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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham Demokrasi.
1
 

Tidak pernah ada demokrasi tanpa Pemilihan umum. Oleh sebab itu, di setiap 

negara yang menganut demokrasi,  Pemilihan umum yang lebih dikenal dengan 

Pemilu menjadi sangat penting dan selalu menentukan proses sejarah politik di 

negara masing- masing. Ada beberapa indikator suatu Pemilu memenuhi prinsip-

prinsip demokrasi, yaitu:
2
 

a. Inclusiveness, artinya setiap orang yang sudah dewasa  harus diikutkan 

dalam Pemilu. 

b. Equal Vote, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama. 

c. Effective Participation, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk 

mengekspresikan pilihannya. 

d. Enlightened Understanding, artinya dalam rangka mengekspresikan 

pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan 

kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya. 

e. Final Control of Agenda, artinya pemilu dianggap demokratis apabila 

terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu. 

 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan umum secara langsung, umum, bebas,  
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rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara 

Pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi 

tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika 

masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia 

yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh 

Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara 

Pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilihan  

Kepala Daerah dilakukan secara langsung. Semangat dilaksanakan pilkada 

langsung adalah  koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) 

di era  sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil daerah dipilih oleh DPRD, 

menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat. Melalui pilkada 

langsung, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara 

langsung  dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih kepala 

daerah. 

Pada tahun 2015, Pilkada serentak untuk pertama kalinya dilangsungkan. 

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hampir seluruh wilayah Kabupaten di 
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Indonesia melakukan pergantian Kepala Daerah pada tahun 2015, termasuk 

didalamnya adalah Kabupaten Bantul. Dalam rangka menciptakan 

penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

memberikan tugas dan wewenang kepada Panitia Pengawas Pemilihan 

Kabupaten/Kota untuk mengawasi seluruh tahapan yang ada dalam 

penyelenggaraan Pilkada. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang kemudian sebagian ketentuannya diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah mengakomodir keberadaan lembaga 

pengawas yang independen, namun ternyata Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Bantul tahun 2015 bukan tanpa masalah sama sekali. 

Sebagaimana dikutip dari beberapa media, Panitia Pengawas Pemilihan 

(Panwas) Kabupaten Bantul menemukan indikasi pelanggaran jadwal kampanye 

oleh dua pasangan calon (Paslon) peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bantul. Anggota Panwaslu Bantul Divisi 

Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Nuril Hanafi mengungkapkan, 

indikasi pelanggaran kampanye mulanya ditemukan Panitia Pengawas Kecamatan 

(Panwascam) yang setiap hari memantau aktivitas politik yang dilakukan kedua 

paslon di masyarakat.
3
 Selain itu, Ketua Panwas Bantul, Supardi mengungkapkan 

hingga saat ini, sudah ada 10 kasus pelanggaran yang mereka tangani terkait 
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Pilkada Bantul 2015. Dari banyak kasus pelanggaran itu, lanjutnya, banyak 

didominasi kasus netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), disusul pelanggaran 

karena penyelenggaraan tahapan pemilu yang tak sesuai.
4
 

Dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 

Kabupaten Bantul kali ini beragam. Tidak hanya pelanggaran pidana Pemilihan 

atau administri saja. Anggota Panwas Kabupaten Bantul Divisi SDM, Nuril 

Hanafi mengatakan bahwa pelanggaran yang terjadi bentuknya macam-macam 

seperti pelanggaran netralitas ASN, kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat 

ibadah, termasuk dugaan menggunakan fasilitas pemerintah karena ada yang 

janjikan bantuan padahal itu program pemerintah.
5
 

Kemudian berdasarkan hasil rekapitulasi temuan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Bantul sendri 

terdapat lebih dari 40 temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Dari 

hasil rekapitulasi Panwas Kabupaten Bantul tersebut terdapat 20 pelanggaran 

administrasi Pemilihan, 2 pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilihan, 6 

pelanggaran pidana Pemilihan, serta 21 pelanggaran regulasi lain. 

Pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2015 yang demokratis dan berintegritas menuntut Panitia Pengawas 

Pemilihan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya 
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dengan baik. Terutama ketika dihadapkan dengan permasalahan atau bentuk 

pelanggaran Pemilihan yang semakin beragam. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG 

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWAS) KABUPATEN BANTUL 

DALAM PENYELENGGARAAN  PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas 

Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015? 

2. Bagaimana upaya tindak lanjut Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) 

Kabupaten Bantul terhadap pelanggaran yang terjadi dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten 

Bantul tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas 

Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015. 

2. Bagaimana upaya tindak lanjut Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) 

Kabupaten Bantul terhadap pelanggaran yang terjadi dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten 

Bantul tahun 2015. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Demokrasi 

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratein yang berarti pemerintahan, 

sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi merupakan 

suatu gagasan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Pada konsep demokrasi, kekuasaan pada dasarnya berasal dari rakyat, dan 

karena itulah rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta 

sesungguhnya sebagai penyelenggara kehidupan bernegara, dimana semua sistem 

penyelenggaraan negara pada dasarnya juga diperuntukkan bagi rakyat sendiri. 

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan 

oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan diterimanya uraian–uraian Kelsen tentang 

dasar demokrasi itu maka dapat diuraikan sebagai berikut:
6
 

a. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah wakil-wakil 

rakyat yang terpilih, dimana rakyat yakin, bahwa segala kehendak dan 

kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan 

negara.  

b. Caranya melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa 

mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap-tiap tindakan 

dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan 

kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha 

untuk memenuhi segala keinginan rakyat.  

c. Banyaknya kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan 

tidaklah  dapat ditentukan dengan angka-angka, akan tetapi sebanyak 

mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat, asal 

saja tidak menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi.  
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Alfian menegaskan bahwa pada hakekatnya konsep demokrasi 

mengandung pengertian utama, yakni bahwa kedaulatan politik itu berada di 

tangan rakyat. Yang menjadi perbedaan adalah dalam cara bagaimana kedaulatan 

itu diatur dan dilaksanakan. Bilamana pengertian utama kedaulatan itu, tidak 

terkandung dalam suatu sistem politik, walaupun sistem politik itu masih 

menggunakan nama demokrasi, akan tetapi pada hakekatnya demokrasi dapat 

digunakan untuk menutupi suatu sistem politik yang isinya dari demokrasi itu 

sendiri.
7
 

Joseph Scumpeter mendefinisikan demokrasi atau metode demokratis 

sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang 

didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui 

perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.
8
 Sejalan dengan 

Schumpeter, Huntington mencirikan sistem politik yang demokratis jika para 

pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui 

sebuah Pemilihan yang adil, jujur, dan berkala, dan didalam sistem itu para calon 

secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk 

dewasa berhak memberikan suara.
9
 

Sementara itu Robert Dahl menganggap bahwa sikap tanggap pemerintah 

secara terus menerus terhadap keinginan warga negaranya merupakan ciri khas 

dari demokrasi. Untuk menjamin hal itu maka rakyat harus di beri kesempatan 

untuk merumuskan preferensi atau kepentingan sendiri, memberitahukan 
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preferensinya itu kepada sesama warga negara dan pemerintah baik melalui 

tindakan individual maupun kolektif dan mengusahakan agar kepentingan itu di 

pertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, 

artinya tidak di diskriminasikan isi atau asal- usulnya. Selanjutnya kesempatan itu 

hanya mungkin tersedia jika lembaga- lembaga dalam masyarakat dapat menjamin 

adanya delapan kondisi, yaitu:
10

 

a. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi,  

b. Kebebasan mengungkapkan pendapat, 

c. Hak untuk memilih dalam pemilu, 

d. Hak untuk menduduki jabatan publik, 

e. Hak para pemimpin untuk bersaing untuk memperoleh dukungan dan 

suara, 

f. Tersedianya sumber-sumber informasi dan terselenggaranya sumber-

sumber alternatif, 

g. Terselenggaranya pemilu yang bebas dan jujur, 

h. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik 

tergantung pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain. 

 

Kemudian apabila ditinjau dari segi lingkup dan intensitas partisipasi 

warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik, 

demokrasi dapat dibedakan dalam empat tingkatan: 

a. Demokrasi Prosedural
11

 

Demokrasi prosedural (Joseph Schumpter dan Huntington), merupakan 

suatu bentuk demokrasi yang mengandalkan persaingan yang adil dan 

partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau suatu bentuk 

lain pemerintahan melalui Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, adil, dan akuntabel. 

b. Demokrasi Agregatif
12
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Demokrasi agregatif (Robert Dahl), dalam tingkat ini demokrasi tidak 

hanya sebatas keikutsertaan dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil, dan akuntabel. Dalam tingkat ini warga negara juga 

ikut menentukan cita-cita, pendapat, preferensi, dan memberikan penilaian 

warga negara yang kemudian menentukan isi undang-undang, kebijakan, 

dan tindakan publik lainnya. 

c. Demokrasi Deliberatif
13

 

Demokrasi deliberatif (Dennis Thompson, Ammy Gutmann), merupakan 

tingkatan dimana keseluruhan kebijakan publik harus dirumuskan 

berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima oleh keseluruan warga 

negara secara rasional. 

d. Demokrasi Partisipatoris
14

 

Demokrasi partisipatoris (Benyamin Barber), menyetujui nilai-nilai 

penting dalam demokrasi seperti persamaan/kesetaraan politik, namun 

tetap juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara dalam 

keterlibatan pengambilan berbagai kebijakan atau keputusan publik. 

 

Berdasarkan paparan di atas demokrasi dan proses demokratisasi secara 

kualitatif-substansial harus memenuhi atribut-atribut formal demokrasi, seperti 

adanya lembaga perwakilan, adanya lebih dari satu partai politik yang bersaing 

dalam pemilu, dan adanya pemilu yang periodik.
15

 

2. Pemilihan Umum 

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana utama untuk mewujudkan 

demokrasi dalam suatu negara. Substansi dari pemilu adalah penyampaian suara 

rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai 

penyelenggara negara.
16

 Berbicara mengenai pemilu yang merupakan perwujudan 

konsep demokrasi, maka tidak akan terlepas pula dari konsep kedaulatan rakyat 

karena adanya sistem Pemilihan umum merupakan pelaksanaan dari konsep 

kedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi konsekuensi logis dari konsep 
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kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip  dasar 

kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut 

aktif dalam prose politik. Pemilihan umum dalam konteks UUD 1945 merupakan 

proses ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan lembaga-lembaga 

pengemban kedaulatan rakyat (MPR, DPR, DPRD)
17

 

Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan
18

, pemilu merupakan:  

“Elections are the accostions when citizens choose their officials and 

cecide, what they want the government to do. In making these decisions 

citizens determine what rights they want to have and keep.” 

 

Pendapat diatas pada intinya adalah mengemukakan bahwa pemilu 

merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pejabat 

pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh 

pemerintah ketika mereka membuat keputusan. 

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi 

tidak sama dengan Pemilihan umum, namun Pemilihan umum merupakan salah 

satu aspek demokrasi yang demokratis.
19

 Oleh sebab itu, negara-negara yang 

menganut demokrasi lazimnya melaksanakan Pemilu untuk memilih pejabat-

pejabat publik di bidang legislatif maupun eksekutif. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi 

pedoman ketentuan pelaksanaan pemilu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat 

memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu 

wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka 
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pelaksanaan & penyelenggaraan pemilu akan lebih terjamin terlaksana secara 

teratur per lima tahun sekali, serta dapat menjamin proses dan mekanisme serta 

kualitas penyelenggaraan pemilu secara umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan 

adil (luberjudil).
20

 

3. Pengawasan Pemilu 

Pemilu yang  demokratis dan menjamin terlaksananya asas pemilu jujur, 

adil, langsung,  umum, bebas dan rahasia tentu saja tidak mudah, untuk 

mewujudkannya pemilu memerlukan sebuah sistem pengawasan. Menurut 

Leonard D. White sebagaimana dikutip oleh Victor M. Situmorang dan Jusuf 

Juhir, yang dimaksud dengan pengawasan adalah:
21

 

a. Menjamin bahwa kekuasaan benar-benar digunakan untuk tujuan yang 

diperintahkan dan mendapatkan dukungan serta persetujuan yang 

diperintahkan dan mendapatkan dukungan serta persetujuan. 

b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-

undang dan tindakan-tindakan menyalahgunakan dan kekuasaan. 

 

Selanjutnya Arifin Abdul Rahman berpendapat bahwa bahwa pengawasan 

itu adalah:
22

 

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan, 

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang telah diterapkan, 

c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesuliatan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan 

perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan 

yang salah, 
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21
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d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah 

dapat diadakan perbaikan-perbaikan lanjut sehingga mendapat efisien 

yang lebih benar. 

e. Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas bahwa pengawasan yang 

dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan-

ketentuan administrasi yang didasarkan aturan-aturan normatif saja, 

namun lebih itu pengawasan dimaksudkan untuk menjamin keadilan, 

kebenaran dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat. 

 

Pada negara- negara yang belum sepenuhnya demokrasi dapat ditegakkan 

atau di negara- negara transisional menuju demokrasi, kualitas pemilu baik 

mengenai sistem maupun prosesnya seringkali menjadi persoalan. Di samping 

demokrasi masih menjadi persoalan tersendiri dan pemilu belum melembaga, 

rezim transisional membawa kecenderungan yang kuat untuk mengamankan 

proses pemilu bagi kelanggengan (legitimasi) kekuasaan rezim politik. 

Hal tersebut tentu berbeda dengan negara-negara yang memiliki rezim 

politik yang demokratis telah mentradisi secara mapan, kualitas pemilu bahkan 

tidak pernah dipersoalkan. Jaminan atas kualitas pemilu tidak hanya melekat 

dalam sistem politik umumnya dan proses pemilu sendiri khususnya, tetapi juga 

telah berada dalam kesadaran politik dalam sistem nasional dan kelompok-

kelompok kritis dalam masyarakat dapat memainkan fungsi pengawasan dan 

kualitas pemilu secara efektif. 

Pelaksanaan Pemilu pada negara-negara yang belum sepenuhnya 

demokrasi dapat ditegakkan atau di negara- negara transisional menuju demokrasi 

tentu tidak terlepas dari pelanggaran dan kecurangan yang mungkin dilakukan 

oleh peserta pemilu. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap peserta pemilu 

ingin memenangkan partai atau golongannya. Bukan tidak mungkin tujuan 
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tersebut dicapai dengan cara-cara bertentangan dan melanggar tata tertib serta 

peraturan pemilu. 

Oleh sebab itu, agar dapat berjalan secara adil,  jujur dan demokratis perlu 

adanya suatu sistem pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas  

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
23

  

Sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2015, bahwa pada Pemilihan 

Bupati/Walikota tugas dan wewenang Panwas meliputi mengawasi tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan, menyelesaikan 

temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung 

unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota  untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan 

yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, 

menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh 

penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengawasi pelaksanaan tindak  

lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU 

Provinsi  dan KPU Kabupaten/Kota  yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang 

                                                           
23

  Pasal 23 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota 
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berlangsung, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan 

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. 

E. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian   

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan 

(Panwas) Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan 

Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 serta mekanisme 

pelaksanaannya.  

 

2. Subyek Penelitian   

Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua atau Staf Panitia 

Pengawas Pemilu Kabupaen Bantul.  

 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data 

yang diperoleh dari hasil penelitian melalui subyek penelitian dan data 

sekunder yang terdiri antara lain: 

a. Data Primer 

Yaitu Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan 

pihak pihak yang mengetahui mengenai permasalahan yang sedang 

diteliti. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan yang terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Guna melengkapi data yang dibutuhkan bagi penelitian ini, dilakukan 

wawancara dengan beberapa subyek penelitian. 

b. Studi Kepustakaan. 

Metode ini penulis lakukan dengan cara melakukan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, serta membuat ulasan bahan bahan pustaka  

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

5. Metode Pendekatan 

Untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis 

Emperis, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data 

sekunder dengan melakukan penggalian data secara langsung dari 

sumbernya. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif 

dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah 
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teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan 

permasalahan.
24

 

 

6. Analisis Data 

Setelah data berhasil diperoleh dan terkumpul secara lengkap, baik 

yang diperoleh di lapangan maupun dalam kepustakaan, kemudian data 

tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

menerangkan atau menguraikan data-data yang ada khususnya data 

Sekunder untuk mengetahui atau setidaknya dengan teori dan peraturan 

yang ada, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang akan dibahas. 

                                                           
24

Soejono Soekamto Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,Cetakan Ke II., Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 14-15 




