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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan 

dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan, pertama, hampir 

semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas nya  yang 

fundamental sebagaimana telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada 

awal tahun 1950-an. Studi tersebut mengumpulkan lebih dari seratus Sarjana 

Barat dan Timur. Di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada 

negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berebeda-beda (kendati sama-

sama sebagai negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan 

secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk 

menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata 

demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.1 

Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi negara yang 

menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan 

sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua 

pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi 

yang penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai 

negara tidak selalu sama. Sekedar menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada 

                                                             
1 Kaelan,dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta,2010,hlm,54. 
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posisi yang penting dalam asas demokrasi ini berikut akan dikutip beberapa 

pengertian demokrasi.2 

Bagi masyarakat demokratis, pemilu yang dilakukan secara berkala sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian dapatlah 

dipahami bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang 

menganut prinsip-prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat ditandai dengan 

setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan 

keputusan kenegaraan.3 Pemilu merupakan sarana pesta demokrasi di Indonesia 

yang telah dilaksanakan sejak pemilihan pertama pada tahun 1955.4  

         Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari 

faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan 

pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat 

perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat 

rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, 

penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan 

menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan 

kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang 

mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Patut dicatat dan dibanggakan 

bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan 

                                                             
2 Ibid, hlm, 55. 
3 Ibid,  
4 Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 

2017.,hlm 138. 
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aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan 

mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing.5 

Oleh karena itu, kendatipun pemilu telah dilaksanakan berulang kali dalam 

praktik ketatanegaraan Indonesia, namun perbincangan tentang dan sekitar 

pemilu selalu bergema dari waktu ke waktu. Pemilu selama orde baru 

berlangsung enam kali dan hasil pemilu orde baru telah menghasilkan pola 

perimbangan antar kekuatan politik yang khas dan terjaga, di mana Golkar 

selalu menjadi pemenang pemilu dengan suara mutlak (di atas 50%). Selain  itu, 

pemilu orde baru juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi 

untuk menggunakan hak pilihnya. Sistem proporsional yang diterapkan tanpa 

adanya daftar calon legislatif menajadi demikian besar dalam menentukan 

wakil-wakilnya. Sehingga otoritas si wakil lebih banyak bergantung kepada 

partainya. Sistem yang demikian memang diinginkan oleh rezim kekuasaan 

pada saat itu dan dilegalisasi melalui undang-undang pemilunya.6 

Pasca reformasi terjadi perubahan signifikan terhadap sistem pemilu hingga 

kelembagaan pemilu. Komposisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi 

seperti pemilu 1999. KPU berdasarkan Undang-Undang N0.12 Tahun 2003 

tisdak lagi menyertakan wakil-wakil dari partai politik dan pemerintah. Selain 

itu KPU memiliki kewenangan yang sangat besar, baik kewenangan 

                                                             
5 Ibid,  
6 Dahlan Thaib, Op.Cit.,hlm 100. 
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menyiapkan dan melaksanakan pemilu dari segi prosedur, KPU juga harus 

menyiapkan logilstik pemilu.7 

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai 

dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala 

desa.Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi 

jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 

‘pemilihan’ lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk 

mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan 

kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain 

kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat 

dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik 

propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus sebagai 

komunikator politik.8  

Para pemilih dalam Pemilu disebut sebagai konstituen, dan kepada 

merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-

programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang 

telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara 

dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh 

                                                             
7 Ibid.,hlm 101. 
8KPU DIY, Sejarah Pemilu di Indonesia, dikutip dari 

http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/ (Diakses pada hari Rabu tanggal 
3 Oktober 2018 pukul 16:00 WIB) 
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aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan 

dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada para pemilih.9 

Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 

1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berikut penjelasan singkat 

tentang pelaksanaan pemilihan umum tersebut: 

Berdasarkan amanat UU No.7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. 

Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-

anggota DPR. Pemilu kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-

anggota Dewan Konstituante. Sangat membedakan dengan Pemilu 1955 adalah 

para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada 

praktiknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah 

satu peserta pemilu yaitu Golkar.10 

Berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam 

Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang 

menggunakan UU No.15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis 

di setiap daerah pemilihan. 

Pasca Pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu 

hal yang membedakan adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih 

sedikit, yaitu dua parpol, dan satu Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan 

dari tahun ke tahun, dalam pemilu tersebut juga hasilnya selalu sama. Golkar 

selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 

                                                             
9 Ibid,  
10 Encik Muhammad Fauzan, Op.Cit.,hlm 160. 
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Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. 

Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak 1971.11 

Kemudian Pemilu 1999, meskipun masa persiapannya tergolong singkat, 

pelaksanaan pemungutan suara 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni 

pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak 

pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, tanpa 

ada kekacauan yang berarti. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap 

memakai sistem proposional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini 

sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di 

daerah pemilihan.Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu 

sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai 

di dapil. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar 

calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi. Kini calon 

terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat 

seseorang dicalonkan.12 

Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada dua 

macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota 

parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold. Partai politik yang 

memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen dan partai politik 

yang berada di luar gedung parlemen. Yang kedua melakukan pemilihan 

presiden, dan    ternyata pada calon presiden tahun 2004 dilakukan dua putaran.  

                                                             
11 Ibid,  
12 Ibid  
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Dalam Pemilu 2004, ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu 

periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR/DPRD, sistem 

pemilihan DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara 

langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. 

Pemilu 2004 menunjukan kemajuan dalam demokrasi kita.13 

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2009 merupakan pemilihan 

umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. 

Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa 

pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% 

dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar 

di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.14 

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang 

akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih 

Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) untuk memilih 560 anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi 

maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.15 

                                                             
13KPU DIY, Sejarah Pemilu di Indonesia, dikutip dari 

http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/ (Diakses pada hari Rabu tanggal 
3 Oktober 2018 pukul 16: 50 WIB) 

14 Ibid, 
15 Ibid, 
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Beberapa waktu lalu Komisi Pemilihan Umum membuat aturan mengenai 

pelarangan jadi calon legislatif bagi mantan narapidana korupsi, hal ini 

disampaikan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, 

Wahyu Setiawan, dimana ia mengharapkan dukungan DPR dan pemerintah soal 

larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon legislatif pada 

Pemilu Legislatif atau Pileg 2019.16 Aturan ini diberlakukan oleh KPU melalui 

Peraturan KPU (PKPU). Sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 7 Ayat 1 

huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018 .17 Namun aturan ini menimbulkan pro-

kontra dikalangan masyarakat, dikarenakan larangan mengenai tidak di 

bolehkan menjadi caleg bagi mantan narapidana korupsi tersebut tidak diatur 

oleh oleh undang-undang. 

Mengingat apa yang telah dilakukan oleh para mantan narapidana koruptor 

yang telah menyalahgunkan kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk 

membuat keuntungan bagi dirinya sendiri, maka sudah sewajarnya ada 

hukuman lain selain pidana penjara yang diterima, salah satunya adalah 

pencabutan hak untuk bisa mencalonkan diri kembali menjadi anggota 

legislatif. 

Di dalam PKPU tersebut mengatur larangan mantan narapidana korupsi 

untuk berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, yang 

                                                             
16 https://nasional.kompas.com/read/2018/04/06/14460301/bahas-larangan-eks-napi-

korupsi-jadi-caleg-mendagri-temui-ketua-dpr (di akses pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2018 
pukul 10.00 WIB) 

17 https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/08205321/kpu-sebut-larangan-eks-napi-
korupsi-jadi-caleg-sebagai-perluasan-tafsir-uu (di akses pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2018 
pukul 10.10 WIB) 
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mana poin itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan 

terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.” 

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang 

larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif 

sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg  pada pemilu 2019.18 

PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ini sebelumnya menjadi polemik. 

Sebab, salah satu aturan yang diinisiasi oleh KPU mengenai larangan mantan 

narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif 

pada Pemilu 2019, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak.19 

      Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) itu datang lantaran pengundangan PKPU tersebut dianggap 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Draft PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut serta 

sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga 

akhirnya dikembalikan kepada KPU.20 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengabulkan gugatan salah satu 

mantan narapidana kasus korupsi, M Taufik, untuk mendaftar calon legislatif 

pada pemilu 2019.  Alasannya, ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

                                                             
18 Ibid, 
19 Ibid, 
20 Ibid,  
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(PKPU) 20/2018 tentang larangan mantan napi kasus korupsi mendaftar caleg 

bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Pemilu.21 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, hingga Senin (10/9/2018) ada 

38 mantan narapidana korupsi yang diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) sebagai bakal calon legislatif (bacaleg). "Rekap calon mantan 

koruptor yang diloloskan Bawaslu sebanyak 41 orang,". Pada masa pendaftaran 

bacaleg, ke-41 mantan napi korupsi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat 

(TMS) oleh KPU. Sebab, KPU berpedoman pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU 

(PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi 

calon wakil rakyat. Namun, para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan 

sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa 

menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Bawaslu mengacu pada 

Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan 

koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.22 Namun setelah adanya putusan MA 

tentang PKPU Larangan menjadi Caleg Bagi Mantan Napi Korupsi yang 

membolehkan Napi korupsi menjadi caleg, akhirnya para mantan napi korupsi 

tersebut juga di tetapkan untuk diikut sertakan menjadi Caleg tetap.23 

                                                             
21 Priska Sari Pratiwi, Polemik Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg di Pemilu 

2019,  dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180905021138-32-
327730/polemik-larangan-mantan-napi-korupsi-nyaleg-di-pemilu-2019 ( Diakses pada hari Rabu 
tanggal 3 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB) 

22 Fitria Chusna Farisa, 38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, dikutip dari 
, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-
diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya. (Diakses pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 pukul 18.00 
WIB). 

23https://www.liputan6.com/pileg/read/3649915/38-caleg-mantan-koruptor-siap-melaju-
di-pemilu-2019 (Diakses pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB). 
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Di dalam Pasal 240 hurug g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu disebutkan” tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 

kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan mantan terpidana.24 Pasal ini lah yang menjadi salah satu 

pertimbangan Bawaslu untuk mengabulkan gugatan para napi mantan korupsi 

yang ingin menjadi calon legislatif.  

Berdasarkan latar belakang diatas, disini penulis akan menganilis mengenai 

“Implikasi Hukum Putusan Bawaslu Tentang Larangan Mantan Narapidana 

Korupsi Menjadi Calon Anggota Legilslsatif 2019” dimana harapannya tulisan 

ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan pemilu kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi hukum putusan Bawaslu tentang larangan mantan 

narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada pemilu 2019 ? 

2. Bagaimana tanggapan salah satu partai politik dalam menyikapi putusan 

bawaslu tersebut ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Bawaslu tentang larangan 

mantan napi korupsi menjadi caleg pada pemilu 2019. 

2. Untuk mengetahui tanggapan partai politik dalam menyikapi putusan 

bawaslu tersebut. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Demokrasi  

Demokrasi merupakan istilah yang kini menjadi sangat populer. Menurut 

Ramlan Surbakti, Demokrasi dilihat dari sudut struktural secara ideal adalah 

sistem politik yang memelihara keseimabangan antara konflik dan konsensus. 

Artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan 
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pertentangan antar individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok 

dan pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah.25 

Menurut asal katanya demokrasi berarti “rakyat yang berkuasa” atau 

goverment rule the people (kata Yunani berarti rakyat, kratos/kratein berarti 

kekuasaan/berkuasa). Diantara sekian banyak pemikiran tentang demokarsi, 

paling tidak ada 2 (dua) aliran pemikiran yang cukup penting yakni demokrasi 

konstitusional dan kelompok aliran demokrasi, tetapi pada dasarnya 

mendasarkan dirinya pada komunisme.26 

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang 

paling baik di dalam sistem politik ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. 

Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada 

satu titik temu tentang ini:demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan 

lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni 

UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan 

yang menolak demokrasi sebagai landasan yang paling ideal bagi semua 

organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih Dari 100 

orang sarjana barat dan timur itu dapat di pandang sebagai jawaban yang sangat 

penting bagi studi-studi tentang demokrasi.27 

Masalah yang belum sampai pada titik temu disekitar perdebatan tentang 

demokrasi itu adalah bagaiamana mengimplementasikan demokrasi itu di 

                                                             
25 Sirajuddin, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015, 

hlm,278. 
26 Ibid,  
27 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Rajawali Pess, Jakarta, 2015, hlm,259. 
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dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri, yang 

tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur 

yang sangat tidak demokrasi, kendati di atas kerta menyebutkan “demokrasi” 

sebagai asas fundamental.28 

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas 

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

mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai 

kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang 

agama yang menyusulnya.29  

2. Negara Hukum 

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari 

paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi 

kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas 

dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali-temali antara paham 

negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebuah negara hukum yang 

demokratis atau democratische rechsstaat.30Scheltema, memandang kedaulatan 

rakyat (democratie beginsel) sebagai salah satu dari empat asas negara hukum, 

disamping rechtszekerheidbeginsel, gelijikheid beginsel dan het beginsel van de 

dienendeoverheid. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat 

                                                             
28 Ibid, hlm, 260. 
29 Ibid, 
30Ni’matul Huda, Op.Cit, hlm, 14. 
30 Ibid, hlm 2. 
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merupakan unsur material negara hukum, disamping masalah kesejahteraan 

rakyat. 

Istilah rechstaat (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan 

dengan istilah demokrasi,konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah 

memberikan pengertian terhadap negara hukum. R.Soepomo misalnya 

memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk 

pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan 

alat-alat perlengkapan negara.31 Negara hukum juga akan menjamin tertib 

hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, 

antara hukum dan kekuasaan dan hubungan timbal balik. Senada dengan 

Soepomo, Arief Sidharta menyatakan negara hukum sebagai negara yang 

penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan 

hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas 

dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria  penilian 

pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.32        

Negara hukum merupakan negara  dimana dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegaranya menjunjung tinggi terhadap prinsip hukum. Jika penulis mengutip  

dalam buku nya Plato yang berjudul Nomoi, Plato mulai memberikan perhatian 

dan arti yang lebih tinggi pada hukum.33 Menurutnya, penyelenggaran 

pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Selain itu cita plato 

                                                             
31 Sirajuddin,dkk,Op.Cit, hlm, 22. 
32 Ibid, 
33 Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm.1. 
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tersebut diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu 

negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum.34  

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya 

suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang 

bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. 

Apabila keadaan semacam itu terwujud, maka terciptalah suatu “negara 

hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang 

berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan 

bernegara. Agar manusia yang bersikap itu dapat terjelma dalam kehidupan 

bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan berasusila.35  

3. Pemilihan Umum 

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus 

tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselengarakan 

dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan 

berserikat, di anggap mencerninkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi 

masyarakat.36sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak 

merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran 

beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi 

                                                             
34 Ibid, hlm 2. 
35 Ibid, 
36Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  

2008, hlm. 461. 
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dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Dalam sebuah negara pemilu 

menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan agenda untuk untuk 

memilih para wakil rakyat sekaligus memilih calon Presiden dan Wakil 

presiden, khususnya Pilpres merupakan salah satu hal yang paling penting bila 

berbicara tentang pemilu, mengingat Pilpres menjadi ajang dimana untuk 

memilih seorang pemimpin negara yang mana hasil pilpres akan menentukan 

pembangunan negara untuk satu periode kedepan. 

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum 

dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip 

pokok, yaitu: 

a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan satu wakil; 

biasanya disebut sistem distrik) 

b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan beberapa wakil; 

biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem 

Proporsional). 

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil ( yaitu distrik pemilihan) memilih 

satu wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara 

terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah 

pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency). Perbedaan 

pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat 
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menghasilakan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi 

masing-masing partai politik.37 

4. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia 

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dengan sistem 

pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan 

(machstaat) di bawah satu tangan seorang penguasa. Karena itu dalam sistem 

pemerintahan, segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-

ketentuan hukum (undang-undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh 

lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.38 

Secara sederhana lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk 

sistem dan menjalankan pemerintahan negara. Kita tahu, dalam suatu negara 

modern terdapat pembuat peraturan-peraturan (undang-undang). Dalam negara 

modern juga ada kepala negara yang menjalankan pemerintahan. Tentu dalam 

negara modern ada pula yang mengadili ketika terjadi berbagai macam bentuk 

pelanggaran negara. Nah, yang membuat peraturan-peraturan yang 

menjalankan pemerintahan, dan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran 

tersebut biasanya dijalankan lembaga-lembaga negara.39 Salah satu hasil 

perubahan UUD 1945  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini 

dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi Pemilu 

                                                             
37 Ibid, 
38 http://www.latarbelakang.com/2013/12/tugas-lembaga-negara-hak-wewenang-dan.html  

(Di akses pada hari  Jum’at tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14:20 WIB) 

39 Ibid, 
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sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya 

ketentuan itu dalam UUD 1945. Maka lebih menjamin proses dan mekanisme 

waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun 

menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan Pemilu yaitu  

langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).40 adanya 

ketentuan mengenai pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menyebabkan di 

bentuknya lembaga negara independen, dalam hal ini lembaga penyelenggara 

pemilu bisa disebut sebagai lembaga negara yang independen, misalnya Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Selain KPU sendiri saat ini lembaga penyelenggara 

Pemilu juga di bantu oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi 

Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut Bawaslu. Lembaga 

Bawaslu ketika awal di bentuk hanyalah lembaga yang bersifat adhoc hingga 

saat ini menjadi lembaga yang permanen. Sehingga disini dapat dilihat bahwa 

selain KPU, Bawaslu menjadi salah satu lembaga yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu atau pemiluikada di Indonesia. 

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan 

terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara 

kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengsan dibentuknya 

lembaga tetap pengawas pemilu ditingkatan provinsi dengan nama Bawaslu 

Provinsi. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh 

unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur sekretariat Jenderal Bawaslu. 

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur 

                                                             
40 Ni’matu Huda, Hukum Tata Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,hlm 221. 
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dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 

2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.41 

Mengetahui begitu pentingnya pemilu dalam rangka untuk menegakkan 

kedaulatan rakyat, maka kemudian dibuatlah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilu dimana di dalam UU tersebut memperkuat kewenangan Bawaslu, selain 

mengawasi semua tahapan pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik 

uang, Bawaslu juga bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara 

(ASN), netralitas Anggota TNI dan POLRI , mengawasi pelaksanaan putusan 

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan keputusan pejabat 

yang berwenang atas pelanggaran netrralitas ASN, anggota TNI/POLRI serta 

menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu kepada DKPP serta sejumlah 

kewenangan lain nya yang bertujuan memperkuat lembaga Bawaslu. 

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang 

namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. 

DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan 

pelanggaran kode etik bagi penyelenggara.Namun, wewenangnya tidak begitu 

kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan 

menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad 

hock.  

                                                             
41 http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu (Di akses pada hari  

Jum’at tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14:22 WIB) 
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DK KPU 2008-2011 dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi 

dari aspek struktural kurang balances karena didominasi oleh penyelenggara 

Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., 

dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR 

memberikan apresiasi yang positif. 42 

     

E. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian ini adalah bersifat normatif  

       penelitian normatif adalah penelitian hukum adalah untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu-isu hukum yang dihadapi.43  

2. Objek Penelitian 

       Objek penelitian adalah mengkaji Implikasi Hukum Putusan Bawaslu Tentang 

Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legilslsatif 2019 

 

 

 

                                                             
42http://dkpp.go.id/index.php?a=artikel&id=3&dm=2 (Di akses pada hari  Jum’at tanggal 

12 Oktober 2018 pukul 14:30 WIB) 
43http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11654/2/T2_322014005_BAB%20II.p

df   (Di akses pada hari  Jum’at tanggal  9 November 2018 pukul 16:30 WIB) 
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3. Sumber Data Penelitian 

       Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan 

bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena 

dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. 
4) Putusan Panwaslu Toraja Utara Nomor Register 

Permohonan : 001/PS/SN.20/VII/2018 dan Putusan Bawaslu 
Provinsi DKI Jakarta Nomor Register: 004/REG.LG/DPRD/ 
12.00/VVII/2018 
 

b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil 

olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari 

bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan wawancara 

dengan Syarif Guska Laksana, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah 

Partai Golkar Yogyakarta. 

c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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      Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode 

penelitian library research. Metode library research yaitu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-

buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta refrensi lain yang 

relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. 

5. Pendekatan  

       Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach). 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.  

6. Analisis Bahan Hukum 

       Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga 

menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya 

sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. 

F. Orisinalitas Penelitian 

      Tulisan ini membahas tentang impilkasi putusan Bawaslu terhadap ketentuan 

larangan mantan napi korupsi jadi Caleg yang terdapat di dalam PKPU Nomor 20 

Tahun 2018 dan juga pendapat partai politik mengenai putusan Bawaslu tersebut. 

Hal tersebut penulis analisa dikarenakan adanya perselisahan sesudah Bawaslu 

menganulir ketentuan larangan bagi mantan napi korupsi menjadi caleg yang ada 

di dalam PKPU tersebut, sebab setelah adanya Putusan Bawaslu tersebut KPU 
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masih bersikukuh mempertahankan pendapatnya mengenai larangan tersebut. 

Padahal sudah jelas dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memperkuat 

kewenangan Bawaslu dimana salah satunya adanya kewajiban bagi KPU untuk 

menjalankan semua putusan Bawaslu maksmial 3 hari setelah putusan tersebut 

dibacakan. 

 

G. Kerangka Skripsi 

       Penelitaian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri 

dari: 

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: menguraikan tinjauan pustaka, pada bagaian ini akan menguraikan 

teori demokrasi, teori negara hukum, teori tentang pemilu dan teori tentang 

lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. 

 BAB III: akan menguraikan status putusan Bawaslu dalam penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia menurut uu no.7 tahun 2017 dan Implikasi Hukum Putusan 

Bawaslu Tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon 

Anggota Legilslsatif 2019. 

 BAB IV Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik 

dari penjelasan BAB III. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI , NEGARA HUKUM , 

PEMILIHAN UMUM , DAN LEMBAGA PENYELENGGARA 

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA 

 

A. Teori Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

Istilah demokrasi berasal pada dua kata yunani, yaitu demos artinya 

rakyat dan kratia artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah 

pemerintahan “ dari rakyat untuk rakyat ” atau “ pemerintahan oleh mereka 

yang diperintah “.44 

Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan diamana kekuasaan 

untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi 

adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua 

anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi 

wewenang.45 

Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. 

Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, 

sebuah mekanisme untuk pemimpin politik. Warga negara diberikan 

kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik 

                                                             
44 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Belajar, 

Yogyakarta, 2015, Hlm. 174. 
45 Ibid,  



26 
 

yang bersaing meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh 

politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil 

yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara 

pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut 

dengan demokrasi.46 

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang 

menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk 

menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, 

hamper semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu 

memberikan posisi penting bagi negara kendati secara operasional 

implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekadar untuk 

menunjukan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas 

demokrasi ini, berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi.47 

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengerian bahwa 

pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah 

pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai 

kebijaksanaan negara. Oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan 

kehidupan rakyat.48 Jadi negara, demokrasi adalah negara yang 

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika 

ditinjau dari sudut pandang organisasi ia berarti suatu pengorganisasian 

                                                             
46 Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah 

Dunia yang sedang Berubah), Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003, hlm, 14. 
47 Moh Mahfud MD, Demokrasi dan  Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2003, hlm. 19. 
48 Ibid, 
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negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau astas persetujuan rakyat 

karena kedaulatan berada di tangan rakyat.49  

Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan social yang intensif. 

Demokrasi juga sering dikorbankan dalam perlawanan serupa. Oleh karena 

itu, demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem 

politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khazanah dan 

pemikiran dan preformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik 

temu tentang ini : demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan 

lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB 

yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak satu pun 

tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan system yang 

paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. 

Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat 

dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang 

demokrasi.50 

Adapun yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan 

tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengiplementasikan demokrasi di 

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

yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikkan cara-cara atau 

mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas 

menyebutkan “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental. Oleh karena 

                                                             
49 Ibid, 
50 Ni’matul Huda dan M Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 13. 
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itu, stusi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena 

demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi 

empirik.51 Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan 

atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, 

sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang 

tidak selalu parallel dengan gagasan normatifnya. Ada yang menyebut 

istilah lain untuk demokrasi normatif dan empirik ini, yakni sebagai 

“essence” dan demokrasi sebagai “performance”, yang di dalam ilmu 

hukum istilah yang sering dipakai adalah demokrasi “das Sollen” dan 

demokrasi “das Sein”.52 

 

2. Macam-macam dan Tujuan Demokrasi 

Menurut Encik Muhammad Fauzan di dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Tata Negara Indonesia”, Demokrasi terbagi dalam dua kategori 

dasar, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau 

perwakilan. Dua demokrasi yang sering menjadi dasar suatu negara 

melakukan pemilihan kita juga mengenal bermacam-macam demokrasi, 

seperti: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi 

terpimpin, demokrasi sosialis, demokrasi pancasila. Serta menurut Dede 

Rosyada,et.al. ada lima corak atau model demokrasi, yakni; demokrasi 

                                                             
51 Ibid, 
52 Ibid, hlm. 14. 
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liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi dan 

demokrasi konstitusional.53 

a. Demokrasi Langsung adalah semua warga tanpa melalui 

pejabat-pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam 

pembuatan keputusan-keputusan negara. Yaitu suatu 

pemerintahan di mana rakyat dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya tanpa melalui perwakilan. 

b. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan adalah 

para warga memilih pejabat-pejabat untuk membentuk 

keputusan negara, merumuskan undang-undang dan 

menjalankan program untuk kepentingan umum. Selain itu dapat 

pula diartikan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui 

sistem perwakilan di mana rakyat menyerahkan kedaulatannya 

kepada para wakil yang telah dipilih dan dipercaya. 

c. Demokrasi Konstitusional adalah pemerintah yang terbatas 

kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindank sewenang-

wenang terhadap warganya. Pembatasan itu tercantum pada 

konstitusi. Demokrasi konstitusi adalah demokrasi yang 

didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Juga dapat 

diartikan sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainya 

pemerintahan yang tunduk pada rule of law. 

                                                             
53 Encik Muhammad Fauzan, Op.Cit., hlm. 150-151. 
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d. Demokrasi Parlementer adalah demokrasi yang menonjolkan 

peranan parlemen terhadap jalannya pemerintahan. 

e. Demokrasi Terpimpin adalah para pemimpin percaya, bahwa 

semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilu. 

f. Demokrasi Sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian 

pada keadilan sosial  dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk 

memperoleh kepercayaan publik. 

g. Demokrasi Liberal adalah pemerintahan yang dibatasi oleh 

undang-undang dan pemilihan umum bebes yang 

diselenggarakan dalam waktu yang terartur dan berkelanjutan. 

h. Demokrasi Partisipasi adalah demokrasi yang menekankan 

hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai, 

i. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang secara konsep 

mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 

Berbicara tentang tujuan demokrasi, maka tidak terlepas dari apa 

yang ingin dicapai dalam menjalankan sistem ketatanegaraan agar tercapai 

apa yang hendak dicapai oleh pemangku kewajiban (pemerintah). Menurut 

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, 

yakni:54 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 
melembaga. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam 
suatu masyarakat yang sedang berubah. 

                                                             
54  H.M Thalhah, Demokrasi dan Negara Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, 

hlm. 9. 
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3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai titik minimum. 
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman 
pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Menjamin tegaknya 
keadilan. 

Berdasarkan pemaparan dari nilai-nilai yang ada pada demokrasi 

dapat disimpulkan bahwa, demokrasi bertujuan untuk menciptakan suasana 

damai di dalam masyarakat, menciptakan keadilan pada masyarakat, dan 

menciptakan pemerintahan yang transparan pada masyarakat. Oleh karena 

itu, untuk mewujudkan tujuan demokrasi tersebut perlu adanya 

pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan, 

yang selalu pada koridor keadilan. 

Lebih lanjut penulis mengutip dari apa yang disampaikan Henry B. 

Mayo yang penulis kutip dari buku H.M Thalhah yang berjudul Demokrasi 

dan Negara Hukum bahwa B. Mayo menguraikan agar melaksanakan nilai-

nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga yang berkaitan 

dengan syarat dapat terwujudnya demokrasi sebagai berikut (syarat 

demokrasi):55 

1) Pemerintahan yang bertanggung jawab. 
2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-

golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat 
yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia 
dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap 
kursi. 

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

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

                                                             
55 Ibid., hlm. 10. 
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5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi 
dan mempertahankan keadilan.   

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh Mayo setidaknya dapat 

memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan antara 

idealita dan realita dari suatu demokrasi. Demokrasi merupakan suatu 

sistem yang paling cocok untuk sistem pemerintahan bernegara, akan tetapi 

demokrasi tidak dapat berjalan hanya dengan konsep yang ideal saja, 

haruslah ada partisipasi publik, karena sejatinya konsepsi demokrasi 

merupakan oleh rakyat dan untuk rakyat. 

3. Perkembangan dan Sejarah Demokrasi di Indonesia 

Telah menjadi suatu kenyataan, ketika para elit nasional dan seluruh 

bangsa Indonesia merumuskan bentuk negara dan pemerintahan pertama 

kali, BPUPKI dan PPKI pada Tahun 1995 secara formal menetapkan pilihan 

politik demokrasi sebagai satu-satunya yang mendasari kehidupan politik 

Indonesia. Ketegasan terhadap pilihan demokrasi tersebut secara ekplisit 

terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan adalah di 

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR).56 

Sungguhpun demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini 

sebagai salah satu bentuk system politik yang terbaik untuk mencapai 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara, tetapi dalam kurun waktu 

                                                             
56 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi, PT RajaGrafindo, Jakarta, 

2012, hlm. 270. 
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60 tahun bangsa Indonesia merdeka., praktik kehidupan demokrasi masih 

mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik 

yang masih dalam proses menentukan format system politik ideal yang 

sesuai dengan cita-cita demokrasi, sebagaimana yang digagas oleh the 

founding fathers.57 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap 

yaitu tahapan pra kemerdekaan  dan  tahapan pasca kemerdekaan. 

Sementara itu perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan 

mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, 

selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok 

yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam 

berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti 

tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada 

hubungan antar negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya 

hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi 

keseimbangan (aquilibrium potition) dan saling melakukan pengawasan 

(check and balance).58 

                                                             
57 Ibid 
58 Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidiakan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan  

Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 176. 
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Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi 

dalam empat periode, yaitu:59 

1. Demokrasi periode 1945-1959 

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi 

Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah 

kemerdekaan di proklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang 

cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada 

beberapa negara Asia lain. 

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer 

dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta Menteri-Menterinya 

yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai 

politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua 

partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan 

baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya 

sewaktu-sewaktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam 

koalisi sendiri. 

Umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan 

dalam tahun 1955  tidak dapatt bertahan lebih lama dari rata-rata delapan 

bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi politik dan politik 

                                                             
59 Ibid., 176. 
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oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan 

programnya. 

Namun pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada 

gilirannya menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang 

terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para anggota 

parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara 

sendiri-sendiri.60 

2. Demokrasi  periode 1959-1965 

Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, 

terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan 

meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik 

pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distrosi terhadap 

praktik demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu 

usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam 

sidang konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik 

demokrasi. 

Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa 

bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama lima 

tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengatakan Ir. 

                                                             
60 Ibid., hlm. 177-178. 
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Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan 

waktu lima tahun. 

Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, 

terutama pada bidang eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk 

campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-

Undang Nomor 19/1964, di bidang legislatif presiden dapat mengambil 

tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan presiden Nomor 

14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai 

manfaat.61 

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah 

demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk 

sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya G30SPKI. 

3. Demokrasi periode 1965-1998 

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30SPKI. Landasan 

formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta 

ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah 

ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. 

                                                             
61 Ibid., hlm. 178-181. 
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Untuk meluruskann dari penyelewangan terhadap Undang-Undang 

Dasar yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan 

tindakan korektif. Ketetapan MPPS Nomor III/1963 yang menetapkan masa 

jabatan seumur hidap untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan 

Presiden kembali menjadi selektif selama lima tahun. 

Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu 

pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu 

demokrasi pada masa ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Karena 

dalam demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari 

sistem demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk 

menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik yang 

sama semua rakyat. untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan 

dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. 

Akan tetapi, “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya 

sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau 

penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini 

sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.62 

4. Pandangan Islam Tentang Demokrasi  

Di dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kendali penuh. 

Suatu Undang-Undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau 

                                                             
62 Ibid., hlm. 181-183. 
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pandangan masyarakat. Setiap peraturan yang ditolak oleh masyarakat, 

maka dapat dibuang, demukian pula dengan peraturan baru yang sesuai 

keinginan dan tujuan masyarakat itu sendiri dapat disusun danditerapkan. 

Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh kendali maupun hasil 

keputusan berpatokan pada hukum Allah SWT. Masyarakat tidaklah diberi 

kebebasan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut 

sesuai dengan hukum Islam. Demikian juga dalam permasalahan 

ijtihadiyah, suatu peraturan dibentuk sesuai dengan hukum-hukum politik 

yang sesuai dengan syari’at Islam. Kewenangan majelis syura dalam Islam 

terikat dengan nash-nash syari’at dan ketaatan kepada ulil amr (pemerintah). 

Syura (musyawarah) terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki nash 

(dalil tegas) atau permasalahan yang memiliki nash namun memiliki 

indikasi beberapa pemahaman. Adapun permasalahan yang memiliki nash 

yang jelas dan dengan indikasi hukum yang jelas, maka syura tidak lagi 

diperlukan. Syura hanya dibutuhkan dalam ketentuan mekanisme 

pelaksanaan nash-nash syari’at.63 

Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik 

utama dalam Al-Qur’an. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam 

kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih 

                                                             
63 https://www.kompasiana.com/lindha/59a2a3fbd59a261ddc327f02/demokrasi (diakses 

pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 pukul 11.00 WIB) 
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dekat dengan cita-cita politik Qur’ani, sekalipun ia tidak selalu identic 

dengan praktik demokrasi barat.64 

Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah digariskan 

oleh Al-Qur’an dapat dijumpai dalam surah Ali-Imran 159, yang berbunyi 

sebagai berikut. 

“maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut kepada 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

memohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membetulkan tekad, maka 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang 

bertawakal kepada-Nya. (QS Ali-Imran [3]: 159).” 

Kemudian di dalam surah Asy-syuura ayat 38 Allah berfirman: 

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki 

yang kami berikan kepada mereka.” 

B. Teori Tentang Negara Hukum 

1. Pengertian dan Sejarah Negara Hukum 

                                                             
64 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 195. 
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Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya 

adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara 

yang pola hidunya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. 

Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.65 

Dapat dikatakan lain bahwa Negara Hukum adalah alat-alat negara yang 

menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku 

dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum 

didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas 

dasar hukum yang adil dan juga baik. 

Ada dua unsur utama dalam negara hukum, yaitu hubungan antara yang 

memerintah dengan yang diperintah dengan didasarkan pada norma 

obyektif dan norma obyektif tersebut harus memenuhi syarat formal serta 

dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.  

Sebagai negara hukum, tentunya sudah menjadi suatu kepastian untuk 

mempunyai beberapa unsur yang menunjang selain yang disebut diatas, 

diberlakukannya sistem negara hukum secara efektif sebagai dasar 

bernegara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur 

negara hukum diantaranya adalah :66 

1. Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia sesuai 
dengan harkat dan martabatnya. 

2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak 
tersebut. 

                                                             
 65 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 62. 

66 Ibid, 
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3. Pemerintahan dijalankan berdasar peraturan perundang-
undangan. 

4. Adanya peradilan administrasi ketika terjadi sebuah 
perselisihan antara rakyat dengan Pemerintahnya.  

       Adapun demikian bahwa negara dapat disebut sebagai negara hukum 

apabila memiliki ciri-ciri, yaitu :67 

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang 
berlaku. 

2. Kegiatan negara berada dibawah kendali dan kontrol 
kekuasaan kehakiman yang efektif dan mandiri. 

3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin akan 
adanya hak asasi manusia. 

4 .  Menuntut adanya pembagian kekuasaan. 

Negara hukum yang bertopang pada system demokrasi dapat disebut 

sebagai negara hukum demokratis (demokratische rechtsstaat) sebagai 

perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (constitutional 

democracy). Disebut sebagai negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, 

yaitu :68 

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara 
(oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam 
Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. 
Kemauan Undang-Undang itu harus memberikan 
jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan 
pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan 
berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan 
wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan 
dasarnya pada Undang-Undang tertulis, yakni Undang-
Undang formal. 

2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). 
3. Keterikatan pemerintah pada hukum. 

                                                             
 67 Rocket Manajemen, Pengertian Negara Hukum, Unsur, dan Cirinya, 
http://rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/, (diakses pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 
2018 pukul 14.30 WIB). 

68 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Kaukaba, 
Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5. 
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4. Monopoli paksaanpemerintah untuk menjamin 
penegakan hukum. 

Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ 

pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum 

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya 

Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan 

mulai popular pada Abad XIV. Latar belakang timbulnya pemikiran negara 

hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa 

lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan 

erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.69 

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri 

sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu 

kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan 

oleh plato dan pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.70 

Dalam bukunya Nomoi, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang 

lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut akhirnya dilanjutkan 

oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang 

baik adalah negara yang mana diperintah melalui konstitusi dan 

berkedaulatan hukum.71 

                                                             
69 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, 

Yogyakarta, 2005, hlm. 1. 
70 Ibid, 
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2. Negara Hukum Indonesia  

Seiring dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, terjadi 

pergolakan pemikiran dan pergolakan social terus menyertai perjalanan 

bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dan merdeka. 

Perjuangan dan peperangan menjadi pilihan yang harus dilakukan untuk 

mempercepat proses kemerdekaan tersebut, dan akhirnya pada tanggal 17 

Agustus 1945 kemerdekaan itu terlaksana. Sejak saat itu proses menjadi 

suatu negara modern terus dilakukan baik memilih presiden dan wakil 

presiden maupun membuat konstitusi sebagai dasar hidup bernegara. 

Pilihan untuk membuat konstitusi ini merupakan kemutlakan bagi suatu 

bangsa yang baru lahir merdeka dalam mencoba kehidupan bernegara. 

Konstitusi yang dibuat tersebut menjadi suatu landasan idiil dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Maka lahirnya UUD 1945 yang 

merupakan hukum dasar tertulis pertama yang mampu dibuat bangsa 

Indonesia pada saat kemerdekaannya.72 

Penerapan gagasan negara hukum di Indonesia mengalami pasang surut 

sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik kita 

yang selama lebih dari setengah abad tiga kali hidup dalam konstitusi yang 

berbeda dan system yang berbeda-beda pula. 

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam 

penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke 

                                                             
72 Muntoha, Op.Cit., hlm. 15. 
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dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa 

setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus 

berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah 

terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang 

dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.73 

Dalam Negara Hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi 

dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam 

penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip 

“The Rule of Law, And not of Man”, yang sejalan dengan pengertian 

“nomocrative” yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, “nomos”.74 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan 

khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam 

penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum 

(rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).” Di 

samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang 

juga dimuat dalam penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas system 

konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak 

                                                             
73 Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Op.Cit., hlm. 21-22. 
74 Ibid, 
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terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara 

dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). 

Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas 

hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan 

dengan ketentuan baru ini, maka salah satu prinsip penting negara hukum 

adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, 

bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh Mahkamah Konstitusi.75 

Jika diakitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana 

penjelasan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditemukan 

pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 

sebagai berikut :76 

 

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). 

                                                             
75 Ibid, hlm. 23-24. 
76 Muntoha, Op,Cit., hlm. 18. 
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Perlindungan terhadap HAM terdapat pada pembukaan dan 

Batang Tubuh UUD 1945 dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 

dan pasal 34.  

2. Pemisahan / Pembagian Kekuasaan. 

Merupakan pilihan system untuk mengorganisasikan prinsip 

kedaulatan rakyat secara kelembagaan. Pemisahaan kekuasaan 

ialah dipisah-pisahkannya kekuasaan ke dalam fungsi-

fungsiyang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang 

sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances) artinya 

bersifat horizontal, sedangkan pembagian kekuasaan adalah 

dibagi-bagikannya kekuasaan itu dari lembaga pemegang 

kedaulatan rakyat tertinggi ke bawah kepada lembaga-lembaga 

tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat 

yang berarti bersifat vertical.77 

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang. 

Dalam hal ini, dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) 

dan (2). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan 

berdasarkan undang-undang, masalah kelembagaan negara yang 

menjalankan pemerintahan tersebut harus berpegang teguh 

kepada system konstitusional (hukum dasar).78 

4. Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri. 

                                                             
77 Ibid, hlm. 20. 
78 Ibid, hlm. 22. 
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Dalam konsepsi negara hukum , meskipun keberadaan peradilan 

administrasi merupakan ciri khas negara hukum liberal yang 

lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu. 

akan tetapi, dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan 

cita negara Pancasila peradilan administrasi negara bukanlah 

unsur utama, melainkan unsur turunannya yang diturunkan dari 

unsur utama karena dalam cita negara Pancasila lebih 

mengutamakan masyarakat daripada individu, tetapi tidak 

berarti bahwa individu tidak mendapatkan tempat sama sekali 

sebagaimana pendapat Padmowahjono bahwa hakikat dan 

martabat manusia tetap diperhatikan.79 

C. Teori tentang Pemilihan Umum 

1. Pengertian , fungsi, dan tujuan pemilihan umum 

secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilihan umum 

(pemilu) dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan 

bahwa pemilu merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana 

mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan secara 

operasional pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut 

                                                             
79 Ibid, hlm. 49 
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berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta 

merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.80 

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum (pemilu) menurut Rose dan 

Mossawir antara lain :81 

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak 
langsung. 

2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan 
pemerintah. 

3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. 
4. Sarana rekrutmen politik. 
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap 

tuntutan rakyat 

      Selanjutnya, Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa terdapat tiga (3) 

tujuan dilaksanakannya pemilu. Ketiga tujuan tersebut antara lain :  

     Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin 

pemerintahan dan alternative kebijakan umum (public policy) dalam 

demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memeandang rakyat 

yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya 

(demokrasi perwakilan).  

    Kedua, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan 

konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan 

rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai 

yang memenangkan kursi sehingga integrase masyarakat tetap terjamin. 

                                                             
80 Muhadam Lalobo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 50. 
81 Ibid, hlm. 53-55. 
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    Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/ataumenggalang 

dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta 

dalam proses politik.82 

    Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie sebagaimana yang dikutip Khairul 

Fahmi, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat), yaitu :83 

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 
pemerintahan secara tertib dan damai. 

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga 
perwakilan. 

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi negara 
 
 

2. Sistem Pemilihan Umum 

Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut diakibatkan oleh berbedanya system kepartaian, kondisi politik, 

dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain 

sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi 

perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena 

sistem pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di 

suatu negara. 

Namun apa pun dasar pertimbangan dan kondisi dalam memutuskan 

suatu sistem pemilu, Donald L. Horowitz mengatakan bahwa system pemilu 

                                                             
82 Ibid, hlm. 55-56 
83 Ibid, 
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yang baik haruslah memerhatikan hal-hal yang didtetapkan sebagai 

berikut:84 

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara 
2. Akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih) 
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan 
4. Menghasilkan pemenang mayoritas 
5. Membuat koalisi antaretnis dan antar agama 
6. Minoritas dapat duduk di jabatan public 

      Pertimbangan lain dalam memilih system pemilihan umum juga 

diajukan Andrew Reynold, dkk. Menurut mereka, hal-hal yang patut 

dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilihan umum adalah :85 

1. Perhatian dan Respresentasi. Representasi (keterwakilan) yang 
harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, 
situasi partai politik (sistem kepartaian), dan wakil rakyat 
terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka. 

2. Membuat Pemilu Mudah Digunakan dan Bermakna. Pemilu 
adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak 
surat suara, anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintah) 
maupun politik (konflik antarpendukung), dan bisa dimengerti 
oleh masyarakat awam serta disable (buta warna, tunanetra, 
tunadaksa). 

3. Memungkinkan Perdamaian. Masyarakat pemilih punya latar 
belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan 
melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu. 

4. Memfasilitasi Pemerintahan yang Efektif dan Stabil. System 
pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua 
pihak, efektif dalam membuat kebijakan. 

5. Pemerintah yang Terpilih Akuntabel. Sistem pemilu yang baik 
mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel. 

6. Pemilih Mampu Mengawasi Wakil Terpilih. Sistem pemilu yang 
baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia 
pilih dalam pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya. 

7. Mendorong Partai Politik bekerja lebih baik. Sistem pemilu yang 
baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi 
internalnya, lebih memerhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja 
untuk para pemilihnya. 

                                                             
84 Ibid, hlm. 58. 
85 Ibid, hlm. 59. 
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8. Mempromosikan Oposisi Legislatif. Sistem pemilu yang baik 
mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai 
bentuk pengawasan DPR atas pemerintah. 

9. Mampu Membuat Proses Pemilu Berkesinambungan . sistem 
pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan 
memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus 
dipakai untuk memilih para pemimpin. 

10. Memerhatikan Standar Internasional. Standar internasional 
misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan global 
ekonomi 

      Berbagai macam pertimbangan tersebut, baik seperti yang disampaikan 

oleh Donald L. Horowitz maupun Andrew Reynolds, dkk. Hanya bisa 

diterapkan pada negara yang demokratis. Artinya, pertimbangan 

penggunaan sistem pemilu dapat dilaksanakan kalau suara warga negara 

dapat terwakili di parlemen. Di negara dengan sistem politik yang otoriter 

ataupun komunis pertimbangan-pertimbangan di atas bukanlah suatu 

prioritas atau bahkan pemilu itu sendiri tidak dilaksanakan. 

      Terdapat 4 (empat) kelompok sistem pemilu yang digunakan oleh 

negara-negara demokratis di dunia. Keempat kelompok sistem pemilu 

tersebut di dalam pelaksanaannya memiliki beberapa varian masing-

masing. Berikut ini akan dijelaskan varian masing-masing kelompok 

tersebut. 

1. Sistem Distrik  

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan disadarkan 

atas kesatuan geografis. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi 
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berdasarkan daerah/daerah pemilihan (distrik pemilihan). Sistem distrik 

mempunyai 5 (lima) varian , antara lain :86 

 

a. First Past the Post (FPTP)  

Sistem ini disebut dengan mayoritas relatif ( relative majority) atau 

mayoritas sederhana (simply majority). Sebab, satu distrik menjadi 

bagian dari suatu daerah pemilihan. Satu distrik hanya berhak atas 

satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak 

menjadi pemenang tunggal.  

b. Block Vote (BV)  

Sistem ini merupakan penerapan FPTP pada atas banyak tingkat 

(multimember district). Pemilik memiliki suara terbanyak jumlah 

kursi yang harus diisi di daerah(distrik) mereka, dan biasanya bebas 

untuk memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai. 

c. Party Block Vote (PBV)  

Dalam sistem ini pemilih hanya mempunyai satu suara dan partai 

yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang di 

distrik yang bersangkutan.  

d. Alternative Vote (AV)  

Sistem ini dirancang untuk memilih satu orang wakil tunggal suatu 

distrik. Dalam hal ini pemilih memiliki prefensi untuk meranking 

sejumlah kandidat yang mereka sukai. 
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e. Two Round System (TRS)  

Sistem ini membuka peluang untuk dilakukannya pemilu putaran 

kedua. Putaran kedua ini dilaksanakan apabila pada putaran 

pertama tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas 

absolut (minimal 50% + 1).  

2. Sistem Proporsional.  

Inti dari sistem ini adalah adanya suatu provinsi kursi yang 

dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan 

berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut 

dalam pemilihannya. Sistem ini disebut proporsional karena perolehan 

suara sebanding dengan perolehan kursi sehingga daam sistem ini tidak 

banyak suara yang terbuang. Sistem ini cocok diterapkan kepada negara 

yang majemuk atau heterogen. Sistem ini mempunyai 2 varian , antara 

lain:87 

a. Proportional Representation (PR)  

Berbeda dengan sistem distrik, dalam sistem ini jumlah wakil yang 

duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk.  

b. Singel Transferable Vote (STV)  

Sistem ini hampir sama dengan sistem AV pada sistem distrik. 

Bedanya, jika pada sistem AV kandidat dapat dinyatakan sebagai 

pemenang jika mendapat suara mayoritas, tetapi pada sistem STV 

                                                             
87 Ibid, hlm. 73-76 
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ini para kandidat dinyatakan sebagai pemenang jika telah 

memenuhi kuota yang telah ditentukan.  

3. Sistem Campuran  

Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. 

Dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada 

di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas-mayoritas atau 

distrik. Dalam sistem ini terdapat dua varian antara lain : 88 

a. Sistem Pararel 

Dalam sistem paralel sebagian distrik memakai sistem proporsional 

representatif daftar dan sebagian yang lain memakai sistem distrik.  

b. Sistem Mixed Member Proporsional (MMP)  

Dalam sistem MMP, kursi proporsional diberikan untuk 

mengompensasi disproporsionalitas yang dihasilkan oleh hasil kursi 

distrik.  

4. Sistem di Luar Ketiga Sistem Mainstream  

Sistem lain ini memiliki metode yang berkisar pada sistem distrik dan 

proporsional atau campuran dari keduanya. Terdapat 3 varian dalam sistem 

ini antara lain : 89 

a. Sistem Non Transferable Vote (SNTV)  

Pada setiap distrik tidak hanya diperebutkan satu kursi akan tetapi 

beberapa kursi. Setiap pemilih mempunyai satu suara untuk setiap 

                                                             
88 Ibid, hlm. 78-80 
89 Ibid, hlm. 81 
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calon. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak 

sesuai dengan ketersediaan kursi pada suatu distrik.  

b. Sistem Limited Vote ( LV)  

Dalam sistem ini pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. 

Dengan ketentuan jumlah pilihan tersebut tidak boleh melebihi dari 

jumlah kursi yang tersedia pada suatu distrik.  

c. Sistem Borda Count (BC)  

Dalam sistem ini pemilih meranking calon atau kandidat seperti 

dalam sistem AV, hanya saja bedanya adalah setiap prefensi 

memiliki nilai yang berbeda. 

3. Pemilihan Umum di Indonesia 

Pada tanggal 29 September 1955 diadakanlah pemilu untuk pertama kali 

yaitu memilih anggota DPR dan konstituante berdasarkan UUDS 1950 dan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, pelaksanaan pemilu pada saat itu 

berlangsung sangat demokratis dan diikuti oleh banyak partai politik. 

Kemudian memasuki era demokrasi terpimpin tidak pernah dilaksanakan 

lagi pemilu. Baru setelah orde baru memegang kekuasaan keinginan untuk 

melaksanakan pemilu muncul kembali dengan keluarnya TAP. MPRS No. 

XI/MPRS/1965 yang menyatakan antara lain “Pemilihan umum yang 

bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan 

pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968. Akan 

tetapi, pada waktu itu pemilu kondisi politik dan ekonomi tidak 

memungkinkan, maka pemilu tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 
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tersebut. Kemudian MPRS mengeluarkan ketetapannya yaitu TAP MPRS 

NO. XLII/MPRS/1968 menetapkan bahwa pemilihan umum akan 

diselenggarakan selambat-lambatnya 5 Juli 1971 atas dasar ketetapan 

tersebut. Presiden dan DPR mengeluarkan UU No. 15 Tahun 1969 tentang 

pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 

Rakyat dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, dan DPRD. Setelah itu dikeluarkan beberapa UU secara teratur untuk 

pelaksanaan pemilu berikutnya.90 

Memasuki era reformasi masalah pemilu dicantumkan dalam UUD NRI 

Tahun 1945 Bab VIIB tentang Pemilu, Pasal 22E menyebutkan sebagai 

berikut:91 

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

2. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah. 

3. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. 

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang. 

Pada umumnya sistem pemilu dilaksanakan dengan sistem organis dan 

sistem mekanis, dalam sistem organis rakyat dipandang sebagai sejumlah 

individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beranekawarna 

                                                             
90 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 220-22. 
91 Ibid, hlm. 221-222 
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persekutuan hidup seperti geneologis (rumah tangga), territorial (desa, kota, 

daerah), fungsional spesial (cabang industri) lapisan-lapisan masyarakat dan 

sebagainya. Dengan sistem ini masyarakat membentuk sistem perwakilan 

dengan melihat kepentingan-kepentingan khusus dalam persekutuan hidup 

yang bisa disebut Dewan korporatif.92 

Dalam sistem mekanis rakyat dipandang sebagai masa individu-

individu yang sama, masing-masing mengeluarkan satu suara dalam setiap 

pemilihan untuk suatu lembaga perwakilan. Sistem ini biasanya 

dilaksanakan dengan system proporsional atau distrik.93 

Memasuki masa reformasi pada tahun 1999 diadakan pemilihan umum, 

akan tetapi karena persiapan pelaksanaan pemilu ini terlalu singkat sehingga 

partai politik sulit untuk mengadakan sosialisasi dan kedua perangkat 

perundang-undangan masih bisa kepentingan partai orde baru.94 

Pada tahun 2004 dilaksanakan pemilihan umum, pemilihan pada waktu 

itu sangat berat karena disibukkan beberapa jadwal pemilu karena adanya 

pemilihan DPR, DPRD, DPD, dan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden.95 

D. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum 

                                                             
92 Ibid, 
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94 Ibid, hlm. 223 
95 Ibid, 
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Secara kelembagaan lembaga penyelenggara pemilihan umum 

disebutkan secara tegas dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945 

sebagai berikut : 96 

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Peserta pemilihan umum memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai 
politik. 

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. 

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan 
Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam 
undang-undang. 
 

Adapun 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilihan umum antara lain : 

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara dapat 

dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain, yaitu Menteri 

Negara, TNI, Kepolisian, Komisi Yudisial, dan Bank Sentral. Komisi 

Pemilihan Umum ditinjau dari tugas dan funfsinya dalam konteks cabang-

cabang kekuasaan negara termasuk kategori menjalankan kekuasaan 

eksekutif, yakni untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena itu secara fungsional Komisi 

Pemilihan Umum termasuk organ penunjang (auxiliary organs) atas tugas 

                                                             
96 Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik 

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 52. 
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organ utama yakni presiden. Dengan demikian sesungguhnya organ 

utamanya (primary constitutional organs) dari penyelenggaraan pemilu di 

Indonesia adalah Presiden, yang lebih lanjut oleh Undang-Undang Dasar 

1945 diatribusikan kepada Komisi Pemilihan Umum.97 

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :98 

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam 

penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) meliputi: 

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan 
jadwal. 

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan 
Umum , Komisi Pemilihan umum Provinsi, Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, 
PPLN, dan KPPSLN. 

c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat 
teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan 
mengendalikan semua tahapan 

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data 
kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar 
pemilih. 

f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi. 

g. Menetapkan peserta pemilu. 
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi 

perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil 

                                                             
97 Ibid, hlm. 51. 
98 Baca Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
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rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi untuk pemilu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), dan hasil rekapitulasi 
perhitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) dengan membuat berita acara perhitungan 
suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 

i. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat 
sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya 
kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. 

j. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk 
mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya. 

k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota 
(DPRD Kabupaten/kota) untuk setiap partai politik 
peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan 
membuat berita acaranya. 

m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan 
pendistribusian perlengkapan. 

n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, PPLN, dan KPPSLN. 

o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 
disampaikan oleh Bawaslu. 

p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi 
administrative kepada anggota Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, 
KPSSLN, Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, 
dan pegawai Sekretari Jendral Komisi Pemilihan Umum 
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang 
sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang 
Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat. 

r. Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit 
dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan 
dana kampanye. 
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s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap 
penyelenggaraan pemilu. 

t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan 
undang-undang. 

Adapun kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain : 

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 
secara tepat waktu. 

b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon 
secara adil dan setara. 

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan 
Pemilu kepada masyarakat. 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

e. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola 
barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

f. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan 
penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya 
kepada Bawaslu. 

g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi 
Pemilihan Umum dan ditandatangani oleh ketua dan 
anggota Komisi Pemilihan Umum. 

h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta 
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling 
lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat. 

i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
 
 

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah 

Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 

Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia 

Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-undang 

memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau 
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Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau 

LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi 

Pemilian Umum atau KPU.99 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pengawas pemilu 

memiliki pelaksana yang berjenjang, yakni pengawas pemilu yang ada di 

pusat yang disebut dengan Bawaslu, di provinsi disebut Bawaslu Provinsi 

dan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang disingkat Panwaslu 

(panitia pengawas pemilu). Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, 

sedangkan Panwaslu bersifat ad hoc.100 

Dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagaannya, Bawaslu 

menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan 

pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan. 

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka 

pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang 

demokratis. 

Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu 

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :101 

Bawaslu bertugas: 

                                                             
99 http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu(diakses pada hari Rabu 

tanggal 17 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB) 
100 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, 2018, 

hlm. 167-168. 
101 Baca Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan 
Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Sengketa proses 
Pemilu 

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas 
Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, Perencanaan 
pengadaan logistik oleh KPU, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, 
dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang 
terdiri atas Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 
sementara serta daftar pemilih tetap, Penataan dan penetapan daerah 
pemilihan DPRD kabupaten/kota, Penetapan Peserta Pemilu, 
Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 
anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan dan 
dana kampanye, Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, 
Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu 
di TPS, Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 
sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, 
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, Pelaksanaan 
penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan 
Pemilu susulan, danPenetapan hasil Pemilu. 

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang. 
f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 
Republik Indonesia. 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas 
Putusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan 
sengketa Pemilu, Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
dan Bawaslu Ihbupaten/ Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota, Keputusan pejabat yang berwenang atas 
pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 
Republik Indonesia. 

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 
Pemilu kepada DKPP. 

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu. 
j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu. 
l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU. 
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Bawaslu berwenang:102 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 
dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu. 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi 
Pemilu. 

c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang. 
d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. 
e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai 

hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas 
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota 
Kepolisian Republik Indonesia. 

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban 
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang 
jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan 
sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait 
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran 
administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, 
dan sengketa proses Pemilu. 

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan 
Panwaslu LN. 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 
Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu 
LN. 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bawaslu berkewajiban:  

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. 
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. 

                                                             
102 http://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban(diakses pada hari 

Rabu tanggal 17 Oktober 2018 pukul 15.40 WIB) 
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c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR 
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan 
kebutuhan. 

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 
berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan 
data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan 

3. Dewan Kehormaan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) 

Lahirnya DKPP pada 12 Juni 2012 merupakan hasil revisi Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 tentang penyelenggara Pemilu. Undang-undang ini memberikan 

amanat untuk merumuskan kode etik dan pedoman beracara di DKPP. Sejak 

saat itu DKPP sudah menangani pelanggaran kode etik penyelenggara 

Pemilu berdasarkan pada Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mekanisme dan 

prosedur kerja DKPP merupakan penerjemahan tugas dan wewenang DKPP 

dalam upaya menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas 

penyelenggara Pemilu.  

Dasar hukum tugas dan wewenang DKPP antara lain :103 

                                                             

103 Baca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum  
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1. Menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
penyelenggara Pemilu. 

2. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan 
pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 

3. Menetapkan Putusan. 
4. Menyampaikan Putusan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 

sedangkan kewenangan DKPP antara lain : 

1. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan 
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk memberikan 
penjelasan. 

2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau terkait untuk dimintai 
keterangan/dokumen/bukti lain. 

3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu apabila 
terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN BAWASLU TENTANG LARANGAN 

MANTAN NAPI KORUPSI MENJADI CALEG PADA PEMILU 2019 

       Hampir tak ada sistem pemerintrahan yang bersedia menerima cap tidak 

demokratis, maka hampir tak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan 

pemilu. Pemilu pada hakikatnya merupakan sistem penjaraingan pejabat publik 

yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan 

demokrasi.104 

       Bagi sejumlah negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi 

(berkedaulatan rakyat), pemilu memang di anggap sebagai lambang sekaligus tolak 

ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu 

merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dasn aplikasi dari nilai dasar 

demokrasi, di samping perlu adanya kebasan berpendapat dan berserikat yang 

dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya pemilu memang dianggap 

akan melahirkan suatu repersentatif rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan 

legitimasi bagi pemerintah melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang 

menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai 

                                                             
104 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD 1945, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm 329. 
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bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan 

simbol daripada kedaulatan rakyat.105 

      Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara 

persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retrotika, public relations, 

komunikasi massa, loby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara 

demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik 

agitasi propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku 

komunikator politik.106 

       Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaualatan rakyat. 

Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui 

“penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di 

parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut,sewaktu-waktu 

rakyat dapat meminta pertanggunjawaban kekuassan kepada pemerintah. 

       Di Indonesia Pemilu di atur di dalam UUD NRI 1945 Pasal 22 E yang 

menyebutkan:107 

1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** )  

2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )  

3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** )  

4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah 
adalah perseorangan.*** ) 

                                                             
105 Ibid., hlm 329-330. 
106 Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm 1. 
107 Baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)  

6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.*** ). 

       Dalam pelaksaanaanya pemilu terdapat asas-asas yang harus dipatuhi oleh 

semua pihak baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Asas asas pemilu 

terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ke -enam asas tersebut 

sering disingkat dengan "LUBER JURDIL" yaitu Langsung, Umum, Bebas, 

Rahasia, Jujur dan Adil. Berikut adalah penjelasan kelima asas penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia :108 

1. Langsung  
       Asas yang pertama adalah langsung. Ini mempunyai arti bahwa rakyat yang 
sudah memiliki hak pilih (pemilih) mempunyai hak untuk memberikan suaranya 
secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara. 
 

2. Umum 
       Setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk memilih 
wakil rakyat, nah asas yang kedua adalah umum. Ini artinya adalah pemilih 
memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga 
negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga 
negara yang telah memenuhi persyaratan. 
 

3.  Bebas 
        Asas yang ketiga adalah bebas. Arti dari asas ini adalah bahwa setiap pemilih 
memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dan 
paksaan dari pihak-pihak lain.  
 

4. Rahasia 
       Asas yang selanjutnya adalah rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, 
warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak 
manapun dan dengan jalan apapun.  
 
 
 
 
                                                             

108 Fajlurrahman, Op.Cit.,hlm 25-32. 
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5. Jujur 
       Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat, peserta 
pemilu, pengawas pemilu, pemantau, pemilih dan smua orang yang terlibat harus 
bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Adil 
       Pemilu diselenggrakan secara adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu 
mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 
 
       Sedangkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu 

terdapat  prinsip-prinsip bagi penyelenggara pemilu, antara lain:109 

1. Mandiri; 
2. Jujur; 
3. Adil; 
4. Berkepastian hukum;  
5.  Tertib;  
6. Terbuka; 
7. Proposional; 
8. Profesional; 
9. Akuntabel; 
10. Efektif; dan 

Efesien;      

       Dimana untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang baik dan demokratis 

dibentuk lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) sebagai regulator serta penyelenggara utama  pemilu di Indonesia, selain 

KPU dibentuk juga lembaga yang mengawasi jalannya pemilu yaitu Badan 

Pengawas Pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu yang 

mempunyai kewenangan untuk mengadili perilaku etik para pejabat penyelenggara 

pemilu di Indonesia. 

       Selanjutnya untuk memastikan terselenggaranya pemilu, disusunlah aturan 

main pemilu tersebut berupa sebuah undang-undang. Dimana penyelenggaran 

                                                             
`109 BacaUndang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 



71 
 

pemilu tahun 2019 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 

resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Undang-Undang (UU) 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). UU Pemilu yang menjadi pijakan untuk 

Pemilu 2019 mendatang UU Nomor 7 Tahun 2017tersebut merupakan 

penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang, yakni 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

PenyelenggaraPemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan.110 

      Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut menjadi dasar bagi KPU untuk 

memulai proses pemilu 2019 yang dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:111 

1.Masa kampanye direncanakan mulai 13 Oktober 2018 sampai 13 April 2019 
2.Verifikasi partai politik pada 1 Oktober 2017  
3.Penetapan parpol peserta pemilu akan dilaksanakan pada 1 Maret 2018 
4.Pengajuan bakal caleg DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2018 
5.Pengajuan bakal calon presiden dan wapres pada Agustus 2018 
6.Penetapan DCS DPR, DPD, dan DPRD pada Agustus 2018 
7.Penetapan calon presiden dan wapres serta Daftar Calon Tetap (DCT) pada 
September 2018 
8. Pelantikan DPRD kab/kota dan provinsi pada Agustus sampai September 
2019 

                                                             
110https://www.academia.edu/35157614/uu_no.07_tahun_2017_tentang_pemilu_dalam_p

erspektif_ilmu_politik_hukum (Diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.00 
WIB) 

111 Elza Astari Retaduari , Pileg dan Pilpres Serentak Digelar 17 April 2019, Ini Tahapannya 
dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-3483078/pileg-dan-pilpres-serentak-digelar-17-april-2019-ini-
tahapannya (Diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.10 WIB) 
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9.Pelantikan DPR dan DPD pada 1 Oktober 2019 
10. Pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2019. 

      Untuk memastikan lancarnya proses pemilu, KPU sebagai penyelenggara 

pemilu memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan KPU atau yang dikenal 

dengan PKPU. Wewenang yang bersifat istimewa itu mutlak ada pada KPU dan 

tidak boleh lembaga negara lain dapat mencampurinya, bentuk intervensi atas 

PKPU merupakan tindakan yang mengaganggu independensi dari KPU itu sendiri. 

inilah yang dimaksudkan oleh Alternative Rule Of Law Formulation (Pemikiran 

lanjutan atas konsep rule of law yang disampaikan oleh A.V. Dicey).  Lantas 

apakah PKPU tidak dapat diuji? Tentu dapat diuji, jika ternyata PKPU yang 

dikeluarkan oleh KPU melenceng/ tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang 

maka dapat dimintakan pengujiannya kepada Mahkamah Agung (Pasal 24A UUD 

NRI Tahun 1945) namun apabila sepanjang tidak ada yang berkeberatan atas PKPU 

tersebut maka PKPU itu harus dianggap syah karena berlakunya suatu asas praduga 

keabsaahan atau presumtio iustae causa. Jika kewengan tunggal yang ada pada 

KPU harus dibagi dengan lembaga negara lain maka hal tersebut saya anggap 

merupakan keingkaran dari friesermessen yang dimiliki oleh KPU sebagai 

penyelenggara pemerintahan atau bestuur serta merenggut independensi yang ada 

pada KPU.112 

      Sebab itu dalam proses penyelengaraan pemilu 2019, KPU mengeluarkan 

sejumlah PKPU. Salah satunya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dimana dalam   

                                                             
112Muhammad Hoiru Nail, “Menjaga Independensi Komisi Pemilihan Umumri ”, 

dikutip dari http://pasca.unej.ac.id/menjaga-independensi-komisi-pemilihan-umum/  (Diakses pada 
hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.20 WIB) 
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PKPU tersebut mengatur larangan mantan napi korupsi untuk berpartisipasi sebagai 

calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, yang mana poin itu tertera pada Pasal 7 

Ayat 1 huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 yang  berbunyi” " Pasal 7 (1) Bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara 

Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; dan  selanjutnya  Pasal 7 (1) huruf  h 

nya berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap 

anak,atau korupsi.” 113 

      Aturan inilah yang menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat, sebagian 

pihak mengapresiasi aturan ini walaupun tidak tepat materinya dimuat di dalam 

PKPU, dan sebagian pihak lainnya menilai aturan ini mendiskriminasi para mantan 

napi yang ingin menjadi caleg. Akhirnya aturan tersebut digugat ke Bawaslu oleh 

para bakal caleg mantan napi korupsi yang ingin mencalonkan diri menjadi caleg 

lagi pada pemilu 2019. Salah satu yang mengajukan gugatan tersebut adalah Joni 

Corneulus Tondok yaitu sebagai Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Kabupaten 

(DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Toraja, dimana Joni Corneulus 

Tondok sebagai bakal calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan IV Wilayah Torja Utara, yang oleh Berita Acara 

Komisi Pemilihan Umun Toraja Utara (KPU Toraja Utara) dinyatakan Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) pengajuan bakal calon Anggota  Dewan Perwakilan 

                                                             
113 Ardiansyah Fajar, Ketua KPU: PKPU Tidak Bertentangan dengan Undang-undang, 

dikutip darihttps://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/ketua-kpu-pkpu-tidak-
bertentangan-dengan-undang-undang/full (Diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 
17.35 WIB) 
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Rakyat Derah Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana 

dalam Putusan nya Panwaslu Toraja Utara memutuskan:114 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Toraja tentang Penetapan 

Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota 
DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalamn Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 
25 Juli 2019. 

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toraja untuk menerima dan 
memverifikasi Pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019, berdasarkan Pasal 
240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toraja untuk melaksanakan 
Putusan ini sesuai ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 hari 
(tiga) hari sejak dibacakan. 

      Selain itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga mengabulkan gugatan Ketua DPD 

Gerindra DKI Jakarta M Taufik untuk tetap menjadi bakal calon anggota DPRD 

DKI pada Pemilu 2019.115 Taufik sebelumnya menggugat Peraturan KPU Nomor 

20 Tahun 2018 yang mencantumkan larangan bagi eks narapidana kasus korupsi 

menjadi calon legislatif. Bawaslu DKI Jakarta Bawaslu DKI memerintahkan KPU 

DKI melaksanakan putusan tersebut terhitung tiga hari kerja setelah dibacakan. 

Namun, KPU DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI. 

KPU DKI mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018. Isinya, KPU 

provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu 

sampai keluar putusan uji materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.116  

                                                             
114 Putusan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor Register Permohonan : 

001/PS/SN.20/VII/2018 
115 Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor Register : 

004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018 
116 David Oliver Purba "KPU Disarankan Laksanakan Putusan 

Bawaslu", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/05/20571691/kpu-disarankan-
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      Dari sini dapat dilihat ada ketidaksepehaman antara KPU dan Bawaslu sebagai 

lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan dan lembaga yang mengawasi 

pemilu. Menurut anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mantan napi korupsi itu 

diloloskan jadi caleg itu dengan alasan hak konstitusional. "Keputusannya adalah 

hak konstitusional warga negara, hak dipilih dan memilih Pasal 28 J. Pasal 28 J ini 

jika ingin disimpangi maka penyimpangannya melalui undang-undang.117 

      Anggota Bawaslu tersebut mengatakan jika ada aturan dalam PKPU dan 

undang-undang terkait hal tersebut, maka yang harus didahulukan dan ditaati 

terlebih dahulu adalah undang-undang. selanjutnya apa yang dilakukan Bawaslu 

saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang ada."Dari awal sudah 

menyatakan ini akan bermasalah jika dimasukan dalam PKPU dan KPU tetap 

masukan ini. Sempat diprotes juga oleh Kemenkum HAM. Tetapi kemudian syarat 

calon anggota berubah menjadi syarat pencalonan. Kalau konsisten dengan itu 

maka seluruh dapilnya harus hilang juga sesuai dengan syarat pencalonan. 

Tindakan Bawaslu juga sudah sesuai dengan kaidah hukum. Serta sesuai dengan 

pendapat pada ahli hukum.118 

                                                             
laksanakan-putusan-bawaslu.  (diakses pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 pukul 14.00 
WIB)         

117 Sania Mashabi, Ini alasan Bawaslu loloskan 12 caleg eks napi korupsi di Pemilu 2019, 
dikutip dari https://www.merdeka.com/politik/ini-alasan-bawaslu-loloskan-12-caleg-eks-napi-
korupsi-di-pemilu-2019.html (diakses pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 pukul 14.10 
WIB) 

118 Ibid, 
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       Bawaslu sendiri adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan 

penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Di samping 

tugas tersebut, Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan 

penindakan terhadap pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu; mengawasi 

persiapan penyelenggaraan pemilu. Persiapan penyelenggaraan pemilu yang 

dimasksud terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu; 

perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi penyelenggaraan pemilu 

sampai proses pelaksanaan pemungutan suara.119 

       Selain itu Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, 

yang terdiri atas:Putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan 

sengketa pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, netralitas 

anggota TNI, dan netrlitas anggota Kepoilisian Republik Indonesia; menyampaikan 

dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; 

menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu (penegakan 

hukum terpadu); mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

pengusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; mengevaluasi pengawasan pemilu; mengawasi pelaksanaan 

                                                             
119 Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat “Orientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi”, 

Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 124. 
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peraturan KPU; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.120 

     Sesuai yang penulis sampaikan di atas sudah jelas bahwa Bawaslu berwenang 

untuk membuat Putusan dan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Tetapi dapat 

dilihat bahwa ada perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu dalam menilai 

aturan terkait pelarangan mantan napi korupsi jadi caleg. Kemudian perbedaan 

pandangan tersebut menyebabkan kedua lembaga tetap bersikukuh 

mempertahankan keputusannya masing-masing. Padahal disebutkan di dalam Pasal 

461 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa: 

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 kepa.da 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. 

5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan 
investigasi. 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. 

6. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 
penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:  
 

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme 
sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan;  

b. teguran tertulis; 
c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; 

dan 

                                                             
120 Ibid,  
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d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 
 

Sedangkan dalam Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
menyebutkan bahwa: 

       KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari 

sejak tanggal putusan dibacakan. 

      Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat 

jelas seharusnya KPU harus segera melaksanakan Putusan Bawaslu. Tetapi dalam 

prakteknya KPU tetap bersikukuh untuk menunda pelaksanaan Putusan Bawaslu 

tersebut. Jadi bila dilihat dari permasalahan ini ada ketidakpastian hukum yang 

terjadi akibat penundaan pelaksaanaan Putusan Bawaslu oleh KPU. Sikap Bawaslu 

tersebut tentu saja dapat membingungkan lembaga penyelenggara pemilu yang lain 

yakni KPU, dimana sebelumnya Bawaslu telah mengeluarkan pakta integritas. 

Pakta integritas Bawaslu merupakan salah satu syarat partai politik mengusung 

caleg dalam pemilu 2019. Pakta integritas itu berisi anjuran Bawaslu agar partai 

mengajukan caleg yang bersih dari catatan pidana, terutama korupsi, narkotika, dan 

kekerasan seksual anak, tiga perbuatan terlarang bagi caleg 2019.121 

      KPU sudah membuat formulir yang wajib diisi partai dan bakal calon anggota 

legislatif, itu bagian dari syarat pencalonan. Pakta integritas juga ada di formulir 

itu. Perbedaan sikap Bawaslu dan KPU ini disebut dapat mengancam integritas 

                                                             
121Reno Esnir, Caleg eks koruptor: KPU-Bawaslu beda pendapat, kepastian hukum 

pemilu terancam, dikutip dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45410541 (diakses pada 
hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB) 
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pemilu 2019. Setiap lembaga yang memegang kewenangan dalam pemilu 

seharusnya berpegang pada aturan hukum yang sama. " Menurut Lucius Karus, jika 

penyelenggara dan pengawas berbeda keputusan, dampak yang akan terasa adalah 

tidak adanya kepastian hukum," ungkap Lucius Karus dari peneliti Forum 

Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.122 Bawaslu dan KPU harus melakukan 

mediasi untuk menyamakan persepsi soal mantan narapidana korupsi menjadi 

caleg. Ia mengatakan kesamaan pemahaman dua lembaga itu vital untuk 

memastikan kualitas dan integritas pemilu 2019.123 

       Pada dasarnya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kewenangan 

Bawaslu saat ini, dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya wewenang Bawaslu 

tidak begitu signifikan terhadap pengawasan pemilu salah satunya penanganan 

pelenggaran adminstrasi yang sebelumnya hanya berupa rapat kajian yang mana 

hasilnya  hanya bersifat rekomendasi saja dan pelaksanaannya tergantung 

KPU,tetapi saat ini Perubahan penanganan pelanggaran administrasi, dari semula 

berupa rapat kajian menjadi persidangan terbuka, merupakan implikasi atas 

perubahan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi 

pemilu.124 

     Upaya administratif dalam sengketa Pemilu dengan menempatkan Panwaslu dan 

Bawaslu sebagai lembaga Banding Administratif mendorong tumbuhnya kesadaran 

                                                             
122 Ibid,  
123 Ibid,  
124 Didik Supriyanto,” Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan 

Baru, dikutip dari https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-
penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru  (diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 
pukul 21.12 WIB) 
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masyarakat akan pentingnya penyelesaian hukum di luar pengadilan. Selama ini 

pengaturan upaya administratif melalui lembaga Banding adminstratif masih 

terbatas di beberapa lingkungan pemerintahan saja. Salah satu kunci penyelesaian 

sengketa administratif di luar pengadilan adalah adanya ketersedian sistem 

penyelesaian sengketa administratif di setiap institusi pemerintahan. Pejabat tata 

usaha negara sebagai instrumen pemerintahan harus memiliki pola penyelesaian 

administratif, baik dalam bentuk keberatan maupun banding administratif ketika 

warga merasa dirugikan dengan sebuah keputusan pemerintah. Upaya administratif 

inilah yang akan mendorong penyelesaian terlebih dahulu sebelum masuk di ranah 

ligitasi yakni pengadilan.125 

     Undang-undang pemilu sebelumnya menempatkan Bawaslu hanya sebagai 

bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sedang penuntasnya 

adalah KPU. Dalam praktik, Bawaslu melakukan rapat kajian tentang ada-tidaknya 

pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan. Jika ada, maka Bawaslu 

merekomendasikan kepada KPU untuk menuntaskan pelanggaran itu. Namun 

rekomendasi itu sering diabaikan KPU sehingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Tahun 2017) memperkuat wewenang 

Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai 

eksekutor atau pemutus perkara. Perhatikan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 

7/2017: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, 

                                                             
125 Teguh Satya Bhakti, Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Bidang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat MA 
RI, Jakarta, 2017.,hlm 74. 
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memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Lalu 

Ayat (6) menyatakan: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa:126 

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. teguran tertulis; 
c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan 

Pemilu; dan  
d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

     Menurut Pasal 460 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelanggaran 

administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme 

yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu. Jelaslah, bahwa Bawaslu kini bukan sekadar lembaga 

pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-

fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun 

mengikuti model persidangan. Atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu 

dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu ini terdapat tiga masalah yang 

harus diperhatikan. Pertama, Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi 

pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi ganda ini  bisa 

menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu sudah 

mempunyai penilaian tertentu atas suatu kajadian atau kasus pelanggaran 

administrasi. Padahal kemudian lembaga ini juga menyidangkan kasus tersebut. 

Jelas, penilainnya (ketika menjalankan fungsi pengawasan) akan memengaruhi 

                                                             
126 Ibid, 
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putusannya (ketika menjadi lembaga peradilan). Kedua, hadirnya (lembaga) 

peradilan pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi, jelas menambah 

panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal, 

tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele, dan menjauhkan substansi demokrasi. 

Ketiga, khusus untuk Pemilu 2019, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota direkrut semata-mata sebagai pengawas pemilu. Mereka 

belum tentu memenuhi sebagai hakim peradilan administrasi pemilu, sehingga ke 

depan sangat mungkin akan banyak keputusan buruk yang merepotkan kerja 

KPU.127 

      Saat ini Bawaslu memiliki perubahan yang signifikan terhadap kewenanganya 

seperti yang disebutkan dalam undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum  Tugas, Wewenang, berdasarkan amanat adalah sebagai 

berikut :128 

Bawaslu bertugas: 
a. 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; 

b. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 
c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bawaslu berwenang: 

                                                             
127 Ibid,  
128 Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 
dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi 
Pemilu; 

c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

d. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

     Berdasarkan ketentuan diatas mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu, dapat 

disimpulkan adanya penguatan atas kewenangan Bawaslu. Dan bila  ditinjau dari 

sudut kedudukannya Putusan Bawaslu mempunyai implikasi hukum yang mengikat 

dan wajib dijalankan oleh KPU. Jadi jelas dalam kasus Putusan Bawaslu mengenai 

larangan mantan napi korupsi seharusnya KPU wajib menjalankan Putusan 

Bawaslu terlepas dari apa yang menjadi dasar KPU mengeluarkan aturan PKPU 

tersebut. Hal ini semata-mata untuk memastikan bahwa tidak adanya ketentuan UU 

yang di langgar oleh KPU. Oleh karena itu, Putusan Bawaslu tersebut telah 

menggugurkan keputusan KPU yang tidak meloloskan mantan napi koruspi 

menjadi caleg. Selanjutnya  KPU mempunyai kewjiban hukum untuk 

melaksanakan keputusan Bawaslu tersebut. 

      Selain itu perlu diketahui, bahwa Mahkamah Agung juga telah membatalkan 

Pasal dalam Peraturan KPU yang memuat tentang larangan mantan narapidana 

menjadi caleg. Dalam Putusan nya MA mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 

ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Ketentuan yang dibatalkan MA 

tersebut mengatur larangan terhadap eks narapidana (napi) korupsi, mantan napi 

bandar narkoba dan eks napi kejahatan seksual pada anak menjadi calon legislatif 
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(caleg). Selain itu, MA juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 

huruf (j) PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. 

Ketentuan ini juga mengatur larangan bagi mantan napi korupsi, bandar narkoba 

dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi bacaleg.129 

       Majelis hakim, yang terdiri atas tiga hakim agung: Supandi, Irfan Fachrudin 

dan Yodi Martono, mengabulkan uji materi pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 

2018 dalam perkara Nomor 46 P/HUM/2018 yang diajukan oleh Jumanto. 

Sedangkan Majelis Hakim yang terdiri dari tiga hakim Agung: Supandi, Yulius dan 

Irfan Fachrudin mengabulkan uji materi Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 

2018 terkait perkara Nomor 30 P/HUM/2018 yang diajukan oleh Lucianty.". 

Putusan tersebut menilai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 dan Pasal 

60 huruf (j) PKPU 26/2018, yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi", 

bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilu  Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan 

bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "Tidak pernah 

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

                                                             
129 https://tirto.id/ma-kabulkan-uji-materi-pkpu-larangan-eks-koruptor-jadi-caleg-cYZa  

(diakses pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pukul 13.20 WIB) 
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5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." 130 

      Dari sini dapat dilihat bahwa dasar yang menjadi Putusan MA tersebut sama 

dengan dasar yang digunakan oleh Bawaslu dalam memutus ketentuan PKPU 

tersebut. Oleh sebab itu implikasi hukum tentang putusan Bawaslu adalah 

menggugurkan ketentuan PKPU tentang larangan yang tidak memperbolehkan 

mantan napi koruspi menjadi caleg. Selain itu implikasi lainnya adalah mewajibkan 

kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan tersebut, yaitu meloloskan mantan 

napi korupsi yang seblumnya tidak memenuhi syarat menjadi Bakal Calon Anggota 

Legislatif menjadi memenuhi syarat. 

         Pada dasarnya bila KPU tidak melaksanakan Putusan Bawaslu, anggota KPU 

bisa di laporkan kepada DKPP untuk di periksa, dan apabila dalam pemeriksaan 

nya ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU maka DKPP bisa 

menjatuhkan sanksi kepada amggota KPU tersebut baik itu sanksi ringan maupun 

sanksi berat. Namun pada saat ini realita nya tidak ada pihak yang menggugat KPU 

walaupun di ketahui bahwa KPU tidak mau melaksankan Putusan Bawaslu. Bisa 

dikatakan bahwa secara hukum tidak diatur secara jelas implikasi hukum bila KPU 

tidak melaksanakan Putusan Bawaslu. 

 

 

 

                                                             
130 Ibid,  
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B. TANGGAPAN PARTAI POLITIK TENTANG PUTUSAN 

BAWASLU  

      Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan 

pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat 

terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang 

mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.131 

       Oleh sebab itu penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan 

umum harus memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam proses pelaksanaanya. 

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat tentang larangan bagi mantan 

narapidana korupsi merupakan bentuk dari upaya KPU untuk mewujudkan pemilu 

yang menghasilkan calon anggota legislatif yang bersih. Tetapi dalam perumusan 

aturan tersebut KPU seharusnya tidak menempatkan materi muatan larangan 

tersebut ke dalam PKPU. Seperti yang diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara 

Refly Harum yang mengatakan bahwa KPU memaksakan materi yang bukan 

kewenangannya.132 Menurut Refly, KPU memasuki wilayah yang terlalu dalam. 

Sebab, tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu bukan menentukan siapa 

                                                             
131 Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik 

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Laksbang Mediatama.,hlm 1. 
132 Dewi Nurita, Kata Refly Harun Soal PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, 

dikutip dari https://nasional.tempo.co/read/1102817/kata-refly-harun-soal-pkpu-larangan-
eks-napi-korupsi-jadi-caleg/full&view=ok (Diakses pada hari Minggu 28 Oktober 2018 pukul 
10.00 WIB) 
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pasangan calon yang akan terpilih. "KPU kan bukan lembaga aspiratif, melainkan 

lembaga administratif. Kalaupun KPU didukung rakyat, ujar dia, bukan berarti 

mengambil yang bukan kewenangannya dan merusak sistem yang ada.133 

      Senada dengan Refly Harum, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD sepakat 

jika ada peraturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon 

anggota legislatif. Namun, menurut Mahfud, semestinya bukan Komisi Pemilihan 

Umum yang mengeluarkan aturan itu dalam Peraturan KPU. Membolehkan orang 

ikut dan melarang orang ikut, itu wewenang undang-undang, bukan PKPU.134 

      Menurut Mahfud, larangan tersebut berkaitan dengan hak asasi seseorang dalam 

berpolitik. Sementara, urusan pengurangan hak asasi manusia itu merupakan 

wewenang  lembaga legislatif.135 

      Namun perlu di ketahui, selain KPU dan Bawaslu pelaksanaan pemilu juga 

sangat tergantung kepada partai politik sebagai peserta pemilu 2019. Partai politik 

merupakan kendaraan yang dijadikan oleh bakal calon anggota legislatif untuk bisa 

mendaftarkan dirinya menjadi caleg ke KPU.  

       Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terorganisir, 

dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, 

                                                             
133 Ibid,  
134 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Mahfud Nilai Larangan Eks Napi Korupsi Jadi 

Caleg Sebaiknya diatur UU’’, dikutip dari, 
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/08044801/mahfud-nilai-larangan-eks-napi-korupsi-
jadi-caleg-sebaiknya-diatur-uu (Diakses pada hari Minggu 28 Oktober 2018 pukul 10.10 WIB) 

 
135 Ibid,  
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dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan merebut jabatan-

jabatan politik secara konstitusional.136 

     Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 empat 

fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo, 

meliputi sarana: (1) komunikasi; (2) sosialisasi politik; (3) rekrutmen politik; 

(4)pengatur konflik. Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai 

politik itu mencakup fungsi (1) mobilisasi dan integritas; (2) sarana pembentukan 

pengaruh terhadap perilaku pemilih (3) sarana rekrumen politik; (4) sarana 

elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.137 

       Keempat fungsi tersebut sama-sama terakait satu dengan yang lainnya. Sebagai 

sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya 

mengartikulasikan kepentingan atau political interest yang terdapat atau kadang-

kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap 

sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan 

partai politik yang bersangkutan. Setelah itu ide-ide dan kebijkan atau aspirasi 

kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan 

menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.138 

                                                             
136 I Gede Yusa, Hukum Tata Negara” Pasca Perubahan UUD NRI 1945” Setara Press, 

Malang, 2016., hlm 218. 

137Jimmly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ctk. Keempat, PT.Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.406. 
138 Ibid,  
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        Terkait dengan komunikasi politik itu, Partai politik juga berperan penting 

dalam melakukan sosialisasi politik. Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi 

pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan 

feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik 

ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah 

yang menjadi struktur antara atau itermediate structure yang harus memainkan 

peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif 

masyarakat warga negara.139 

      Misalnya, dalam rangka keperluan untuk memasyarakatkan kesadaraan negara 

berkontribusi, partai dapat memainkan peran yang sangat penting. Tentu, 

pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya 

partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab ekslusif untuk 

memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang 

duduk di dalam jabatan-jabatan politik, khususnya pimpinan pemerintahan 

eksekutif, mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Namun, yang hendak 

ditekankan disini  adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan 

politik dan sosialisasi politik itu sangatlah besar.140 

        Ketiga, partai politik adalah sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk memang 

dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader 

pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu 

ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara 

                                                             
139 Ibid, hlm.407. 
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yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilam Rakyat, ataupun melalui cara-

cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh 

partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profeional dibidang 

kepegawainegerian dan lain-lain yang tidak bersifat politik, tidak boleh melibatkan 

peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan 

yang bersifat politik sehingga memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui 

prosedur politik pula. Untuk menghindari terjadinya pencampuradukan, perlu 

dimengeri benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan 

jabatan-jabatan yang bersifat teknis administratif dan profesional. Di lingkungan 

kementerian, hanya ada satu jabatan yang bersifat politik, yaitu menteri. Sementara 

itu, para pembantu menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah 

pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang kepegawaian.141 

       Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam 

masyarakat. Seperti sudah disebutkan di atas, nilai-nilai dan kepentingan-

kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, 

rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai 

politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan 

melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan 

alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.142 

                                                             
141 Ibid, hlm.408. 
142 Ibid, hlm.409. 
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      Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengeloala konflik, partai 

berperan sebagai sarana agrgasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan 

yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai . Oeh  karena itu, 

dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat 

dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan 

mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkan dengan 

sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.143 

      Dari hal di atas bisa kita lihat bahwa partai politik mempunyai peranan yang 

sangat luar biasa terhadap suskes atau tidak nya berjalan pemilu 2019 ini. Maka 

dari itu untuk bisa mewujudkan pemilu 2019 yang berkualitas tidak hanya 

bergantung kepada KPU dan Bawaslu saja tetapi juga sangat bergantung juga pada 

partai politik sebagai kendaraan yang digunakan oleh para calon legislatif. 

      Dari sinilah penulis akan menganalisis pendapat salah satu partai politik untuk 

mengetahui tanggapannya mengenai putusan Bawaslu yang memperbolehkan 

mantan napi korupsi menjadi caleg.  Salah satunya adalah tanggapan dari Syarif 

Guska Laksana, S.H wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar 

Yogyakarta yang mengatakan bahwa UU No 7 Tahun 2017 sudah sangat jelas  

mengenai memaparkan kriteria-keiteria atau syarat-syarat warga negara Indonesia 

untuk menjadi caleg dan di dalamnya cukup jelas mengatur hal tersebut tanpa harus 

ada suatu ketentuan baru yang diatur KPU dalam PKPU tentang larangan mantan 

narapidana korupsi menjadi caleg untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih. 
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Dalam hal ini KPU tidak boleh menciptakan suatu norma baru yang mana norma 

tersebut bertentangan dengan aturan diatasnya.144 Lanjutnya mengenai Bawaslu 

yang membatalkan ketentuan larangan tersebut, Partai golkar mengapresiasikan 

tindakan bawaslu melalui putusannya yang sudah bertindak sesuai dalam 

menjalankan peraturan perundang-undangan. Bagi dirinya dan partai golkar 

sekalipun seseorang itu pernah melakukan tindak pidana, tetapi yang bersangkutan 

sudah menjalani hukuman atas tindak pidananya itu dianggap ia sudah 

mempertanggungjawabkan tindakannya dan dia kembali lagi menjadi warga negara 

biasa yang mempunyai hak konstitusional,  dia berhak dipilih dan memilih. dan 

yang menjadi indikator partai golkar ialah UU dan UUD yang sampai saat ini 

memperbolehkan mantan napi korupsi boleh untuk maju menjadi caleg pada 

pemilu. sekalipun caleg tersebut orang bersih , tidak menutup kemungkinan orang 

tersebut bisa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bagi partai golkar 

memperbolehkan kembali seseorang mantan napi korupsi menjadi caleg tidak akan 

mempengaruhi elektabitas partai, karena orang tersebut sudah menjalani 

hukumannya dan kembali lagi menjadi masyarakat biasa bagi partai,  karena partai 

sudah mempercayai calon tersebut untuk maju kembali dalam kontestasi pemilu 

2019. sisanya dikembalikan kepada masyarakat yang dalam hal ini bertindak 

sebagai pemegang hak untuk memilih calon legislatif 2019.145 

      Berbeda hal nya dengan yang disampaikan oleh Sekjen DPP Partai PAN Eddy 

Soeparno yang mengatakan bahwa partai pan tetap tidak akan mencalonkan mantan 

                                                             
144 Syarif Guska Laksana, S.H wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar 

Yogyakarta, di wawancarai pada hari Sabtu 27 Oktober 2018 pukul 20.20 WIB) 
145 Ibid,  
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napi korupsi menjadi caleg, meskipun Bawaslu dan MA pun memperbolehkan 

mantan napi korupsi menjadi caleg. Khusus PAN menurutnya tetap konsisten untuk 

tidak mencalonkan mantan napi menjadi caleg dan hal tersebut sudah 

dikomunikasikan kepada seluruh jajaran pengurus daerah untuk mengevaluasi 

caleg dari mantan napi dan meminta untuk di ganti dengan kader lain. Disisi lain 

Partai PAN menghormati Putusan Bawaslu dan Juga Putusan MA yang telah 

dikeluarkan serta mengakhiri polemik tentang larangan menjadi caleg bagi mantan 

napi sehingga memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu 2019.146 

      Dapat dilihat berdasarkan dua pendapat diatas, dapat ditarik benang merah 

bahwa tidak semua partai politik mengikutsertakan kembali mantan napi menjadi 

caleg. Selain itu dapat juga kita simpulkan bahwa diperbolehkan atau tidaknya 

mantan napi menjadi caleg pasca putusan Bawaslu dan MA tergantung kebijakan 

dari masing-masing partai politik. Dimana seperti yang penulis telah sampaikan di 

atas bahwa partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam mewujudkan 

pemilu yang berkualitas. Karena dalam demokrasi partai politik menjadi pilar 

utama untuk menentukan sukses atau tidaknya sebuah negara dikatakan sebagai 

negara yang demokrasi. Karna sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi 

bisa dikatakan pelaksanaan pemilu menjadi indikator utama untuk sebuah negara 

menjadi negara yang berdemokrasi, dan tentunya partai politik sebagai pilar 

demokrasi tersebut menjadi pemain utama untuk mewujudkan hasil yang 

berkualitas dari sebuah pemilu. Karena di Indonesia partai poilitik menjadi gerbang 

                                                             
146 Eddy Soeparno, Sekjen DPP Partai PAN, PAN tidak akan mengusung mantan napi 

korupsi jadi caleg, seperti dikutip dari https://www.youtube.com/watch?v=kbAExQ5n8ZE 
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atau kendaraan utama bagi seseorang menjadi caleg anggota DPR atau DPRD. 

Sehingga partai politik harusnya bisa menjaring calon-calon yang berkualitas 

sebelum di daftarkan menjadi caleg kepada KPU untuk mengikuti pemilihan umum.  

      Maka dari itu seharusnya partai politik dapat dengan bijak memilih orang-orang 

yang akan di daftarkan menjadi caleg pada pemilu 2019, terlepas dari aturan yang 

memperbolehkan atau tidaknya mantan napi korupsi menjadi caleg. Karena 

menurut penulis mantan napi korupsi tersebut sudah pernah diberikan kesempatan 

menjadi wakil rakyat sebelumnya. Tetapi pada realita nya mereka tidak bisa 

menjalankan amanat tersebut, dan mengkhianati amanah tersebut dengan 

melakukan tindakan korupsi yang menguntungkan dirinya atau pun kelompoknya 

dan sangat jelas telah merugikan negara dan masyarakat. Sejatinya masyarakat bisa 

menerima manfaat dengan jadinya mantan napi korupsi sebelumnya untuk 

memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi nyata nya masyarakat malah dirugikan 

dengan tindakan mantan napi korupsi tersebut.  

      Berbicara mengenai bahwa mantan narapidana korupsi memiliki hak untuk 

mencalonkan diri menjadi pejabat publik kembali, hal tersebut tidak bisa dijadikan 

alasan pembenaran untuk memberikan kesempatan kembali bagi mantan napi 

korupsi untuk menjadi caleg, karena sejatinya ada moral politik dan nilai-nilai 

keadilan yang hidup di dalam masyarkat yang harus diperhatikan oleh semua pihak, 

baik partai politik, KPU, Bawaslu, Pengadilan dan semua pihak lainnya.  

      Karena penulis berpendapat bahwa sejatinya pemilu yang baik dapat 

diwujudkan melalui kesadaran bersama untuk berusaha memperbaiki pemilu di 
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Indonesia, khususnya pemilu 2019 kedepan mari untuk mewujudkan pemilu yang 

bersih melalui dari memilih calon-calon anggota legislatif yang memiliki rekam 

jejak baik serta berprestasi dan tentunya yang memperjuangkan aspirasi 

masyarakat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sifat putusan Bawaslu adalah mengikat maka putusan Bawaslu 

tersebut menggugurkannya ketentuan PKPU tentang larangan yang 

tidak memperbolehkan mantan napi koruspi menjadi caleg. Selain 

itu implikasi lainnya adalah mewajibkan kepada KPU untuk 

melaksanakan Keputusan tersebut yaitu untuk meloloskan mantan 

napi korupsi yang seblumnya Tidak Memenuhi Syarat menjadi 

Bakal Calon Anggota Legislatif menjadi memenuhi syarat. 

2. Bahwa tidak semua partai politik mengikutsertakan kembali mantan 

napi korupsi menjadi caleg. Selain itu dapat juga kita simpulkan 

bahwa diperbolehkan atau tidaknya mantan napi menjadi caleg 

pasca putusan Bawaslu dan MA tergantung kebijakan dari masing-

masing partai politik. Dimana partai politik mempunyai peranan 

yang sangat besar dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. 

Karena dalam demokrasi partai politik mernjadi pilar utama untuk 

menentukan sukses atau tidaknya sebuah negara dikatakan sebagai 

negara yang demokrasi. Karna sebagai negara yang menganut 

prinsip demokrasi bisa dikatakan pelaksanaan pemilu menjadi 

indikator utama untuk sebuah negara menjadi negara yang 
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berdemokrasi, dan tentunya partai politik sebagai pilar demokrasi 

tersebut menjadi pemain utama untuk mewujudkan hasil yang 

berkualitas dari sebuah pemilu. Karena di Indonesia partai poilitik 

menjadi gerbang atau kendaraan utama bagi seseorang menjadi 

caleg anggota DPR atau DPRD. Sehingga partai politik harusnya 

bisa menjaring calon-calon yang berkualitas sebelum di daftarkan 

menjadi caleg kepada KPU untuk mengikuti pemilihan umum.  

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Seharusnya KPU  tetap melaksanakan keputusan Bawaslu meskipun 

keputusan tersebut tidak sesuai dengan semangat untuk mewujudkan 

pemilu yang bersih dan berkualitas, tetapi hal tersebut semata-mata 

untuk melaksanankan ketentuan perundang-undangan. 

2. Bawaslu juga seharusnya mencari solusi dengan duduk bersama KPU 

terkait putusan nya yang memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi 

caleg, hal ini dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih bukan 

malah berselisih dengan cara yang tidak produktif. 

3. Bagi partai politik juga seharusnya menjadi pintu pertama untuk 

menyaring caleg-caleg yang berkualitas untuk di daftarkan menjadi 

peserta pemilu 2019. Karena politik mempunyai kewenangan untuk 

menyeleksi tingkat pertama calon bakal anggota legislatif mana yang 
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bisa di daftarkan dan yang tidak bisa di daftarkan sehingga tidak akan 

menimbulkan kegaduhan publik seperti saat ini. 
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