Sesuai 

dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, Pejabat negara yang terlibat 

dalam aktivitas kampanye harus mengajukan izin cuti kepada atasannya. 

Adapun dalam hal ini temuan tersebut disampaikan kepada Panwas 

Kabupaten Sukoharjo dan di register dengan Nomor Temuan 

01/TM/PG/Kab?14.31/III/2018. Dengan adanya Temuan pelanggaran 

tidak adanya surat izin cuti tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo 

tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk di berikan 

sanksi administrasi berupa teguran 

3. Pelanggaran Kode Etik  

 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 159  menyebutkan 

bahwa Pelanggaran Kode Etik merupakan Pelanggaran terhadap etika 

penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji 

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, yang 

selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran 

Pemilihan Umum (DKPP). 
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Upaya menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik, Bawaslu melakukan 

penerusan/rekomendasi pada Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP. DKPP berwenang menjatuhi 

sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode 

Etik Penyelenggara Pemilu berupa teguran tertulis dan pemberhentian 

sementara atau pemberhentian tetap. DKPP dalam menindaklanjuti 

pelanggaran Kode etik dengan beracara penegakan Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu. 

 Pengaduan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis 

dengan mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik serta 

menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 

(PPK) dan atasan Pegawai yang bersangkutan serta dilakukan dengan 

menyebutkan pelanggaran, bukti pendukung, dan identitas pelapor. 

Atasan pegawai melaporkan hasil penelitian pelanggaran kode etik 

tersebut kepada pejabat yang berwenang. 

 Tindak lanjut oleh DKPP setelah menerima laporan untuk 

melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga 

melakukan pelanggaran kode etik, apabila tidak memenuhi panggilan 

tanpa alasan yang sah, DKPP melakukan pemanggilan kedua dalam 

kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama. Dalam 

hal panggilan kedua tidak dipenuhi panggilan tanpa alasan yang sah 

maka DKPP memutuskan Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi 

moral. 
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 DKPP dalam mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi 

kesempatan kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode 

etik untuk memberikan klarifikasi yang selanjutnya dituangkan dalam 

berita acara pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Keputusan 

DKPP diambil secara musyawarah mufakat dan bersifat final. Laporan 

hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam 

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pegawai yang diduga 

melakukan pelanggaran Kode Etik, DKPP menyampaikan surat 

pemberitahuan berisi rekomendasi kepada atasan langsung pegawai 

yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 

keputusan diterbitkan. Serta pelanggaran Kode Etik masih perlu tindak 

lanjut, penyelesaian diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN) melalui Sekretaris Jenderal. 

Adapun Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah 

menemukan 8 dugaan pelanggaran Administrasi dengan 2 temuan 

pelanggaran yang masuk dalam kategori bukan dugaan Pelanggaran 

Kode Etik, serta 6 temuan pelanggaran yang masuk dalam kategori 

pelanggaran Kode Etik. Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti salah satu temuan yang 

terbukti pelanggaran Kode Etik, sebagai berikut:80 

																																																								
80 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Ananingsih, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 
Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (4 September 2018, pukul 12.13 WIB) 
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 Di Kabupaten Banjarnegara terdapat temuan pelanggaran Kode Etik 

yaitu pelanggaran terhadap Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum, 

dengan ini Widodo S.H selaku pelapor atau penemu temuan 

pelanggaran Kode Etik di Kabupaten Banjarnegara dengan uraian kasus 

yaitu keterlibatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Petambakan 

(Abdul Kholiq Nur) mengikuti kegiatan Partai Demokrat dan juga 

menjadi pengurus anak cabang Partai Demokrat Kecamatan Madukara. 

Yang bisa juga mengenakan atribut Partai Demokrat pada saat kegiatan 

pembentukan pengurus ranting Partai Demokrat dan kegiatan Musancab 

ke-2 Partai Demokrat dan pemilihan Pengurus anak cabang Partai 

Demokrat se-Kabupaten Banjarnegara. Pihak Penyelenggara Pemilu 

tersebut adalah anggota dari Panitia Pemungutan Desa (PPS) Desa 

Petambakan oleh Terlapor yang bernama Abdul Kholiq Nur, akan 

diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah. 

Dengan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 

sebelumnya terlebih dahulu mengisi formulir temuan dengan Model A.2 

dengan tetap memperhatikan syarat-syarat formal dan di catat dan di 

register dengan Nomor Temuan 

01/TM/PG/Kec.Madukara/14.07/III/2018. Temuan tersebut akan 

diterima serta dikaji dan diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah lalu akan di teruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi. 
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 Di Kabupaten Semarang terdapat temuan Kode Etik terhadap 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan ini Nur Sanyoto selaku 

Penemu atau Pelapor dari dugaan pelanggaran Netralitas Penyelenggara 

Pemilu dengan keterlibatannya Anggota Panitia Pemungutan Suara 

(PPS) Desa Lanjan Kecamatan Sumowono yang menjadi Anggota 

Partai Politik Hanura. Temuan tersebut akan di teruskan terlebih dahulu 

kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah untuk 

melakukan penerimaan dan pengecekan administrasi 

pengaduan/laporan serta registrasi temuan pelanggaran tersebut dengan 

Nomor register temuan 01/TM/PG/Kab/14.29/XII/2017. Temuan 

tersebut akan diterima serta dikaji dan diklarifikasi oleh Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah lalu akan di teruskan kepada Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti dan diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pelanggar Kode Etik.  

D. Hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam Penyelesaian 

Pelanggaran yang Terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur 2018 Provinsi Jawa Tengah 

Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, Badan 

Pengawas Pemilihan ataupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah 

menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan 

fungsi kepengawasannya. Hal itu juga didukung adanya koordinasi yang 
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baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak-pihak yang terlibat 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi 

Jawa Tengah juga sudah di selenggarakan dengan baik. Namun dari Badan 

Pengawas Pemilihann atau Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki 

hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawasku mengalami 

kesulitan  dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa faktor tersebut dapat dilihat 

dari segi substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan 

Kepala Daerah, dan kultur hukum yaitu budaya masyarakat di Provinsi Jawa 

Tengah. hambatan atau kendala sebagai berikut.81 

1. Keterbatasan Waktu 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 14 Tahun 2017 

untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas 

Pemilihan atau Bawaslu dan pengawas Pemilihan untuk memutuskan, 

menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan 

dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah 

temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan 

diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu atau pengawas 

pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling 

lama 2 (dua) hari. 

																																																								
81 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyu Ananingsih, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 
Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (09 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB) 
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Dengan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas 

pemilihan sangat terbatas, karena kesulitan dari Bawaslu atau pengawas 

pemilihan untuk mencari Temuan atau bukti pelanggaran Pemilihan 

sehingga proses penyelesaian pelanggaran pemilihan menjadi tidak 

maksimal. 

2. Tidak ada Upaya Paksa 

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 14 Tahun 

2017, tidak memberikan kewenangan kepada lembaga Pengawas yaitu 

Bawaslu sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya 

untuk mengawasi serta menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran 

maupun laporan pelanggaran dalam melakukan “Upaya Paksa”. 

Bukti yang dibawa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke Sentra 

Gakkumdu untuk dibahas dengan penyidik Kepolisian yang tidak 

dibekali wewenang upaya paksa dan sikap penyidik yang tidak mau 

menghadirkan bukti maksimal bersama-sama dengan Bawaslu, semakin 

menyulitkan lembaga Badan Pengawas Pemilihan untuk menyelesaikan 

pelanggaran tindak pidana pemilihan. 

Dalam proses pengkajian temuan pelanggaran oleh Bawaslu 

atau pengawas pemilihan, dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, 

pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk di 

klarifikasi. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Bawaslu 

atau pengawas pemilihan yaitu 3 (tiga) + 2 (dua) hari serta pihak yang 

diduga sebagai pelaku pelanggaran tidak bersedia atau mangkir untuk 
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diklarifikasi. Maka Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak memiliki 

daya paksa untuk menjemput pihak yang diduga sebagai pelaku 

pelanggaran karena Bawaslu atau pengawas pemilihan tidak memiliki 

kewenangan tersebut, itu hanya diatur untuk beberapa lembaga negara, 

seperti aparat penegak hukum lainnya.  

3. Kultur Hukum 

Kultur atau Budaya Hukum juga menjadi salah satu hambatan 

atau faktor bagi Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah dalam menyelesaikan pelanggaran. Budaya atau Kultur Hukum 

tersebut dapat dilihat dari sua sisi, yang Pertama, Rendahnya partisipasi 

masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan 

terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Kedua, 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2018 dinilai kurang kooperatif dalam setiap pemanggilan atas 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim 

kampanye.   
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi 

Jawa Tengah 

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi Jawa 

Tengah, Bawaslu menemukan Temuan/Laporan sebanyak 119 dugaan 

pelanggaran yang meliputi 3 (tiga) jenis pelanggaran, yaitu: 

1) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebanyak 18 
Temuan/Laporan yang diantaranya 2 dinyatakan terbukti 
pelanggaran tindak pidana pemilihan dan 16 termasuk bukan 
pelanggaran Provinsi Jawa Tengah. 

2) Pelanggaran Administrasi, sebanyak 93 Temuan/Laporan yang 
diantaranya 84 dinyatakan terbukti pelanggaran Administrasi dan 9 
Temuan/Laporan termasuk Bukan Pelangagran Provinsi Jawa 
Tengah. 

3) Pelanggaran Kode Etik, sebanyak 8 Temuan/Laporan yang 
diantaranya 6 dinyatakan terbukti pelanggaran Kode Etik dan 2 
Temuan/Laporan termasuk Bukan Pelangagran oleh Bawaslu 
Provinsi Jawa Tengah. 

 

2. Tindak lanjut Pelanggaran yang terjadi dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi 

Jawa Tengah 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 

bertanggung jawab penuh atas laporan atau temuan yang menjadi 

pelanggaran yang mereka temukan maupun yang telah dilaporkan oleh 
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masyarakat. Dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota 

yang dibawahi di Provinsi Jawa Tengah, Pengawas Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, terdapat 18 laporan atau 

temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan, 93 laporan atau temuan 

pelanggaran administrasi,dan  8 laporan atau temuan pelanggaran kode 

etik. Dari total 3 jenis laporan pelanggaran yang ditemukan adanya 

indikasi dan laporan pelanggaran yang selanjutnya dinyatakan terbukti 

atau tidak terbukti merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah. Dengan ini Bawaslu pun tidak dapat bekerja sendiri karena 

bukan eksekutor melainkan dapat berkoordinasi kepada Sentra 

Gakkumdu untuk temuan atau laporan tindak pidana pemilihan, ke KPU 

untuk temuan atau laporan pelanggaran Administratif serta dapat 

berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

3. Hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam Penyelesaian 

Pelanggaran yang Terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur 2018 Provinsi Jawa Tengah 

Dengan terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah, mengenai perlu adanya pengaturan 

yang ideal mengenai Badan Pengawas Pemilihan dalam menyelesaikan 

pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, yaitu Pertama, 

pengaturan mengenai penguatan kewenangan Badan Pengawas 

Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 

di Indonesia dengan memberikan kewenangan lebih kepada Badan 
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Pengawas Pemilihan, yaitu dalam hal, memberikan sanksi administrasi 

terhadap pelaku pelanggaran politik uang, kewenangan dalam hal 

“upaya paksa”. Kedua, pengaturan mengenai penambahan waktu 

kepada Badan Pengawas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran 

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. 

B. Saran 

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, sebaiknya mendapat 

penguatan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah, 

mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya 

adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta 

kesadaran pasangan calon untuk bersikap kooperatif demi proses 

demokrasi yang baik 

b. Idealnya pengaturan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan dalam 

menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 

sangat tergantung kepada lembaga DPR sebagai pembentuk Undang-

Undang. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang sebaiknya 

dapat merumuskan materi muatan mengenai pengaturan yang ideal bagi 

penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu 

Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di 

Indonesia 
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