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BAB II 

TINJAUAN TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, 

DAN PENGAWASAN PEMILIHAN 

 

A. Demokrasi 

Secara umum dapat dikatakan demokrasi adalah 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 yang sesungguhnya 

menyelenggarakan kehidupan bernegara, dimana semua sistem penyelenggaraan 

negara pada dasarnya juga diperuntukkan bagi rakyat sendiri.   

Secara etimologis istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani 

terbentuk dari dua kata, yaitu „demos‟ artinya rakyat, dan „kratos‟, „kratein‟, 

„krachten‟ artinya kekuatan atau kekuasaan. Dengan dipadukannya kedua kata 

tersebut melahirkan pengertian rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat.
26

 

Secara terminologi istilah Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan 

dimana rakyat diikutsertakan dalain pemerintahan negara. Sementara menurut 

W.A. Bonger mendefinisikan bahwa demokrasi sebagai suatu bentuk 

pemerintahan dari suatu kolektifitas yang memerintah diri sendiri dalam hal mana 

sebagian besar anggota-anggotanya turut mengambil bagian baik langsung 

                                                           
26

 http://alumni-andil.blogspot.co.id/2011/12/demokrasi-secara-etimologis.html, diakses 

pada 7 Januari 2016. 

http://alumni-andil.blogspot.co.id/2011/12/demokrasi-secara-etimologis.html
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maupun tidak langsung dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat 

hukum.
27

 

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian 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.
28

 Jadi negara 

demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan 

kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu 

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan 

rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.  Dalam kaitan ini patut pula 

dikemukakan bahwa Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut:
29

 

“A democratic political system is one in which public policies are made on 

majority basis, by reprentatives subject to effective popular control at 

periodic elections which are conducted on the principleof political 

equality and under conditions of political freedom” 

(Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa 

kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang 

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala 

yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan 

dalam suasana terjaminnya kebebasan politik). 

 

Menurut Iskandar Siahaan, pengertian paling mendasar mengenai 

demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengisyaratkan adanya 

                                                           
27

 W.A. Bonger, Masalah Demokrasi, terj. L. M Sitorus, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 

1995, hlm. 32.   
28

 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, cet. 1, 1983, hlm. 

207. 
29

 Hendry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, ditulis dalam Bahasa Indonesia 

oleh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 8. 
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pengakuan dan keyakinan bahwa setiap orang merdeka dan sama kedudukannya 

untuk turut serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan bersama. Dan sekarang ini demokrasi telah mengalami 

perkembangan yang luar biasa pesatnya. Demokrasi dewasa ini telah mengalami 

berbagai modifikasi-modifikasi baik dari segi teori maupun praktek di sejumlah 

negara yang mengaku sebagai penganut demokrasi. Oleh karena itu, dewasa ini 

kita dapat menyaksikan berbagai istilah demokrasi, seperti demokrasi 

konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin, 

demokrasi soviet, demokrasi rakyat, demokrasi nasional dan sebagainya.
30

 

Kendati dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan pada 

posisi sentral “rakyat berkuasa” (government or role by the people). Atas dasar 

itu, UNESCO pernah menarik suatu kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap 

sebagai suatu ambiguitas atau tidak memiliki ketentuan yang jelas, sekurang-

kurangnya terdapat ketidakjelasan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara 

yang dipakai untuk melaksanakan demokrasi.
31

 Hal ini bisa dilihat betapa negara-

negara yang sama-sama menganut asas demokrasi mengimpelementasikannya 

secara tidak sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan bukan hanya pada 

pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur negara demokrasi tetapi juga 

menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan negara maupun bagi 

peranan rakyat. 

                                                           
30

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.50. 
31

 Ibid. 
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Sementara itu S.M. Lipset memberikan gambaran tentang tiga syarat 

pokok demokrasi yaitu:
32

  

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu-individu 

dan kelompok-kelompok organisasi tertentu (terutama partai politik) 

untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan 

efektif pada jangka waktu yang reguler dan tidak menggunakan daya 

paksa.  

2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara 

dalam pemilihan pemimpin atau kebijaksanaan paling tidak melalui 

pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil 

sedemikianrupa sehingga tidak satupun kelompok sosial yang 

dikecualikan.  

3. Tingkat kebebasan sipil dalam politik yaitu kebebasan berbicara, 

kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam 

organisasi yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan 

partisipasi politik. 

 

Kemudian menurut Robert Dahl, demokrasi adalah suatu sistem politik 

yang memberikan kesempatan untuk beberapa hal berikut ini:
33

 

Pertama, partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh 

asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif 

untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya, 

sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. 

Kedua, persamaan suara. Ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan 

tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang 

sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama. 

Ketiga, pemahaman yang cerah. Dalam batas waktu yang rasional, setiap 

anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari 

kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang mungkin. 

Keempat, pengawasan agenda. Setiap anggota harus mempunyai 

kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang 

dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria 

sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasional tersebut selalu 
                                                           

32
 Mochtar Masoed, Negara Kapital... Op.cit, 1994, hlm. 4. 

33
 Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi,terj. A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta, 2001, hlm. 52-5. 
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terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya jika mereka menginginkannya 

begitu. 

Kelima, pencakupan orang dewasa. Semua, atau paling tidak sebagian 

besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak 

kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya. 

 

Lebih lanjut B Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa 

nilai, yakni:
34

 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

(institutionalized peaceful settlement of conflict) 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society) 

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession 

of rules) 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion) 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) 

dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman mendapat, 

kepentingan serta tingkah laku. 

6. Menjamin tegaknya keadilan. 

 

B. Demokrasi Di Indonesia 

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. 

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, 

masyarakat Indonesia yang beragam pola budayanya, telah menempuh perjalanan 

panjang dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, yang beriring dengan 

usaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu 

kehidupan sosial politik yang demokratis. 

                                                           
34

 Ni‟matul Huda, Negara Hukum, Demiokrasi dan Judicial Review. UII Press, Yogyakarta, 

2005, hlm. 13. 
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Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat 

dibagi dalam empat macam yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, 

Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi Pasca Reformasi.
35

 

1. Demokrasi Liberal  

Demokrasi Liberal atau sering disebut juga dengan demokrasi parlementer 

diterapkan di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Sistem 

pemerintahan pada kurun ini disebut dengan sistem parlementer karena lembaga 

yang memegang kekuasaan menentukan terbentuknya dewan menteri (kabinet) 

berada di tangan parlemen atau DPR.  

Perkembangan negara di awal kemerdekaan tidaklah berjalan dengan 

mulus. Tidak lama setelah Proklamasi berlangsung tentara sekutu yang diwakili 

oleh Inggris dan Belanda sebagai pembonceng gelap dating ke Jepang. Namun 

kenyataan yang terjadi pada waktu itu bukannya tentara Jepang memegang 

kekuasaan di wilayah Indonesia melainkan sudah sepenuhnya berada di bawah 

kekuasaan dari pihak Indonesia maka dengan tegas Indonesia menolaknya apapun 

resikonya yang harus dihadapi. Terjadilah perang terbuka antara tentara sekutu 

dengan para pejuang Indonesia di berbagai medan pertempuran. 

Dengan terjadinya perang terbuka apa yang digariskan oleh UUD Aturan 

Tambahan ayat (2) yang menyatakan “Dalam  enam bulan sesudah Majelis 

                                                           
35 http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-perkembangan-demokrasi-

di.html, diakses pada 27 Desember 2015 
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Permusyawaratan dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-

Usndang Dasar“ tidak dapat diwujudkan, karena Pemilihan Umum sebagai sarana 

untuk terbentuknya MPR itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.
36

 Dengan demikian 

praktis lembaga tinggi negara yang ada pada saat itu hanyalah Presiden atau 

Wakil Presiden selaku pemangku kekuasaan Legislatif dan Mahkamah Agung 

selaku pemangku Yudikatif belum ada. Padahal kedua lembaga tinggi ini 

merupakan dua pilar utama, disamping pilar Eksekutif yang harus ada dalam suatu 

negara Demokrasi.  

Kenyataan seperti ini akhirnya digunakan oleh Belanda untuk menuduh 

bahwa Indonesia adalah negara diktator, sebab seluruh kekuasaan 

dikonsentrasikan pada satu tangan, yaitu Presiden. Isu seperti ini apabila sampai 

termakan oleh dunia internasional dapat merugikan perjuangan diplomasi 

Indonesia. Inilah yang menjadi alasan para negarawan  ketika mencari jalan untuk 

menghindari isu tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh 

pemerintah  adalah:
37

 

a. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945  

Berdasarkan atas usulan dari KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945 

dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden yang isinya mengubah kedudukan 

dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya 

berkedudukan sebagai Badan Pembantu Presiden menjadi sebuah lembaga 

Pembuat Undang-Undang bersama-sama Presiden, dan berfungsi juga 

sebagai lembaga yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN). Dengan melalui Maklumat X KNIP berperan sebagai lembaga 

DPR sekaligus MPR.   

b. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945  

                                                           
36

 Ibid 
37

 Bambang Sunggono, Partai Politik; Dalam Rangka Pembangunan Politik Di Indonesia, 

PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992, hlm 68-69. 



24 
 

Maklumat ini dikeluarkan atas desakan dari Sutan Syahrir yang 

berisi diubahnya sistem pemerintahan dari kabinet presidensial ke kabinet 

parlementer sekaligus memuat susunan dewan menteri (kabinet)  di bawah 

perdana menteri Sutan Syahrir.  

 

Sejak dikeluarkan maklumat pemerintah tersebut tumbuh dan berlomba-

lomba setiap kelompok dalam masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-

partai politik. Kehidupan partai politik di tahun 1950-an benar-benar memberikan 

angin segar bagi berkembangnya Demokrasi Liberal. Dengan sistem 

pemerintahan parlementer serta jumlah partai politik yang banyak ternyata 

membawa berbagai gejolak politik. Latar belakang aliran/ideologi dari partai-

partai  politik di Indonesia telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. 

Adanya konflik antar partai-partai menimbulkan dampak negatif terhadap 

jalannya pemerintahan. Dinamika politik dapat diamati terutama dari segi jatuh 

bangunnya kabinet karena mendapat mosi dari lawan politiknya, sedangkan 

jumlah suara tidak pernah mencapai mayoritas. Faktor ideologi inilah yang yang 

menjadi dasar pokok pertikaian diantara partai-partai politik di Indonesia. 

Dengan kondisi-kondisi seperti itu dan terlebih ditunjang dengan 

ketidakmampuan dari anggota partai yang duduk di dalam konstituante untuk 

mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, 

telah mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 

5 Juli 1959. Sementara itu, partai-partai politik dianggap gagal dalam 

menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Dengan 
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dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka praktis masa demokrasi parlementer 

berakhir.    

2. Demokrasi Terpimpin 

Dengan diawali keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka 

dimulailah babak baru Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin berlangsung 

mulai tahun 1959 samapai dengan tahun 1965 dengan ciri-ciri yang khas, antara 

lain berupa dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, 

berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI (Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia) sebagai unsur sosial politik. 

Diantara sekian banyak faktor yang menjadi penyebab gagalnya sistem 

parlementer di Indonesia, antara lain dikarenakan tidak adanya partai mayoritas, 

sikap mental partai belum dapat menerapkan watak demokratis. 

Menurut pendapat Roeslan Abdulgani, bahwa yang dimaksud dengan 

demokrasi terpimpin adalah:
38

 

a. Demokrasi terpimpin adalah lawan dari demokrasi liberal. Ia tetap 

demokrasi, dan bukan diktator. Ia adalah demokrasi karya untuk 

melaksanakan pembangunan masyarakat adil dan makmur. 

b. Demokrasi terpimpin secara principal dapat didasarkan pada ajaran 

Pancasila, dan; 

c. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi politik, demokrasi sosial dan 

demokrasi ekonomi. 

 

                                                           
38

 Roeslan Abdulgani, Resapkan dan Amalkan Pancasila, Prapanca, Jakarta, tth, hlm.175. 



26 
 

Di lain penjelasan Roeslan Abdulgani menambahkan pengertian bahwa 

yang dimaksud demokrasi terpimpin ialah “ … yang memimpin bukanlah 

seseorang, melainkan suatu cita-cita Revolusi kita, yang terkenal sebagai Dasar 

Negara kita, yakni Pancasila. Jadi yang memimpin adalah Pancasila”.
39

 

Dalam prakteknya, berjalannya konsepsi Demokrasi Terpimpin banyak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain sebagai akibat dari DPR menolak 

RAPBN yang diajukan oleh presiden maka pada tahun 1960 dengan serta merta 

DPR hasil Pemilihan Umum dibubarkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong diangkat sebagai menteri, Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan 

Presiden mengeluarkan produk-produk legislatif dalam bentuk Penetapan 

Presiden sebagai sumber hukumnya. 

Era berlangsungnya demokrasi terpimpin dapat juga disebut zaman 

Nasakom, karena inti pemerintahan ini didominasi oleh kekuatan nasional dengan 

PNI sebagai figur sentralnya, kekuatan agama dengan partai Nahdatul Ulama 

(NU) sebagai kekuatan intinya, dan kekuatan komunis sebagai kekuatan kuncinya. 

Sejak Dekrit diberlakukan Presiden bukan hanya sebagai Kepala Negara, 

tetapi sekaligus juga sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif). Bung Karno 

memiliki satu gagasan dimana ingin menciptakan kekuatan nasional guna 

mengusir kaum penjajah belanda dari Indonesia. Gagasan itu baru dapat 

diwujudkan setelah Bung Karno memegang kekuasaan sebagai Kepala 
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Pemerintah pasca dekrit. Dan secara kebetulan dalam Pemilu 1955 telah keluar 

sebagai pemenang Pemilu empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, 

yang keempatnya mempresentasikan tiga ideologi, yaitu Nasionalis, Islam, dan  

Komunis. Setelah melakukan dekrit, Bung Karno berniat untuk segera 

membentuk kabinet yang dijuluki “Kabinet Berkaki Empat”, yaitu PNI, Masyumi, 

NU, dan PKI. Namun niat tersebut tidak dapat terwujud sepenuhnya, karena 

Masyumi menolak dengan tegas duduk dalam kabinet jika ia harus duduk 

bersanding berdampingan dengan PKI. Demi merealisasikan impiannya, akhirnya 

Bung Karno tidak mengikutsertakan Masyumi dalam kabinetnya. Maka 

terbentuklah kabinet “NASAKOM “, atau Kabinet Berkaki Tiga, suatu Kabinet 

yang intinya berasal dari PNI, NU, dan PKI. Sementara  menurut Alfian, motif 

diikutsertakan PKI dalam Kabinet adalah kebutuhan Bung Karno terhadap PKI 

yang tampaknya lebih banyak disebabkan oleh keperluan untuk mengimbangi 

pengaruh militer.
40

 

Jalan pikiran dan sikap Bung Karno ini jelas memberikan angin segar PKI 

untuk melancarkan aksi-aksinya yang khas komunistik. Lewat gagasan PKI 

Pemerintah mendirikan “Badan-badan ekstra konstitusional semacam Front 

Nasional yang dipergunakan oleh pihak Komunis sebagai arena kegiatan sesuai 

dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front 

Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat “.Dengan 

terbentuknya Front Nasional berbagai manuver politik yang dilakukan oleh PKI 
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 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
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semakin efektif. Peranan politik yang dimainkan oleh Front Nasional semakin hari 

semakin menonjol, jauh melebihi peran yang dilakukan oleh DPR.
41

 

Dengan adanya penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI 

terhadap Negara dan pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965 

maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan pertanda robohnya sistem demokrasi 

terpimpin. Sebenarnya sistem ini telah diramalkan kegagalannya oleh Bung Hatta 

jauh sebelumnya, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya “Demokrasi Kita“, 

dimana ia menyatakan bahwa “pada akhirnya sistem Demokrasi Terpimpin 

ambruk dengan sendirinya bagaikan sebuah rumah dari kartu.
42

 

3. Demokrasi Pancasila 

Pemberontakan G 30 S PKI merupakan pengkhianatan PKI terhadap 

negara untuk yang kedua kalinya setelah melakukan pemberontakan berdarah 

yang sangat keji di Madiun pada tahun 1948 di bawah komando Muso dan Amir 

Syarifudin. Pemberontakan dan pengkhianatan PKI ini menyebabkan marahnya 

seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia non Komunis tanpa kecuali, yang 

bersama dengan ABRI bahu membahu untuk menghadapi dan menumpasnya. 

Bersamaam dengan hal tersebut, seluruh komponen bangsa menuntut kepada 

Pemerintah agar Partai Komunis Indonesia berserta seluruh organisasinya segera 

dinyatakan sebagai partai atau organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia.  
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Kerasnya desakan demi desakan dari arus bawah akhirnya membuahkan 

hasil dengan keluarnya Ketetapan MPRS NO XXV/1966 tentang pembubaran 

Partai Komunis Indonesia (PKI), pernyataan sebagai organisasi terlarang 

diseluruh wilayah Negara RI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan 

atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme.  

Frans Seda, salah seorang tokoh arsitek dan perumus kebijakan Orde Baru 

menyatakan bahwa program utama Orde Baru adalah penghapusan PKI, 

Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Demokrasi. Frans Seda lebih jauh 

menegaskan agar Orde Baru jangan disamakan dengan otokrasi Soeharto, karena 

ada perbedaan yang sangat besar, di mana rezim Soeharto sama sekali tidak 

melaksanakan cita-cita Orde Baru, di mana program penegakan demokrasi sama 

sekali tidak pernah dilaksanakan secara benar.
43

 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rezim Soeharto telah terang-

terangan memanipulasi tekad dan semangat Orde Baru, di mana program 

penegakan demokrasi sama sekali tidak pernah dilaksanakan secara benar. 

Tekad bangsa Indonesia ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk 

dikeluarkan ketetapan MPRS nomor XXXVII/1968 yang menetapkan sistem 

Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. 

Tap MPRS ini menyatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Republik 

Indonesia berdasarkan Demokrasi Pancasila, sebagai pengganti dari sistem 

Demokrasi Terpimpin. MPRS menilai bahwa demokrasi terpimpin dengan nyata 
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adalah “menggeser pengertian „kedaulatan rakyat„ kearah pengertian „kedaulatan 

negara‟. atau kearah pengertian „kedaulatan Pemerintah beseta alat-alatnya‟ “.
44

 

Menurut penilaian Prof. Hazairin istilah Demokrasi Pancasila kurang tepat 

mengenai sasarannya, sebagaimana halnya istilah demokrasi terpimpin apabila hal 

tersebut sekedar kependekan dari rumusan sila keempat “Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sebab 

apabila landasan perumusan istilah itu hanya menunjuk pada rumusan sila 

keempat maka hakekat pemahaman demokrasi di sini bukan dimaksudkan untuk 

“mengurus keseluruhan kedaulatan rakyat atau wujud keseluruhan kerakyatan, 

tetapi juga untuk mengurus soal musyawarah untuk mufakat‟ secara bulat atau 

secara suara terbanyak”.  

Apabila mengikuti secara teliti terhadap pembukaan UUD 1945 alinea 

keempat maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

UUD negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan atau perwakilan, dan Keadilan social bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. Dari sepotong alinea keempat ini jelaslah bahwa negara Republik 

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Dan 

demokrasi yang diterapkan di negara Republik Indonesia adalah demokrasi yang 
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didasarkan pada Pancasila atau secara singkat dapat dikatakan Demokrasi 

Pancasila.  

Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasi yang dijiwai, 

disemangati, diwarnai dan didasari oleh falsafah Pancasila. Selanjutnya untuk 

memahami lebih  lanjut makna yang terkandung demokrasi Pancasila seperti ini 

maka perlu dianalisa satu persatu pokok-pokok permasalahannya:
45

 

a. Pada prinsipnya demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tetap 

mendasarkan diri pada konstitusi. Hal itu ditegaskan oleh  Penjelasan 

UUD 1945 sendiri bahwa “Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi 

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

terbatas)”. Berarti juga bahwa demokrasi Pancasila termasuk dalam 

kawasan Demokrasi Konstitusional, dan sama sekali bukan demokrasi 

rakyat, suatu demokrasi “ yang dalam banyak hal linea recta 

bertentangan dengan asas-asas pokok demokrasi konstitusional.
46

 

Sebagai demokrasi konstitusional, maka demokrasi Pancasila adalah 

demokrasi yang tunduk dan patuh terhadap rule of the law. 

b. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang wajib bertanggungjawab 

sepenuhnya kepada Allah SWT, bertanggung jawab kepada 

kemanusiaan dan bertanggung jawab kepada persatuan Indonesia. 

Menurut rumusan hasil simposium Hak-Hak Asasi yang 

diselenggarakan pada bulan Juni 1957 yang dimaksu dengan 

demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang memiliki tanggung jawab 

baik secara vertical maupun horizontal. “Apapun predikat yang kita 

berikan kepada demokrasi kita maka demokrasi itu harus demokrasi 

yang bertanggungjawab terhadap Tuhan dan sesama kita”. 

 

Demokrasi Pancasila, menurut hasil seminar Angkatan Darat II yang 

diselenggarakan pada bulan Agustus 1966 dirumuskan sebagai berikut 

“Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yang berarti 

menegakkan kembali asas-asas negara, negara hukum di mana hak-hak asasi 
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manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perorangan dijamin, dan 

dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam 

rangka hal ini, perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde 

Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan 

(depersonalization, institutionalization).
47

 

Betapa perlunya lembaga-lembaga perangkat demokrasi dilepaskan dari 

ikatan  pribadi disoroti dengan tajam oleh Ebenstein yang menyatakan bahwa 

“faktor-faktor bukan manusia seperti undang-undang dasar, piagam-piagam, dan 

konggres-konggres mempunyai peranan begitu penting di negara-negara 

demokratis; pemimpin-pemimpin datang dan pergi, akan tetapi lembaga-lembaga 

berlangsung terus-menerus dengan tidak terganggu gugat”. That important part in 

democratic states; leaders comes and go, but the institutions continue unimpaired. 

4. Demokrasi Pasca Reformasi 

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya 

Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang 

baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir 

semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. 

Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian 

Batang tubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan 

kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. 
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Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan 

negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan 

aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya 

mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana-

kan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam 

masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator kedemokrasian di 

Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik 

untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya 

system multi partai dalam Pemilu tahun 1999. 

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah 

demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik tang berbeda dengan orde 

baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Pertama, 

Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, 

rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat 

desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan 

secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya 

kebebasan menyatakan pendapat
48

 

C. Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, 
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bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
49

 Sedangkan menurut teori demokrasi klasik Pemilu adalah sebuah 

"Transmission of Belt" sehingga kekuasaan yg berasal dari rakyat bisa bergeser 

menjadi kekuasaan negara yg kemudian berubah bentuk menjadi wewenang 

pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat.
50

 

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  

diekspresikan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, 

dan adil oleh rakyat terhadap wakil- wakilnya yang  akan  duduk  di  lembaga  

perwakilan rakyat  baik  di  tingkat pusat maupun daerah. Pemilu  juga  

merupakan salah satu indikator terselenggaranya  sebuah  pemerintahan negara  

yang demokratis. Pemilu sekaligus dipakai oleh pemilih  sebagai sarana untuk 

melakukan penilaian terhadap calon-calon wakil rakyat yang  mencalonkan diri 

untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana lazimnya kegiatan 

Pemilu ini dilakukan sekali dalam rentang waktu lima tahun sekali.
51

 

Pemilihan  umum  adalah suatu proses yang para pemilihnya memilih 

orang-orang  untuk mengisi jabatan-jabatan politik  tertentu. Jabatan-jabatan 

tersebut dalam bentukannya  beraneka macam, mulai dari jabatan Presiden, 

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota di  berbagai tingkat pemerintahan, sampai 

                                                           
49

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 

Pasal 1  Ayat (1). 
50

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/06/Pemilu-di-indonesia-

sistem.html diakses pada 7 Januari 2016. 
51

 Supriyadi,  Korelasi  System  Pemilu  Dengan  Kinerja  Dewan ,  disampaikan  pada  

Asosiasi Pengajar  HTN  dan  HAN  Jawa  Timur  pada  tanggal  27-29  Desember  2009  di  Hotel  

Panorama  Jember, hlm. 1. 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/06/Pemilu-di-indonesia-sistem.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/06/Pemilu-di-indonesia-sistem.html


35 
 

Kepala Desa, dan wakil rakyat untuk para anggota legislatif.
52

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan  atau penentuan 

sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa  ataupun 

pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh 

Negara. 

1. Asas-Asas Dalam Pemilihan Umum 

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 

1945, bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan 

transparan, berdasarkan pada asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, 

bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Pengertian asas pemilu adalah:
53

 

a. Langsung 

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya 

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa 

perantara. 

b. Umum  

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang 

bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang 

berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi 

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, 

pekerjaan, dan status sosial. 

c. Bebas 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam 

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, 

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan 

kepentingannya. 

d. Rahasia 
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Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak 

akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui 

oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. 

e. Jujur 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat 

Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, 

pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak 

jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

f. Adil 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu 

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak 

mana pun.  

 

2. Tujuan Pemilihan Umum 

Pemilu merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik 

demokrasi. Oleh sebab itu tujuan Pemilu tidak lain adalah untuk 

mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil-

wakil rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat 

dalam kehidupan ketatanegaraan.
54

 

Pemilu di Indonesia merupakan suatu mekanisme penentuan pendapat 

rakyat memelalui sistem  yang  bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang 

atau partai politik untuk  menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat 

atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan 

MPR, anggota DPD dan MPR,  anggota  DPRD  Provinsi, anggota DPRD 

Kabupaten, dan anggota DPD Kota, maupun  Pemilihan  Kepala Daerah dan 
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Wakil Kepala Daerah. Tujuan penyelenggaran  Pemilu  (general election) pada 

pokoknya dapat dirumuskan empat macam, yaitu:
55

 

a. Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan 

pemerintahan secara tertib dan damai; 

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 

mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan; 

d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 

 

Kemudian tujuan pemilihan umum menurut Ramlan Surbakti ada tiga, 

yaitu:
56

 

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan 

dan alternatif kebijakan umum (public policy). Dalam demokrasi, 

kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga di kenal spirit dari, 

oleh dan untuk rakyat. 

b. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan 

dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalul wakil-

wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga 

integrasi atau kesatuan masyarakat  tetap terjamin. Manfaat Pemilu ini 

berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan 

yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan 

itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah. 

c. Pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau 

menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan 

dengan jalan ikut serta dalam proses politik. 

 

Ketiga tujuan itu akan dapat dicapai jika sistem Pemilu yang dipilih tepat 

dan favorable. Istilah tepat dan favorable  merujuk pada kenyataan bahwa tidak 

ada sistem Pemilu yang ideal untuk setiap  kondisi. Untuk Republik Indonesia 
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paling tidak ada tiga macam tujuan Pemilu. Ketiga macam tujuan Pemilu itu 

adalah:
57

 

a. memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan 

tertib; 

b. untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan 

c. dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara. 

 

Hakikat dan tujuan di atas menegaskan bahwa Pemilu itu tidak saja 

penting untuk warga negara dan partai politik, tapi bagi pemerintah itu sendiri. 

Pemilu berkaitan dengan tegaknya Pan casila dan UUD 1945, demokrasi dan 

kesinambungan pembangunan nasional  di Negara Republik Indonesia. Pemilu 

merupakan salah satu ciri pokok bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi di suatu 

negara. Fungsinya adalah sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan 

demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. 

Sebagaimana dikatakan M. Rusli, bahwa esensi Pemilu merupakan sarana 

demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya 

lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara 

yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai 

dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan 

perwakilan.
58
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3. Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali 

disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk 

daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
59

 

Kemudian sejak tahun 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, dari 240 pasal yang 

ada, sebanyak 63 pasal berbicara tentang pilkada langsung. Tepatnya mulai pasal 

56 hingga pasal 119, secara khusus berbicara tentang pilkada langsung. Peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 3 tahun 2005, yang pada 

akhirnya juga berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 

2005 tentang pedoman pelaksanaan pilkada langsung menjadi Peraturan 

Pemerintah nomor 17 tahun 2005.
60

 

Awalnya  gagasan  pilkada  langsung  menimbulkan  pro  kontra. 

Kelompok pro  berpandangan bahwa  pilkada  langsung  akan  mengeliminasi 

distorsi-distorsi demokrasi  dalam  praktik  pilkada  sistem  perwakilan  (DPRD).  

Pilkada  langsung dinilai  sebagai  jalan  masuk  bagi  demokratisasi  politik  di  

daerah  karena  dapat mengeliminasi  atau  mengikis  politik  uang  (money  
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politic).  memperkecil  peluang intervensi  pengurus  partai  politik,  dan  

memberikan kesempatan  rakyat  memilih pimpinan daerah secara obyektif.  

Di  lain  pihak,  kelompok  kontra  berpendirian  bahwa  pilkada  langsung 

merupakan  ide  dan  keputusan  prematur  yang  tidak  relevan  peningkatan  

kualitas demokrasi karena kualitas demokrasi di daerah lebih ditentukan oleh 

faktor-faktor lain, terutama kualitas  anggota  DPRD dan kualitas pemilih. Bagi 

kelompok kontra, pemilih masih bersifat  konservatif sehingga pilkada langsung 

bisa menimbulkan bias demokrasi. Kastorius Sinaga menilai pilkada langsung 

sebagai euphoria demokrasi. Euphoria ini semakin mendapatkan tempat di 

wacana publik karena  memang  ada  berbagai  penyimpangan  dalam  pilkada  

lalu.  Penyimpangan timbul  karena  dihasilkan  oleh  ketidaksempurnaan  

mekanisme  sistem  pilkada selama ini sekaligus karena praktek politik uang yang 

melibatkan anggota DPRD. Artinya  rendahnya  kualitas DPRD menjadi inti dari 

merebaknya persoalan  yang bermuara pada kekecewaan masyarakat.
61

 

Pilkada  langsung  merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan 

demokrasi dilevel lokal. Tip O‟Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa 

„all Politics  is  local’  yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional 

akan tumbuh berkembang, dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal 

nilai–nilai demokrasi berakar dengan baik  terlebih dahulu. Maksudnya, 

demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih  baik  apabila  
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tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan  serta  kesantunan  politik lokal  lebih  

dulu  terbentuk. Ini artinya kebangkitan  demokrasi  politik  di  Indonesia  (secara  

ideal  dan aktual) diawali dengan Pilkada langsung, asumsinya; sebagai upaya 

membangun pondasi  demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di arah 

lokal).
62

 

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung 

itu dianggap lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, untuk lebih 

membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak 

mayoritas rakyatnya sendiri. Kedua untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar 

tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.
63

 

Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, 

penyelanggaraan Pilkada secara langsung diselenggarakan melalui 2 (dua) 

tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan 

meliputi perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan 

penyelenggaraan Pemilihan; perencanaan penyelenggaraan yang meliputi 

penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; pembentukan 

PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas 

Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau 

Pemilihan; penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan pemutakhiran dan 

penyusunan daftar Pemilih. 
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Kemudian tahapan pelaksanaan meliputi pengumuman pendaftaran 

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 

pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota; penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil 

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

Wakil Walikota; penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota 

dan Calon Wakil Walikota; pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan 

suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan 

calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan 

pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

4. Pemilu Berintegritas 

Tidak ada alasan untuk tidak bisa menghasilkan proses dan hasil 

penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul 

berintegritas.
64

 Integritas adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa 

dalam kehidupan bernegara.
65

 Selanjutnya Pemilu berintegritas menjadi penting 

karena Pemilu seharusnya tidak sekadar dipahami secara formalitas dan 

proseduralitas tetapi bagaimana menyelenggarakan Pemilu dengan sungguh-
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sungguh karena Pemilu sebagai mekanisme untuk mengundang kepercayaan 

publik terhadap institusi.
66

 

Pemilu merupakan bagian penting dalam pilar demokrasi. Tetapi dalam 

tataran praktik sebagian negara-negara yang mengaku demokrasi dan menerapkan 

Pemilu ternyata sekadar selebrasi dan menjadi ajang legitimasi sosial politik 

kekuasaan semata dan tanpa memperhatikan norma-norma ethics dalam Pemilu 

itu sendiri.
67

 

Di Indonesia sendiri setidaknya terdapat tiga problem rendahnya integritas 

Pemilu. Pertama, maraknya praktek politik transaksional negatif (politik uang). 

Kedua, dana kampanye haram sebagai modal politik. Ketiga, penggunaan fasilitas 

negara dan daerah sebagai instrumen pemenangan
68

 

Integritas penyelenggaraan pada semua tahapan Pemilu menjadi hal 

penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan 

Bawaslu. Kedua lembaga ini memiliki peran dan tanggungjawab strategis 

sekaligus jadi harapan rakyat untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa 

yang memiliki integritas moral yang baik.
69

 Integritas penyelenggaraan Pemilu 

yang secara konsepsional dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi 

penyelenggara Pemilu yang tertib dan profesional baik dalam kerangka mengelola 

dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu yang meliputi pengaturan teknis-
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operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan 

Bawaslu yang sejalan dengan Undang-Undang, menegakkan peraturan tindak 

pidana Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik 

penyelenggara Pemilu.
70

 

Menurut Komisi Global, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti 

terdapat lima tantangan untuk menciptakan Pemilu berintegritas:
71

 

a. Membangun negara hukum untuk menjamin HAM dan keadilan 

Pemilu; 

b. Membangun penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, dan 

kompeten sehingga dipercaya publik; 

c. Menciptakan institusi dan norma multi- partai yang kompetitif dan 

pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem 

jaminan keamanan bersama di antara pesaing politik; 

d. Menghilangkan hambatan hukum, politik, administratif, ekonomi, dan 

sosial untuk partisipasi politik yang universal dan setara; dan 

e. Mengatur keuangan politik yang tak terkontrol, tak transparan, dan 

remang-remang. 

 

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti setidaknya terdapat tujuh kriteria 

yang harus dipenuhi agar suatu Pemilu dapat dikatakan sebagai Pemilu yang 

berintegritas. Ketujuh kriteria tersebut adalah:
72

 

a. Kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan 

penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan 

pembentukan daerah pemilihan. 

b. Kepastian hukum yang dirumuskan berda- sarkan asas Pemilu 

demokratis. 

c. Persaingan bebas dan adil antarkontestan Pemilu. 
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d. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian 

penyelenggaraan tahap Pemilu. 

e. Badan penyelenggara Pemilu yang profesional, independen, dan 

imparsial. 

f. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara 

Pemilu. 

g. Penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. 

 

Mengembangkan pemilihan umum yang berintegritas diperlukan 

kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem aturan dan infra-struktur 

pendukung yang dapat memaksa penerapan prinsip pemilu berintegritas itu dalam 

praktik. Perlu dipahami bahwa persoalan integritas tentu tidak hanya dibebankan 

pada anggota penyelenggara Pemilu namun juga para peserta yang menjadi 

kontestasi dalam perebutan kekuasaan sehingga hal ini perlu kita dorong agar bisa 

jadi peserta yang berintegritas. Dalam penyelenggaraan pemilu, ada 4 pihak yang 

terlibat, yaitu (i) penyelenggara pemilu, (ii) peserta pemilu, (iii) kandidat atau 

calon, dan (iv) para pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat.
73

 Sehingga untuk 

menciptakan pemilihan umum yang berintegritas tentu idealnya keempat pihak 

yang terlibat dalam pemilihan harus berintegritas. Sudah tentu, untuk 

memulainya, kita harus mendahulukan integritas penyelenggara pemilu.
74

 

D. Pengawasan Pemilihan Umum 

Di negara-negara  yang  telah memiliki sistem demokrasi yang mapan, 

jaminan atas kualitas pemilu tidak hanya melekat pada sistem atau proses pemilu 

itu  sendiri,  tetapi  telah  berada  dalam  kesadaran  politik  masyarakat  secara  
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umum sehingga  setiap pelanggaran  terhadap  pemilu  selalu dapat  dicegah  dan  

diadili secar  obyektif. Sehingga  dalam  kondisi  negara  seperti  itu  tidak  perlu  

dibentuk panitia pengawas pemilu secara tersendiri karena fungsinya dilakukan 

oleh pihak lain, semisal  fungsi  tersebut  yang  pertama  dilakukan oleh  lembaga-

lembaga politik dalam sistem nasional seperti tugas pengawasan dilakukan oleh  

DPR dan pemerintah  dan  oleh  berbagai  lembaga  pemantau  indepnden, 

khususnya dalam pembuatan  undang-undang pemilu, tugas kedua dilakukan oleh 

KPU, serta tugas ketiga yaitu  menegakkan peraturan perundang-undangan 

mengenai pemilu, dilakukan oleh penegak  hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan 

berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaan pemilu yang 

terpenting adalah pengawasan tersebut dilakukan oleh masyarakat pemilih (social 

control). 

Setiap peyelenggaraan pemilu, tidak lepas akan terjadinya kecurangan dan 

pelanggaran  yang  mungkin di  lakukan oleh para peserta pemilu. Hal  ini 

disebabkan  karena  semua  perserta  pemilu  baik  calon  legislatif  atau  partai 

politik  ingin  memenangkan  pemilu  tersebut  dan tidak  mustahil  untuk 

mencapai  tujuan  tersebut  dicapai  dengan  cara  yang  melanggar  aturan-aturan 

yang ada. Dalam suasana politik  yang belum sepenuhnya demokrasi dapat 

ditegakkan, kemungkinan untuk memenangkan  pemilu  dengan  cara-cara  yang  

tidak  benar  dapat  memungkinkan memungkinkan  timbulnya  kekerasan  politik  

yang pada  akhirnya  akan  menodai  pemilu.  Berkaitan  dengan  masalah  
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kekerasan  dan pelanggaran B. Hestu Cipto Handoyo menyimpulkan adanya tiga 

penyebab utama terjadi pelanggaran–pelanggaran, yaitu:
75

  

1. Sistem pemilu tidak representatif,  

2. Implementasi asas pemilu yang dipergunakan belum mantap, dan  

3. Pengawasan atas jalannya pemilu tidak berjalan secara efektif. 

 

Agar  pemilu  dapat  berjalan  demokratis  dan  menjamin  terlaksananya 

asas  pemilu  jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tentu saja  tidak 

semudah  yang  direncanakan. potensi  kecurangan  atau  pelanggaran  yang  

cukup  besar  dan lemahnya  kontrol  dari  masyarakat  menimbulkan  

konsekuensi  adanya pelembagaan  dan  pengaturan  pengawasan  terhadap  

pemilu. 

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan 

pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang 

pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah 

pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan 

warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk 

membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. 

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 

1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). 

Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang 

mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Kemudian pada era reformasi, 

                                                           
75

 B.  Hestu  Cipto  Handoyo, Hukum  Tata... Op.Cit, hlm. 199. 



48 
 

tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari 

kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga 

penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur 

tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu 

sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri 

(sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu 

juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas 

Pemilu (Panwaslu).
76

 

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu kemudian berjalan dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya 

lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi (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 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga 

memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.
77

 

Dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada tahun 2015 dilaksanakan oleh 

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan 
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Pengawas TPS sabagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 

Tahun 2015. Kemudian pada pemilihan Bupati/Walikota fungsi pengawasan 

penyelenggaraan pemilihan dibebankan pada Panwas Kabupaten/Kota. 

Adapun tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota dalam 

penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:
78

 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan; 

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilihan; 

c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan 

Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang;  

f. 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; 

g. 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 berlangsung; 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan 

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

 

Kemudian dalam hal pengawasan tahapan penyelanggaraan sebagaimana 

dimaksud diatas meliputi:
79
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a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 

b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan; 

c. Proses dan penetapan calon; 

d. Pelaksanaan Kampanye; 

e. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 

f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilihan; 

g. Pengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 

h. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan 

j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan 

lanjutan, dan Pemilihan susulan; 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat kita pahami bahwa tugas  Panwaslu  bukan  

hanya  menangani  kasus  dan  pelanggaran memilu yang ada, namun lebih dari itu 

panwas juga harus mampu memdeteksi potensi-potensi  pelanggaran  pemilu  

secara  dini. Mengingat visi dan misi Bawaslu kali ini menekankan pada 

terwujudnya pemilihan umum yang berintegritas.  Sebagai  indikator keberhasilan  

Panwaslu  bukan  hanya  pada  banyaknya  kasus  yang  ditangani. Tapi  lebih  

pada  banyaknya  temuan-temuan  potensi  kecurangan  dan pelanggaran  dalam  

pelaksanaan  pemilu.  Dengan  demikian  panwas  dapat melakukan langkah 

preventif.  

Kemudian Peraturan Bawaslu menegaskan bahwa tujuan Pengawasan 

Pemilu adalah untuk:
80
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1. Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh; 

2. Mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan 

3. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi 

penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu. 

Secara umum pelanggaran Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota dikatagorikan kedalam tiga macam pelanggaran. Sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota disebutkan Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan, dan Tindak Pidana Pemilihan. 

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran 

terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau 

janji sebelum menjalankan penyelenggara Pemilihan.
81

 Pelanggaran kode etik 

merupakan pelanggaran internal yang dilakukan pihak penyelenggara yaitu KPU 

maupun Panwaslu. Untuk itu dalam penanganannya diseleseikan oleh DKPP. 

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata 

cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan 

Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilian di luar tindak pidana 

Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
82
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Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap 

ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
83

 Artinya 

segala bentuk perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-

Undang Pemilihan Kepala Daerah termasuk kedalam tindak pidana Pemilihan. 

Untuk menyamakan pemahaman terkait penanganan tindak pidana Pemilihan 

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah membentuk Sentra Hukum Terpadu 

yang mana pengaturannya secara rinci diatur berdasarkan kesepakatan bersama 

antara Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, dan Ketua Bawaslu. 

Prosedur penanganan pelanggaran sudah diatur cukup jelas melalui 

Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Disebutkan bahwa setiap 

laporan pelanggaran yang diajukan paling lama tujuh hari sejak diketahuinya 

pelanggaran dan memenuhi persyaratan harus segera dilakukan pengkajian. 

Persyaratan yang dimaksud adalah: 

1. Laporan pelanggaran harus diampaikan oleh:
84

 

a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan 

setempat; 

b. Pemantau Pemilihan; atau 

c. Peserta Pemilihan; 

 

2. Laporan harus disampaikan secara tertulis yang memuat paling 

sedikit:
85

 

a. Nama dan alamat pelapor; 

                                                           
83

 Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota 
84

 Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
85

 Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

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



53 
 

b. Pihak terlapor; 

c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan 

d. Uraian kejadian. 

 

Setelah diterimanya laporan, Panwas harus segera melakukan pengkajian 

dan pengumpulan bukti. Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan 

pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran melalui rapat pleno 

Pengawas Pemilu.
86

 Apabila terbukti adanya pelanggaran maka tindakan lebih 

lanjut harus segera dilakukan oleh Panwas. Dalam menindaklanjuti dugaan 

pelanggaran yang sudah melalui tahapan pengkajian, Panwas akan melihat 

terlebih dahulu apakah pelanggaran tersebut berada dalam katagori pelanggaran 

administrasi, pelnggaran pidana, pelanggaran etika, ataukah pelanggaran hukum 

lainnya.  

Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota penanganan lebih lanjut terkait 

pelanggaran Pemilihan adalah sebagai berikut: 

1. Apabila termasuk kedalam pelanggaran kode etik penyelenggara 

Pemilihan akan diteruskan kepada DKPP. 

2. Apabila termasuk kedalam pelanggaran adminsitrasi Pemilihan 

diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota. 

3. Apabila termasuk kedalam sengketa pemilihan akan diseleseikan oleh 

Bawaslu. 
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4. Apabila termasuk dalam tindak pidana Pemilihan akan ditindaklanjuti 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Penanganan pelanggaran administrasi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 

139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana setelah melakukan kajian 

terhadap laporan yang diterima, Panwas Kabupaten harus membuat surat 

rekomendasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan untuk kemudian dikirimkan 

ke KPU Kabupaten/Kota. Kemudian setelah diterimanya rekomendasi dari 

Panwas, KPU harus memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan 

yang dimaksud. Apabila KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka 

Panwas dapat memberikan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis. 

Kemudian untuk penanganan laporan tindak pidana Pemilihan berdasarkan 

Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota tentang ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Setelah berkas diterima, penyidik harus segera 

menyampaikan berkas kepada penuntut umum untuk selanjutnya agar dapat 

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. 

Dalam penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau 

Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan 

Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan 

hukum terpadu. Hal ini dilakukan untuk mencapai satu pemahaman terkait 

pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan. Pembentukan sentra 
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penegakkan hukum terpadu tertuang dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Kemudian apabila berdasarkan hasil kajian temuan pelanggaran 

dinyatakan bukan sebagai pelanggaran Pemilu diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Bawaslu. Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilu 

namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lain, 

diteruskan kepada instansi yang berwenang.
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