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KATA PENGANTAR  

 

 

Segala puji dan syukur Kami panjatkan ehadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat 

dan karuniaNya, laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang “Tinjauan terhadap 

Efisiensi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia” dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. 

 

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh bangsa Kita merupakan 

cerminan yang menunjukan bahwa Indonesia merupakan Negara Demokratis. Indonesia 

sendiri telah melangsungkan beberapa kali Pemilu, dan telah beberapa kali pula terdapat 

perubahan dalam mekanisme penyelenggaraannya. 

 

Kompleksitas yang terdapat pada sebuah penyelenggaraan Pemilu, menuntut 

pentingnya sebuah pemahaman yang integral terhadap keseluruhan aspek yang terdapat 

dalam Pemilu, seperti aktor Pemilu, sistem Pemilu, manajemen Pemilu dan penegakan 

hukum Pemilu. Dan melalui pengkajian ini, Tim berkesempatan untuk fokus terhadap 

pembahasan aspek penegakan hukum Pemilu. 

 

Efisiensi penegakkan hukum Pemilu dipandang melalui dua perspektif, yaitu 

efisiensi kelembagaan penegak hukum Pemilu dan efisiensi proses penegakan hukum 

Pemilu. Dari dua perspektif tersebut tim berupaya menggali berbagai permasalahan yang 

menyebabkan inefisiensi dari aspek penegakan hukum Pemilu dan melalui pengkajian ini 

pula Tim berupaya mencari alternatif terbaik dalam menawarkan bentuk efisiensi 

terhadap aspek penegakan hukum Pemilu. 

 

Hingga saat ini penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih menyisakan beragam 

persoalan, khusus nya terhadap proses penegakkan hukum Pemilu, penanganan kasus-

kasus pelanggaran maupun penyelesaian perkara-perkara perselisihan cenderung 
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berkepanjangan dan berbelit-belit mengabaikan prinsip efisiensi dan efektivitas di dalam 

penegakan hukum Pemilu, padahal Pemilu menghendaki penyelesaian yang cepat untuk 

menghindari potensi hilangnya hak-hak pemilih dan peserta pemilu dan mencegah 

terganggunya pemerintahan. 

 

Dalam konteks kepastian hukum, adalah bahwa antara penyelenggara pemilu, 

pengawas pemilu, pemantau pemilu dan peserta pemilu menerima secara baik dari proses 

tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaran pemilu. Dengan beragamnya 

lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan terkait Pemilu telah 

menimbulkan ketidakpastian hokum dan memperpanjang proses penegakkan hukum 

Pemilu. Oleh sebab itu salah satu diperlukan adanya efisiensi kelembagaan dan proses 

penegakan hukum Pemilu. 

 

Tentu laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu 

saran dan perbaikan selalu diharapkan dari semua pihak terkait. Dan kami berharap 

laporan ini dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam mewujudkan 

perubahan regulasi di bidang Pemilu. 

 
 

Jakarta,   Desember 2015 
Tim Pengkajian Tinjauan Efisiensi 
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia 

Ketua, 
 
 
 

Dr. Wasis Susetyo, S.H., M.A. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen yang 

digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam mewujudkan pilar-pilar 

demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan. Sebagai 

sebuah instrumen, tentu terdapat beberapa penyesuaian isi instrumen 

manakala terjadi dinamika kehidupan sosial dan perpolitikan yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

 

Pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai: (1) 

mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada 

peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, 

Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan 

kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan 

arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik 

dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam  perbedaan 

dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam  lembaga 

legislatif  dan  eksekutif  untuk  dibahas  dan  diputuskan  secara 

terbuka dan beradab.1 

 

Seperti diketahui pasca Pemilu 2009, Pemerintah bersama DPR 

mensahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-

                                                             
1 Ramlan Surbakti, dkk, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik 

Demokratis, Cet I, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hlm. 32. 
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Undang Nomor 12 Tahun 2003; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dengan demikian 

sampai penyelenggaraan Pemilu 2009, berlaku enam udang-undang 

yang mengatur Pemilu, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. 

 

Selanjutnya dalam menyelenggarakan Pemilu 2014, DPR dan 

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dan dibentuk 

pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. Sehingga sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2014 

regulasi yang mengatur terkait Pemilu sebagai berikut:2 

No Undang-Undang 
Waktu 

Pengundangan 
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 
15 Oktober 2004 

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 204 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang 

19 Oktober 2005 

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 

28 April 2008 

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

14 November 2008 

                                                             
2  Titi Anggraini, dkk., Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu (Jakarta: Yayasan Perludem, 

2014) hlm. 3. 
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No Undang-Undang 
Waktu 

Pengundangan 
Wakil Presiden 

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

16 Oktober 2011 

6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah 

11 Mei 2012 

 

Dari gambaran perubahan regulasi di atas menunjukan 

penyelenggaraan Pemilu yang terjadi di Indonesia telah mengalami 

beberapa kali perubahan sistem penyelenggaraan Pemilu yang di 

dalamnya juga terdapat sistem penegakan hukum Pemilu, sehingga 

menjadi hipotesa awal bahwa sistem penyelenggaraan Pemilu bukanlah 

merupakan instrumen yang statis tetapi merupakan sistem yang adaptif 

yang sangat mungkin untuk berubah seiring dengan dinamika 

perpolitikan yang terjadi. 

 

Menakar kata "efisiensi" yang dipergunakan sebagai variabel 

kajian yang menilai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dapat 

dikatakan memiliki cakupan yang luas, dikatakan luas karena Pemilu di 

Indonesia itu sendiri memiliki sistem penyelenggaraan yang kompleks 

dan rumit, terlebih lagi beberapa pengamat menyebutkan bahwa 

Pemilu di Indonesia merupakan salah satu yang terumit di dunia.  

 

Pemaknaan "efisiensi" sedikit berbeda dengan "efektif".  Jika 

dimaknai secara gramatikal, kata “efisiensi” berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai “ketepatan cara” atau 

“kedayagunaan”, dan untuk "efektif" diartikan sebagai "dapat 

membawa hasil" atau "berhasil guna", dari pengertian tersebut secara 

spesifik belum menggambarkan pembedaan antara efisien dengan 

efektif.  
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Namun jika kita mengambil pendapat Chester  I.  Barnard di dalam 

Buku Kebijakan Kinerja Karyawan3,  yang menjelaskan  arti  efektif  dan  

efisien sebagai   “When a specific desired end is attained we shall say that 

the action is effective.  When the unsought consequences of the action are 

more important than the attainment of the desired end and are 

dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the 

unsought consequences are  unimportant or trivial, the action is efficient.  

Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective 

aim. It is efficient if  it satisfies the motives  of  the  aim,  whatever  it  is  

effective  or  not”, maka kita dapat melihat faktor yang menjadi pembeda 

di antara keduanya.  

 

Terkait konsepsi efisiensi menurut  Yazar A. Oscan terbagi 

menjadi  efisiensi  teknis (technical efficiency) yaitu proses pengubahan 

input menjadi output; efisiensi skala (scale  efficiency) dikaitkan dengan 

pencapaian skala ekonomis  dari  unit tersebut dalam menjalankan 

operasinya; efisiensi biaya (price efficiency) efisiensi  juga  dapat  dinilai  

dengan  menggunakan  informasi harga  atau  biaya  input  dan/atau  

output; sedangkan efisiensi alokatif (allocative efficiency) yaitu 

dikaitkan dengan bagaimana mengkombinasikan berbagai macam input 

agar mampu menghasilkan berbagai output yang maksimal.4 

 

Namun dari pengertian di atas, apakah pengertian efisiensi dapat 

dihadapkan langsung dengan keberhasilan dari sebuah Pemilu, 

sedangkan keberhasilan Pemilu sangat erat kaitannya dengan nilai 

                                                             
3 Suyadi Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan; Kiat Membangun Organisasi 

Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia (Yogyakarta: BPFE,1999), hlm. 27. 
4 Ozcan, Yasar A, Health Care Benchmarking and Performance Evaluation (New York: 

Springer, 2008). 



5 
 

demokrasi. Hal ini tentu menjadi landasan berfikir manakala tujuan 

dari pengkajian ini ingin menilai efisiensi dari sebuah Pemilu. 

 

Jika parameter efisien melulu diartikan sebagai pencapaian skala 

ekonomis, maka kemungkinan akan terjadi bias pemaknaan, Dr. Fitra 

Asril mengatakan bahwa efisiensi biaya pelaksanaan Pemilu tidak bisa 

dihadapkan langsung dengan nilai sebuah demokrasi, karena 

demokrasi memang tidak dirancang untuk efisien, dari keterangan 

tersebut tim kajian memandang perlu untuk menetapkan indikator-

indikator yang relevan sehingga pemaknaan efisiensi terhadap proses 

pelaksanaan Pemilu tidak ambigu. 

 

Jika kita menggunakan pendapat dari Chester I. Barnard untuk 

memaknai efisiensi dan hal tersebut kita kaitkan dengan pelaksanaan 

Pemilu, maka salah satu indikator yang relevan yaitu "manakala tujuan 

Pemilu itu tercapai dan semua komponen pendukung pelaksanaan 

Pemilu berjalan efektif tanpa menimbulkan ekses atau akibat buruk 

yang lebih besar yang ditanggung oleh masyarakat" maka hal ini dapat 

dijadikan indikator bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut efisien. 

 

Efisien tidak selamanya diartikan sebagai meminimalisir biaya, 

ketika dengan sebuah instrumen kita mampu mempercepat proses, 

maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi, demikian 

pula terhadap kelembagaan, manakala kita melakukan resize terhadap 

struktur dan menguatkan/pengayaan fungsi dari sebuah struktur, maka 

dapat dikatakan sebagai efisiensi, dengan konsepsi seperti ini dan 

relevansi terhadap kajian hukum yang dilakukan untuk menilai efisiensi 

pelaksanaan Pemilu di Indonesia maka kita dapat melakukan penilaian 

dengan dua perspektif di atas yaitu pada proses dan kelembagaannya. 
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Di samping penentuan makna efisien terhadap proses 

pelaksanaan Pemilu yang menjadi pijakan berfikir oleh tim pengkajian, 

kemudian hal yang menjadi fokus tim adalah pada proses 

penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, menurut Didik Supriyanto 

setidaknya terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan di dalam 

membedah proses penyelenggaraan Pemilu antara lain: aktor, sistem 

penyelenggaraan, manajemen pelaksanaan tahapan Pemilu, dan 

penegakan hukum Pemilu, dari variabel tersebut memiliki konten 

pembahasan yang cukup luas dan kompleks, sehingga tim memandang 

perlu untuk menentukan pada variabel mana yang dipilih sebagai objek 

kajian. 

 

Melalui kajian ini Tim berfokus pada variabel "penegakan hukum 

Pemilu" dengan menggunakan pendekatan makna efisiensi melalui dua 

perspektif yaitu efisiensi proses penegakan hukum Pemilu dan efisiensi 

lembaga penegakan hukum Pemilu, dengan ditetapkannya variabel 

terebut maka laporan akhir tim akan berfokus pada seputar penegakan 

hukum Pemilu. 

 

Terkait dengan proses penegakan hukum Pemilu diketahui dalam 

tiga undang-undang Pemilu tidak memiliki standar sama dalam tiga 

aspek. Aspek pertama mengenai lembaga yang berwenang melakukan 

penegakan hukum Pemilu, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

mengatur pembentukan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu, Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, 

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Majelis Khusus 

Tata Usaha Negara Pemilu, sedangkan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak 

mengatur lima hal tersebut. Aspek kedua mengenai pengaturan Sanksi, 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menentukan sanksi pidana 



7 
 

penjara dalam bentuk kisaran “paling singkat” dan “paling lama”, dan 

denda “paling sedikit”; sedangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan sanksi 

pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal, “paling lama” dan 

“paling banyak” sehingga hakim dapat menetapkan sanksi kurang dari 

pidana penjara “paling singkat” dan denda “paling sedikit”. Aspek 

ketiga mengenai proses atau mekanisme penyelesaian, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak hanya mengatur secara lebih 

lengkap proses penyelesaian sengketa pemilu, tetapi juga merumuskan 

proses penyelesaian sengketa lebih sistematik, yang mana hal ini tidak 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004.5 

 

Dari fokus kajian ini, penting bagi kita untuk mengevaluasi 

pelaksanaan Pemilu sebelumnya, khususnya terhadap pelanggaran-

pelanggaran hukum yang terjadi, maupun sengketa yang timbul dari 

para pihak, baik antara kontestan peserta Pemilu, kontestan dan 

penyelenggara Pemilu, maupun antar lembaga penyelenggara Pemilu. 

Berdasarkan data pelanggaran Pemilu, jumlah pelanggaran Pemilu 

Legislatif 2014 di seluruh Indonesia sebanyak 9.553. Jumlah tersebut 

merupakan hasil temuan dan pelaporan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) dan seluruh jajarannya, yang terdiri dari dugaan pelanggaran 

tersebut sebesar 7.478 merupakan temuan dan 2.075 adalah laporan. 

Berdasarkan kajian pengawas pemilu sebesar 7.520 kasus 

direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran. Pelanggaran terbesar 

pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD itu adalah pelanggaran 

administrasi sebanyak 7.296 pelanggaran. Pelanggaran pidana 

                                                             
5  Titi Anggraini, dkk., Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu (Jakarta: Yayasan Perludem, 

2014) hlm. 5. 
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sebanyak 186 kasus. Sementara pelanggaran kode etik oleh 

penyelenggara pemilu sebesar 38 pelanggaran.6  

 

Sedangkan terkait sengketa hasil Pemilu pada Pemilu 2009 

terhadap perkara Pemilu Legislatif jumlah kasus yang diputus sebanyak 

627 kasus, terhadap perkara Pemilu Pilpres jumlah kasus yang diputus 

sebanyak 2 kasus, dan terhadap perkara Pemilihan Anggota DPD 

jumlah kasus yang diputus sebanyak 28 kasus.7 

 

Dari data-data di atas terlihat bahwa pelanggaran hukum Pemilu 

selalu terjadi dengan jumlah yang tidak sedikit, hal ini menunjukan 

bahwa pada sisi penegakan hukum Pemilu masih memiliki persoalan 

sehingga perlu pembenahan, karena dampak yang timbul adalah 

terjadinya inefisiensi pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Hukum pemilu 

harusnya mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif 

untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu. Dalam hal 

ini hak memilih dan dipilih setiap warga harus dijamin dan pelanggaran 

terhadap penggunaan hak memilih dan dipilih akan dikenakan sanksi. 

Sehingga hukum harus dapat menjamin adanya sanksi-sanksi terhadap 

siapa saja yang melanggar larangan-larangan tersebut. 

 

Pada Pemilu 2014, Dr. Muhammad8 menilai bahwa berbagai 

langkah antisipatif telah dilakukan Bawaslu terhadap praktek money 

politics, namun pada kenyataannya pelaku semakin canggih dalam 

beroperasi. Bawaslu menemukan fakta bahwa praktek money politics 

                                                             
6 http://www.rumahpemilu.org/in/read/5900/Bawaslu-Terjadi-7520-Pelanggaran-di-Pileg-2014. 
7 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU. 
8  Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si., makalah narasumber, "Evaluasi Peran Bawaslu Dalam 

Melakukan Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 

2014" disampaikan pada acara Seminar Dan Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 

Legislatif Tahun 2014 Di Indonesia, diselenggarakan oleh: Pusat Studi Hukum Konstitusi 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation 

Indonesia, 24 Juni 2014 
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telah terjadi pra pelaksanaan Pileg dan pasca Pileg. Pra pelaksanaan 

Pileg caleg melalui tim pemenangannya bergerilya mendatangi rumah-

rumah dengan modus kampanye namun sambil membuat perjanjian 

dengan pemilih untuk mencoblos calon tertentu yang nantinya akan 

dikompensasi dengan sejumlah uang. Kemudian di saat pelaksanaan, 

masing-masing pemilih yang telah membuat komitmen harus 

membuktikan bahwa telah mencoblos calon tertentu, sebagai 

pembuktiannya maka diharuskan menujukan bukti yaitu pemilih ada 

yang cara mencoblosnya dengan menyobek nama calon dan kemudian 

dutunjukan kepada tim pemenangan yang selanjutnya ditukar dengan 

uang. Bukan hanya terbatas pada uang, praktek money politics ada juga 

yang dilakukan dengan kompensasi voucher pulsa telepon dan ada juga 

yang dilakukan oleh caleg dengan berani membayarkan pajak, baik 

pajak bumi dan bangunan pada pemilih yang mau memilihnya. 

Persoalan yang lain adalah masih banyak penyelenggara Pemilu yang 

bermain mata dengan para caleg. Terhadap penyelenggara Pemilu yang 

demikian, Bawaslu telah mengambil kebijkan tegas dengan 

memberikan rekomendasi dipecat secara tidak hormat. 

 

Dalam pelaksanaan peran Bawaslu melakukan penegakan hukum 

Pemilu hanya pada lingkup administratif pelanggaran, karena hal-hal 

yang menyangkut pelanggaran Pemilu yang memiliki aspek pidana 

diserahkan kepada kepolisian, padahal Undang-Undang Pemilu hanya 

memberikan alokasi waktu kepada Bawaslu dan Polisi untuk menindak 

pelanggaran Pemilu sangat singkat, sehingga yang terjadi adalah 

berbagai pelanggaran Pemilu tidak terselesaikan secara tuntas, karena 

terdapat daluwarsa dalam setiap pelanggaran Pemilu. 

 

Demikian pula yang terjadi pada penyelesain proses perkara 

Pemilu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terjadinya perluasan 
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definisi sengketa hasil yang dilakukan MK, yang hal ini berdampak juga 

terhadap putusan yang dikeluarkan dalam memutus sengketa hasil 

pemilu. Putusan yang pada awalnya hanya terdiri dari: dikabulkan, 

ditolak, dan tidak dapat diterima, namun seiring dengan perkembangan 

definisi tersebut, putusannya pun memiliki varian baru seperti 

dikabulkan seluruhnya dan dikabulkan sebagian, memerintahkan 

dilakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang,9 dan 

jika dikaitkan dengan efisiensi pelaksanaan Pemilu, maka akan menjadi 

pemikiran kembali bagi kita apakah melalui putusan tersebut dapat 

dikatakan efisien atau malah sebaliknya.  

 

Seperti kita ketahui sengketa pemilu di Indonesia dipilah menjadi 

tiga bentuk pelanggaran. Pertama, pelanggaran administrasi pemilu 

oleh Bawaslu dilaporkan ke KPU. Kedua, pelanggaran pidana pemilu 

oleh Bawaslu dilaporkan ke Kepolisian, dan ketiga perselisihan hasil 

pemilu diselesaikan oleh MK. Meskipun sengketa pemilu sudah dipilah 

sedemikian rupa ke dalam tiga lingkup kelembagaan yang berbeda-

beda, tetapi tidak jarang manakala perselisihan hasil pemilu diajukan 

ke MK praktik persidangan menunjukkan bahwa apa yang seharusnya 

sudah dapat diselesaikan oleh KPU dan/atau kepolisian terkadang 

masih perlu dikoreksi ulang oleh MK, sehingga menurut MK 

penyelenggaraan pemilu harus dilakukan ulang atau dilakukan 

penghitungan ulang.10 Sehingga dapat dikatakan terjadi kembali 

pemeriksaan ulang terhadap hal yang sama melalui institusi yang 

berbeda.  

 

Juga terhadap alokasi waktu penyelesaian sengketa Pemilu yang 

diberikan kepada MK hanya terbatas pada 30 hari kerja, sedangkan jika 

                                                             
9  Dr. Ni’matul Huda, SH.,M.Hum., "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2014 Di 

Mahkamah Konstitusi", ibid. 
10  Ibid. 
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dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk, misalkan pada 

Pemilu 2014 berjumlah 767 perkara, maka akan sulit mendapatkan 

putusan yang ideal. Dari permasalahan tersebut di atas tentu menjadi 

fokus bagi tim untuk melakukan kajian efisiensi pelaksanaan Pemilu 

khususnya terhadap penegakan hukum Pemilu, dengan melakukan 

penilaian terhadap efisiensi pelaksanaan kewenangan antar lembaga 

penegak hukum Pemilu dan efisiensi proses penegakan hukum Pemilu. 

 

Dari latar belakang yang tersaji diatas tentu kajian mengenai 

Efisiensi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menarik untuk dilakukan, 

sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 

BPHN merasa perlu untuk melaksanakan kajian tersebut. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan utama dalam pengkajian ini adalah: Bagaimana efisiensi 

pelaksanaan Pemilu Di Indonesia khususnya terhadap penegakan hukum 

Pemilu? yang permasalahan tersebut akan dikaji dalam perspektif 

proses penegakan hukum Pemilu dan kelembagaan penegakan hukum 

Pemilu di Indonesia. 

 

C. Tujuan Pengkajian 

Berdasarkan permasalahan yang hendak digali dalam pengkajian 

ini maka tujuan pengkajian ini adalah mengevaluasi proses penegakan 

hukum Pemilu dan mencari bentuk proses penegakan hukum Pemilu 

yang efisien, kemudian terhadap kelembagaan penegakan hukum 

Pemilu di Indonesia dengan melakukan evaluasi yang diikuti mencari 

bentuk kelembagaan yang efisien di dalam penegakan hukum Pemilu.  
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D. Kegunaan Pengkajian  

Secara teoritis pengkajian ini akan menambah pengetahuan, 

sumber referensi ilmu khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Pemilu. Sedangkan secara praktis hasil pengkajian ini digunakan 

sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik terhadap rancangan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan 

Pemilu dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan 

bagi pengambil keputusan yang berwenang di dalam menyusun 

kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. 

 

E. Metode Pengkajian 

Berangkat dari permasalahan di atas maka metode pengkajian dengan 

melakukan tahapan:  

1. Analisis masalah. Pada analisis masalah perlu dilakukan 

identifikasi yang menjadi pokok persoalan yang berkaitan dengan 

peraturan baru ataupun peraturan yang sedang berlaku. Dalam 

tahapan ini, dilakukan perumusan masalah atau isu yang 

menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan.  

2. Konsultasi Publik dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). 

Guna mendapatkan persepsi atau pendapat publik yaitu dengan 

melakukan konsultasi publik, mencakup pengalaman dan 

pendapat semua pemangku kepentingan terkait.  

3. Memilih Alternatif Terbaik. Penentuan opsi dengan melakukan 

seleksi kebijakan yang paling efektif atau efisien pilihan serta 

advokasinya. Analisis biaya manfaat bukan satu satunya 

pertimbangan, sehingga perlu mempertimbangkan 

peta/persoalan politik atau implementasi praktisnya. 
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F. Susunan Keanggotaan Tim 

Susunan Personalia Tim Pengkajian tentang Tinjauan Terhadap 

Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia, berdasarkan pada 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor PHN-06.LT.02.01 Tahun 2015, yang terdiri dari: 

Ketua  :   Dr. Wasis Susetyo, SH, MA 

Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H. 

Anggota : 1. Dr. Achmad Ubbe, S.H., M.H. 

2. Dr. Fitra Arsil, SH, MH 

3. Didik Suprianto, S.IP, MSi 

4. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. 

5. Djamilus, S.H., M.H. 

6. Ellyna Syukur, S.H. 

Staf Sekretariat: Endang Wahyuni Setyawati, S.E. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA 

 

 

Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat kompleks. Sebuah 

kompetisi politik ketat yang tidak hanya melibatkan ideologi dan 

kepentingan partai politik dan calon, tetapi juga emosi massa pemilih. 

Selain untuk menyalurkan aspirasi rakyat pemilu juga bertujuan 

membentuk pemerintahan. Untuk menyederhanakan kompleksitas 

tersebut sekaligus mendapatkan pemahaman yang komprehensif, 

Pemilu bisa dilihat dari empat sisi: aktor, sistem, manajemen, dan 

penegakan hukum. Bab ini memfokuskan pembahasan 

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pasca Perubahan UUD 1945. 

 

A. Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengubah sistem ketatanegaraan secara 

signifikan. Perubahan konstitusi tidak hanya ditandai oleh lahirnya 

lembaga baru Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi juga hadirnya pemilihan 

umum atau pemilu setiap lima tahun untuk memilih anggota Dewan 

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

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), 

serta Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 

Perubahan menyatakan, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, 
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kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Selanjutnya frasa 

“dipilih secara demokratis” tersebut diterjemahkan menjadi “dipilih 

langsung oleh rakyat” ke dalam undang-undang. 

 

Dengan demikian sejak Perubahan UUD 1945 dikenal tiga jenis 

Pemilu: pertama, Pemilu legislatif (untuk memilih anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota); kedua, Pemilu presiden 

(untuk memilih presiden dan wakil presiden); dan ketiga, Pemilu atau 

pemilihan kepala daerah atau pilkada (untuk memilih gubernur dan 

wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil 

walikota). Ditambah dengan undang-undang penyelenggara Pemilu, 

untuk menyelenggarakan tiga jenis Pemilu tersebut, sepanjang lima 

belas tahun terakhir telah dikeluarkan empat belas undang-undang 

(yang mengatur) Pemilu, seperti tampak pada Tabel 2.1.11  Dari empat 

belas undang-undang tersebut, lima undang-undang Pemilu masih 

berlaku, seperti terlihat pada Tabel 2.2. 

 

TABEL 2.1: Undang-Undang Pemilu Pasca Perubahan UUD 1945 

Jenis Nama 
Pemilu 
Legislatif 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 12/2003). 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi 
Undang-Undang (UU No 20/2004) 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

                                                             
11  Sebetulnya terdapat beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

namun yang dicantumkan di dalam tabel ini hanya perubahan yang menyangkut pengaturan 

pemilihan kepala daerah. 
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Jenis Nama 

2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-
Undang (UU No 10/2006) 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum  Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 10/2008) 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum  Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012) 

Pemilu 
Presiden 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden (UU No 23/2003) 

2. Undang-Undang Republik Indonesia omor  42 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden (UU No 42/2008) 

Pemilihan 
Kepala Daerah 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2004) 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (UU No 8/2005) 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(UU No 12/2008) 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 
No 1/2015) 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 
No 8/2015) 
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Jenis Nama 
Penyelenggara 
Pemilu 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 
22/2007) 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 
15/2011) 

 

TABEL 2.2: Undang-Undang Pemilu yang Masih Berlaku 

No. Jenis Nama Mulai 
Berlaku 

1. Pemilu 
Presiden 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden (UU No 42/2008). 

14 
November 
2008 

2. Penyelenggara 
Pemilu 

Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 
No 15/2011) 

16 Oktober 
2011 

3. Pemilu 
Legislatif 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum  Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 
8/2012) 

11 Mei 2012 

4. Pemilihan 
Kepala Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 
No 1/2015) 

2 Februari 
2015 

5. Pemilihan 
Kepala Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 
No 8/2015) 

18 Maret 
2015 
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Pertama-tama, pembahasan tentang aktor, sistem, manajemen, 

dan penegakan hukum Pemilu didasarkan pada UUD 1945 dan undang-

undang (yang mengatur) Pemilu tersebut, khususnya undang-undang 

yang masih berlaku. Selanjutnya akan dibahas masalah-masalah yang 

muncul dan berkembang sejalan dengan ketentuan konstitusional dan 

rumusan pasal-pasal undang-undang dalam mengatur penyelenggaraan 

pemilu. Masalah-masalah yang muncul dan berkembang tersebut: 

pertama, dilatari oleh kepentingan pembuat undang-undang, dalam hal 

ini DPR dan pemerintah, yang tidak lain adalah kaki tangan partai 

politik; kedua, dipicu oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang 

mengubah ketentuan dalam undang-undang Pemilu; ketiga, diilhami 

oleh adanya kesulitan atau kemubaziran atas implementasi undang-

undang dalam praktek penyelenggaraan pemilu. 

 

Berdasarkan ketentuan konstitusional dan undang-undang 

Pemilu, bisa diidentifikasi beberapa aktor utama Pemilu: 

penyelenggara, pemilih, partai politik, calon anggota legislatif, dan calon 

pejabat eksekutif. Selain itu terdapat aktor tambahan seperti pemantau 

dan aktor terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Sistem 

Pemilu bisa dibedakan dari empat jenis lembaga yang dipilih: presiden, 

DPR dan DPRD, DPD, dan kepala daerah. Pemilu presiden menggunakan 

sistem pemilhan langsung dua putaran, Pemilu DPR dan DPRD 

menggunakan sistem proposional daftar terbuka, Pemilu DPD 

menggunakan sistem mayoritarian berkusi banyak, sedangkan pilkada 

menggunakan sistem pemilihan langsung satu putaran. 

 

Dalam bahasa undang-undang, manajemen Pemilu bisa disebut 

dengan pelaksanaan tahapan. Dalam hal ini tahapan Pemilu legislatif 

terdiri dari: penetapan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik 

peserta Pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, 
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pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan 

pelantikan; sedangkan tahapan Pemilu eksekutif lebih sedikit, yaitu: 

pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan 

penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan. Yang terakhir, 

penegakan hukum Pemilu meliputi penanganan pelanggaran pidana, 

pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara; 

serta penyelesaian perselisihan meliputi perselisihan antar peserta dan 

atau antar calon, perselisihan administrasi Pemilu, dan perselisihan 

hasil Pemilu. 

 

B. Aktor Pemilu 

1. Penyelenggara Pemilu  

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri.” Frasa “suatu komisi pemilihan umum” 

oleh pembuat undang-undang dianggap bukan merujuk pada satu 

lembaga tertentu: pertama, kata “suatu” di depan “komisi pemilihan 

umum” sudah menunjukkan bahwa itu bukan lembaga tertentu; kedua, 

“komisi pemilihan umum” ditulis dengan huruf k kecil, p kecil, dan u 

kecil, sehingga tidak mengacu pada nama lembaga tertentu. Oleh 

karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, lalu 

dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011, pembuat undang-undang tidak 

menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu-satunya 

lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga terdapat lembaga pengawas 

pemilu, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) 

menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian 

menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan Dewan Kehormatan 
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Penyelengara Pemilihan Umum (DKPP) menurut Undang-Undang 

Nomor 15  Tahun 2011. 

 

KPU merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) 

yang menjadi penyelenggara pemilu pada zaman Orde Baru. Jika LPU 

dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri bersama pejabat-pejabat 

pemerintah, pada masa transisi atau Pemilu 1999, KPU diisi oleh 

perwakilan partai politik peserta Pemilu dan pemerintah dengan 

kompisisi suara sama: 50%-50%. Keterlibatan partai politik dalam KPU 

itulah yang menyebabkan KPU gagal mengesahkan hasil Pemilu 1999 

karena anggota KPU yang berasal dari partai politik menolak 

mengesahkan hasil Pemilu. Pemilu 1999 akhirnya diambil alih oleh 

Presiden selaku penanggungjawab Pemilu, dan presiden pula yang 

mengesahkan hasilnya. Berdasarkan pengalaman ini dan 

memperhatikan parktek kelembagaan penyelenggara Pemilu di negara-

negara lain, maka lahirlah Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. 

 

KPU terdiri dari komisioner yang mengambil keputusan terkait 

dengan pembuatan peraturan teknis Pemilu, perencanaan dan 

penganggaran Pemilu, persiapan Pemilu, dan pelaksanaan tahapan-

tahapan Pemilu, serta pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU dibantu sekretariat 

jenderal. KPU memiliki struktur ke bawah yaitu KPU provinsi, KPU 

kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS. KPU provinsi dan KPU 

kabupaten/kota menjadi penyelenggara Pilkada, namun demikian 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015, penanggungjawab akhir penyelenggaraan 

Pilkada tetap di KPU. Oleh karena itu, KPU dalam Pilkada tidak hanya 

membuat peraturan teknis Pilkada, tetapi juga melakukan supervisi dan 

pengawasan. 
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Pasca Pemilu 2004, DPR dan pemerintah bersepakat untuk 

menyusun Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Komisi 

Yudisial  yang telah disahkan sebelum pemilu. Di sini DPR 

menggunakan hak inisiatifnya untuk menyusun RUU Komisi Pemilihan 

Umum. Dalam menyusun RUU tersebut terdapat perdebatan panjang 

antara pihak ingin menghilangkan lembaga pengawas pemilu, dengan 

mereka yang ingin mempertahankan lembaga tersebut. Pihak pertama 

berpendapat bahwa keberadaan lembaga pengawas pemilu tidak lazim, 

menambah panjang birokrasi penanganan kasus, memboroskan 

anggaran, dan membuat peserta Pemilu dan calon tidak 

bertanggungjawab untuk saling kontrol. Sedangkan pihak kedua 

menyatakan, keberadaan lembaga pengawas diperlukan untuk 

mengotrol KPU yang cenderung menjadi superbody. Selain itu 

keberadaan lembaga ini sudah ada sejak Pemilu Orde Baru (Pemilu 

1982) sehingga ketiadaannya justru akan mengendorkan pengawasan 

dan penegakan hukum Pemilu. 

 

DPR dan pemerintah akhirnya sepakat mempertahankan lembaga 

pengawas Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. 

Lembaga ini berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan, 

menerima laporan pelanggaran, serta meneruskan laporan pelanggaran 

admnistrasi ke KPU dan laporan pelanggaran pidana ke kepolisian. 

Dengan dalih meningkatkan efektivitas kerja, organisasi lembaga ini 

dipermanenkan di tingkat nasional dengan nama Bawaslu dan 

strukturnya diperpanjang sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan 

demikian struktur di bawah Bawaslu adalah Panwaslu provinsi, 

Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu 

Lapangan (desa/kelurahan). 
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Melalui Putusan MK Nomor 11/PUU-VII/2010, Mahkamah 

Konstitusi (MK) membenarkan tafsiran pembuat undang-undang, 

bahwa “suatu komisi pemilihan umum” bukan merujuk pada satu 

lembaga, tetapi pada satu kesatuan sistem penyelenggaraan, sehingga 

jika pembuat undang-undang membentuk Bawaslu maka badan ini 

harus memiliki kemandirian sebagaimana KPU. Atas dasar putusan ini, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menambah tugas dan 

wewenang Bawaslu untuk terlibat dalam penyelesaian perselisihan 

antar peserta dan atau antar calon, serta perselisihan administrasi 

pemilu, yaitu perselisihan yang ditimbulkan oleh ketidakpuasan atas 

putusan KPU. Undang-undang tersebut juga mempermanenkan 

pengawas Pemilu tingkat provinsi menjadi Bawaslu provinsi dan 

memperpanjang petugas pengawas sampai TPS. Sebagai tindak lanjut 

dari Putusan MK Nomor 11/PUU-VII/2010, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 juga mempermanenkan Dewan Kehormatan 

Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dari yang tadinya lembaga adhoc. 

Lembaga ini memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh 

anggota KPU dan jajarannya dan Bawaslu dan jajarannya. 

 

Sebagaimana terjadi pada Pemilu 2009, Pilkada 2010-2013, dan 

Pemilu 2014, kehadiran Bawaslu dan DKPP menambah kompleksitas 

penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam menangani kasus-kasus 

pelanggaran dan menyelesaikan perkara perselisihan administrasi 

pemilu. Penanganan kasus-kasus pelanggaran maupun penyelesaian 

perkara-perkara perselisihan cenderung berkepanjangan dan berbelit-

belit mengabaikan prinsip efisiensi dan efektivitas di dalam penegakan 

hukum Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu sering terjadi kompetisi 

di antara tiga lembaga tersebut untuk menunjukkan diri sebagai pihak 
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yang paling berkuasa dan paling benar. Bawaslu terkesan selalu 

mencari-cari kesalahan KPU, sedangkan DKPP selalu mengancam 

menyidangkan anggota KPU jika tidak menindaklanjuti putusannya, 

meskipun putusan itu melampaui tugas dan wewenang DKPP. 

 

2. Pemilih 

Hak pilih Warga Negara Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 

27 Ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selanjutnya Pasal 28D 

Ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum.” Lalu Ayat (3) menyatakan, “Setiap warga 

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan”.  

 

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap 

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu 

berdasarkan pesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Masalahnya, tidak semua warga negara bisa 

menggunakan hak pilihnya, sebab dibutuhkan kriteria tertentu untuk 

bisa menggunakan hak pilih. Biasanya umur  menjadi patokan. Dalam 

hal ini semua undang-undang Pemilu yang masih berlaku membuat 

pengaturan yang sama, bahwa, “Warga Negara Indonesia yang pada 

hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun 

atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”    

 

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa umur bukan 

satu-satunya patokan untuk menentukan seorang warga negara 
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memiliki hak memilih atau tidak. Selain umum status perkawinan juga 

menjadi penentu. Dalam hal ini berlaku ketentuan, meskipun belum 

berumur 17 tahun, seseorang warga negara memiliki hak memilih 

apabila sudah kawin atau pernah kawain. Bukan hanya itu, semua 

undang-undang pemilu juga mengecualikan anggota TNI dan Polri 

untuk masuk dalam daftar pemilih. Karena berbagai macam 

pertimbangan politik, anggota TNI dan Polri menangguhkan untuk 

tidak menggunakan hak memilihnya sampai batas yang tidak 

ditentukan. Banyaknya kriteria pemilih tersebut (tidak semata faktor 

umur sebagaimana lazimnya) tentu saja berdampak pada kerumitan 

dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih. 

 

3. Partai Politik 

Naskah asli UUD 1945 sama sekali tidak ada kata “partai politik”. 

Kata tersebut baru masuk dalam UUD 1945 Perubahan, sekaligus 

langsung menunjukkan betapa besarnya peran partai politik dalam 

sistem ketatanegaraan. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, 

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum.” Sedangkan Pasal 22E Ayat (3) UUD 

1945 menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwailan Rakyat Daerah adalah 

partai politik.” Selanjutnya ketika gubernur dan wakil gubernur, bupati 

dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota selaku kepala 

daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, partai politik atau gabungan 

partai politik juga yang memiliki hak untuk mengusulkan pencalonan 

mereka. 

 

Namun tidak setiap partai politik bisa menjadi peserta Pemilu 

DPR dan DPRD sehingga berhak mengajukan calon anggota legislatif, 
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dan tidak setiap partai politik juga berhak mengusulkan pasangan calon 

pejabat eksekutif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 memiliki kriteria berbeda untuk bisa menjadi partai politik. 

Intinya dari undang-undang pertama, kedua, hingga ketiga, persyaratan 

kepengurusan, keanggotaan, dan kepemilikan sekretariat semakin 

tinggi. Demikian juga dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ke 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2008, persyaratan partai politik agar bisa 

mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, semakin ketat.  

 

Di satu pihak, semakin ketatnya persyaratan partai politik peserta 

Pemilu DPR dan DPRD dapat mengurangi jumlah partai politik peserta 

Pemilu dan calon anggota legislatif, yang mana hal ini akan 

mempermudah pemilih dalam memberikan suara; di lain pihak, hal ini 

juga mempersulit munculnya partai-partai baru yang berarti juga 

mempersempit peluang tampilnya partai-partai baru yang mungkin 

saja membawa gagasan baru yang dibutuhkan pemilih. Demikian juga, 

semakin ketatnya persyaratan partai politik untuk bisa mengusulkan 

pasangan calon pejabat eksekutif, di satu pihak bisa mengurangi jumlah 

calon pejabat eksekutif yang akan memudahkan pemilih dalam 

memberikan suara; di lain pihak, juga mempersempit tampilnya calon-

calon baru yang mungkin dibutuhkan pemilih. 

 

4. Calon Anggota Legislatif dan Calon Pejabat Eksekutif 

Meskipun Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa, setiap 

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan, namun tidak serta merta setiap warga negara bisa 
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menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif. Konstitusi 

menyatakan bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah 

partai politik, yang berarti partai politiklah yang berhak mengajukan 

calon anggota DPR dan DPRD. Demikian juga, partai politiklah yang 

berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu artinya, untuk menjadi 

anggota legislatif dan pejabat eksekutif harus dicalonkan oleh partai 

politik. Memang ada calon anggota DPD dan pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah independen, tetapi untuk bisa menjadi 

calon mereka juga harus mendapat dukungan pemilih dalam jumlah 

tertentu. 

 

Selain melalui partai politik atau dukungan pemilih, untuk 

menjadi calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif harus 

memenuhi sejumlah persyaratan personal. Syarat-syarat itu mulai dari 

yang tidak terukur (seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa), 

sulit terukur (seperti sehat jasmani dan rohani), hingga terukur 

(berpendidikan minimal sekolah menengah atas). Secara umum 

persyaratan personal tersebut hanya menambah tebal berkas 

administrasi pencalonan, namun tidak mencerminkan kualifikasi calon 

yang dibutuhkan untuk menduduki kursi legislatif dan eksekutif. Tidak 

heran jika selama proses pencalonan terjadi banyak kasus manipulasi 

persyaratan, sementara setelah terpilih banyak kasus pelanggaran etika 

dan hukum. 

 

5. Pemantau Pemilu 

Organisasi pemantau Pemilu bukan aktor yang menentukan 

dalam penyelenggaraan Pemilu, sebab ada-tidaknya organisasi 

tersebut, penyelenggaraan Pemilu bisa tetap berjalan dan hasilnya bisa 

tetap menguasai pemerintahan. Keberadaan lembaga pemantau Pemilu 
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dibutuhkan terutama di negara-negara yang baru membangun sistem 

demokrasi dengan Pemilu sebagai modal utama. Kehadiran pemantau 

dibutuhkan demi menjaga berlakunya prinsip-prinsip Pemilu bebas dan 

adil. Dalam konteks Indonesia, pemantau diperlukan untuk menjaga 

agar asas Pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta 

jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan konstitusi bisa benar-

benar terimplementasi dalam pelaksanaan pemilu. 

 

Posisi yang demikian mengharuskan pemantau Pemilu adalah 

organisasi yang netral nonpartisan, demikian juga dengan orang-orang 

yang terlibat di dalamnya. Inilah yang disyaratakan oleh Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, 

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 agar lembaga ini benar-benar menjadi pengontrol 

pelaksanaan Pemilu. Hasil pemantauan akan menunjukkan bagaimana 

kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berpengaruh terhadap legitimasi 

hasil Pemilu. 

 

C. Sistem Pemilu 

1. Pengertian Sistem Pemilu 

Pemilu pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, 

sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya 

sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu. 

Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya 

transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Selain itu, Pemilu 

juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol 

publik terhadap negara. Haywood menjelaskan fungsi pemilu dari dua 

arah: bottom-up dari masyarakat terhadap negara, dan top-down dari 

negara terhadap masyarakat.  
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Secara bottom-up terdapat tiga fungsi Pemilu: pertama, sebagai 

sarana rektrutmen politik, di mana setiap warga negara punya hak 

dipilih menjadi pejabat publik; kedua, sebagai sarana pembentukan 

pemerintahan; dan ketiga, sebagai sarana membatasi perilaku pejabat 

dan kebijakan. Sedang secara top-down, Pemilu punya empat fungsi: 

pertama, sebagai sarana membangun legitimasi; kedua, sebagai sarana 

penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; ketiga, sebagai sarana 

menyediakan perwakilan, dalam hal ini Pemilu menjadi penghubung 

antara masyarakat dengan pemerintah; dan keempat, sebagai sarana 

pendidikan politik. 

 

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Pemilu 

dilengkapi berbagai perangkat teknis atau variabel sistem Pemilu. 

Sistem Pemilu adalah hubungan berbagai variabel untuk mengkonversi 

suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di 

lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan kata lain, sistem Pemilu 

merupakan seperangkat variabel yang mengatur kontestasi perebutan 

kekuasaan. Menurut Reynolds sistem Pemilu memiliki tiga fungsi: 

pertama, sebagai institusi untuk menyeleksi para pengambil keputusan; 

kedua, sebagai saluran menuntut pertanggungjawaban para wakil yang 

terpilih; dan ketiga, membantu menetapkan batasan wacana politik 

yang para pemimpin.  

 

2. Variabel Sistem Pemilu 

Dalam hal ini Rae mengidentifikasi empat variabel sistem pemilu: 

besaran daerah pemilihan (districk magnitude), metode pencalonan 

(candidacy), metode pemberian suara (balloting), formula perolehan 

kursi dan calon terpilih (electoral formula). Selanjutnya, Nohlen 

menempatkan ambang batas perwakilan (threshold) sebagai variabel 

penting dalam menentukan perolehan kursi. Merujuk pada pengalaman 
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negara-negara demokrasi baru, Reynolds menyebut persyaratan partai 

politik menjadi peserta pemilu menjadi faktor penting dalam 

perebuatan kursi. Terakhir Lipjhart menyatakan, dalam sistem 

pemerintahan presidensial di mana terdapat Pemilu legislatif untuk 

memilih parlemen dan Pemilu eksekutif untuk memilih presiden, faktor 

waktu penyelenggaraan berpengaruh besar terhadap keterpilihan 

presiden dan parlemen. Di sini hasil pengkajian Pyne dkk 

menyimpulkan: jika pemilu legislatif diselenggarakan bersamaan 

waktunya dengan pemilu eksekutif (concurrent election) maka 

cenderung berhasil menghindari terbentuknya divided government. 

 

Variabel besaran daerah pemilihan yang dikombinasikan dengan 

variabel formula perolehan kursi, membedakan tiga kelompok besar 

Pemilu: pertama, sistem pemilu mayoritarian di mana besaran daerah 

pemilihan adalah tunggal atau 1 kursi, dan formula perolehan kursinya 

memakai metode mayoritas;12 kedua, sistem Pemilu proposional di 

mana besaran daerah pemilihan jamak, atau 2 atau lebih kursi, dan 

formula perolehan kursinya memakai metode proposional;13 dan 

ketiga, sistem Pemilu campuran yang mengkombinasikan unsur-unsur 

sistem Pemilu mayoritarian dan sistem Pemilu proposional.  

 

                                                             
12  Terdapat dua jenis metode mayoritas: pertama, mayoritas mutlak (absolut majority) dengan 

rumus A>B+C+D+E di mana A pemenang; kedua, mayoritas sederhana (simple majority) 

dengan rumus A>B>C>D>E di mana A pemenang. 
13   Secara umum dikenal dua metode proposional, yaitu metode kuota dan metode divisor. Dua 

metode kuota yang paling terkenal adalah metode Hare dan metode Droop, yang menghitung 

kursi secara bertahap: tahap pertama kursi utuh, tahap kedua kursi sisa. Rumus metode Hare 

adalah jumlah suara partai politik (vp) dibagi jumlah suara sah (vt) dikali jumlah kursi (s); 

sedangkan rumus metode Droop adalah jumlah suara partai politik (vp) dibagi jumlah suara sah 

(vt) dikali jumlah kursi plus satu (s+1). Sementara itu dua metode divisor yang terkenal adalah 

metode d’Hont dan metode St Lague atau Webster. Rumus metode divisor adalah suara partai 

dibagi bilangan tertentu, lalu bilangan hasil bagi tersebut dirangking: bilangan paling besar 

rangking pertama berarti kursi pertama, bilangan paling besar kedua berarti kursi kedua, 

demikian seterusnya. Bedanya, metode d’Hont menggunakan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4 dst, 

sedangkan metode Webster menggunakan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, dst. 
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Dalam sistem Pemilu proporsional, kombinasi antara variabel 

metode pencalonan, pemberian suara, dan penetapan calon terpilih 

menghasilkan sistem Pemilu proposional daftar tertutup dan sistem 

Pemilu proposional daftar terbuka. Dalam daftar tertutup, daftar calon 

disusun berdasarkan nomor urut, pemilih memilih partai politik, calon 

terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut; sedangkan dalam daftar 

terbuka, calon disusun berdasarkan undian atau abjad, pemilih memilih 

calon, dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 

 

Sementara itu, variabel besaran daerah pemilihan, formula 

perolehan kursi, dan ambang batas perwakilan, berpengaruh terhadap 

fragmentasi politik parlemen. Pada sistem pemilu mayoritarian yang 

menggunakan besaran daerah pemilihan tunggal, di mana hanya 

tersedia 1 kursi pada setiap daerah pemilihan, maka Pemilu akan 

menghasilkan sistem dua partai atau sistem tiga partai di parlemen; 

sedangkan pada Pemilu proposional yang menggunakan besaran 

daerah pemilihan jamak, di mana tersedia sedikitnya dua kursi pada 

setiap daerah pemilihan, maka Pemilu akan menghasilkan sistem 

pluralisme moderat (terdapat 3-5 partai dominan) atau sistem 

pluralisme ekstrem (terdapat 6 atau lebih partai dominan) di 

parelemen. Formula penghitungan kursi metode kuota Hare cenderung 

memperbanyak jumlah partai dominan di parlemen, sebaliknya metode 

Droop dan d’Hont cenderung memperkencil jumlah partai dominan di 

parelmen. Sementara ambang batas perwakilan hanya efektif untuk 

membatasi jumlah partai politik di parlemen. 

 

Dalam menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen yang 

terpenting adalah konsentrasi kursi ke sedikit partai politik, bukan 

jumlah partai politik. Dalam hal ini Sartori menyebut partai politik 

relevan atau partai politik dominan, sedangkan Laakso dan Tagepera 
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menyebut jumlah partai politik efektif di parlemen atau biasa disebut 

Indeks ENPP. Dengan Indek ENPP maka bisa dihitung jenis-jenis sistem 

kepartaian di parlemen: sistem partai tunggal bila terdapat satu partai 

dominan; sistem dua-partai bila terdapat dua partai dominan; sistem 

pluralisme moderat atau multi partai sederhana bila terdapat 3-5 partai 

dominan; dan sistem pluralisme ekstrim bila terdapat 6 partai dominan 

atau lebih. 

 

Apabila Pemilu legislatif ditentukan oleh tujuh variabel (waktu 

penyelenggaraan, besaran daerah pemilihan, syarat kepesertaan, 

metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas 

keterpilihan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih), 

Pemilu eksekutif ditentukan hanya empat variabel (waktu 

penyelenggaraan, metode pencalonan, metode pemberian suara, 

formula calon terpilih). Empat variabel lain (syarat kepesertaan, 

besaran daerah pemilihan, ambang batas keterpilihan, dan formula 

perolehan kursi) tidak berpengaruh karena pemilu eksekutif berarti 

pemilu mayoritarian karena berebut satu atau sepasang kursi, yang 

kemenangan ditentukan oleh formula penetapan calon terpilih: 

mayoritas sederhana atau mayoritas mutlak. 

 

Para ahli Pemilu membedakan sistem Pemilu eksekutif ke dalam 

tiga kelompok besar: sistem pemilihan langsung pluralitas (popular 

elected-plularity) dan sistem pemilihan langsung mayoritas dua putaran 

(popular elected-majority run-off), serta sistem pemilihan tidak 

langsung (electoral college). Dalam sistem pemilihan langsung calon 

yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pejabat 

eksekutif terpilih (pluralitas). Namun untuk menjamin legitimasi, 

sistem lain mengharuskan suara terbanyak mencapai 50% lebih, 

sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua (mayoritas run-off) 
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yang diikuti peraih suara tebanyak pertama dan peraih suara terbanyak 

kedua. Sementara dalam pemilihan tidak langsung, pemilih di setiap 

daerah pemilihan atau provinsi atau negara bagian, memilih wakil-

wakil yang secara formal kelak ditugaskan untuk memilih pejabat 

eksekutif. Artinya, jika calon berhasil menempatkan 50% lebih wakil-

wakilnya, maka mereka menjadi calon terpilih. 

 

Dalam sistem pemerintahan presidensial, di mana anggota 

legislatif dan pejabat eksekutif sama-sama dipilih melalui Pemilu, 

waktu penyelenggaraan Pemilu keduanya menjadi variabel yang 

menentukan hasil Pemilu. Apabila Pemilu legislatif dan Pemilu 

eksekutif dilakukan bersamaan waktunya (serentak) atau concuren 

elecetion, maka keterpilihan pejabat eksekutif akan mempengaruhi 

keterpilihan anggota legislatif. Maksudnya, jika pasangan calon 

presiden nomor 1 terpilih, maka partai politik atau koalisi partai politik 

yang mendukung pasangan calon presiden tersebut akan meraih 

mayoritas kursi parlemen. Hal ini terjadi karena bekerjanya coattile 

effect yang ditimbulkan oleh perilaku partai politik dan pemilih. Sebab, 

dalam Pemilu serentak, partai politik mengejar kemenangan Pemilu 

eksekutif baru menyusul Pemilu legislatif, sama dengan pemilih yang 

mengutamakan memilih pejabat eksekutif terlebih dahulu, baru 

kemudian memilih anggota legisaltif. 

 

3. Sistem Pemilu DPR dan DPRD 

Sejak Pemilu 1955, untuk memilih anggota legislatif, Indonesia 

selalu menggunakan sistem pemilu proposional. Upaya-upaya untuk 

mengubah sistem Pemilu proposional ke sistem Pemilu mayoritarian 

selalu gagal. Rezim militer Orde Baru, pada awal kekuasaannya 

sebetulnya menghendaki penggunaan sistem Pemilu mayoritarian 

untuk menyederhankan sistem kepartaian nasional. Namun partai-
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partai saat itu menolak keras, sehingga terjadi kompromi politik: rezim 

militer Orde Baru setuju tetap menggunakan sistem Pemilu 

proposional, tetapi sebagai kompensasinya ABRI mendapatkan kursi 

perwakilan di DPR dan DPRD tanpa mengikuti Pemilu. Pada awal masa 

reformasi, Presiden Habibie melalui tim reformasi politik, mengajukan 

RUU Pemilu yang mengusung sistem Pemilu proposional. Namun 

usulan ini ditolak oleh DPR dan partai-partai politik baru yang tumbuh 

pasca tumbangnya Soeharto. Akibatnya, sejak Pemilu 1999, yang 

merupakan Pemilu masa transisi, Indonesia tetap menggunakan sistem 

Pemilu proposional.  

 

Pengadopsian sistem Pemilu proposional dipertegas oleh Pasal 

22E Ayat (3) UUD 1945, “Peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwailan Rakyat 

Daerah adalah partai politik.” Sebab, praktek politik di manapun 

menunjukkan, manakala konstitusi menyebutkan bahwa peserta 

pemilu legislatif adalah partai politik, maka pemilu legislatif tersebut 

menggunakan sistem pemilu proposional.  

 

Penggunaan sistem Pemilu proporsional pasca Perubahan UUD 

1945 mengalami transformasi bertahap, dari sistem proporsional 

daftar tertutup ke proporsional daftar terbuka. Jika pada Pemilu 1999 

dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 

menggunakan sistem Pemilu proposional daftar tertutup, maka pada 

Pemilu 2004 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor  12 Tahun 

2003 mulai merintis penggunaan sistem Pemilu proposional daftar 

terbuka. Ini tercermin dari pengaturan surat suara, di mana surat suara 

tidak hanya mencantumkan gambar partai politik, tetapi juga 

mencantumkan nama calon. Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2003 belum menganut sistem Pemilu proposional sepenuhnya, karena 



34 
 

pemilih bisa memilih partai politik atau calon dan partai politik yang 

mencalonkannya. Dalam penetapan calon terpilih juga menggunakan 

nomor urut, kecuali calon yang meraih 100%  BPP (bilangan pembagi 

pemilih) atau kuota suara satu kursi. 

 

Pada Pemilu 2009 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2009, sebetulnya tetap mempertahankan sistem proposional 

setengah terbuka, dengan ketentuan baru: pertama, pemilih hanya 

memilih satu kali saja, yakni memilih calon atau memilih partai politik; 

kedua, calon terpilih ditetapkan berdasarkan 30% BPP, dan jika tidak 

ada calon yang mencapainya, calon terpilih ditetapkan berdasarkan 

suara terbanyak. Namun melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 

MK menyatakan bahwa ketentuan calon terpilih ditetapkan 

berdasarkan 30% BPP tidak konsisten dengan pilihan undang-undang 

untuk menggunakan sistem pemilu proposional daftar terbuka, 

sehingga ketentuan itu menjadi konstitusional apabila diubah menjadi 

calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Putusan ini 

kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

sebagai dasar hukum Pemilu 2014, yang menggunakan sistem Pemilu 

proposional daftar terbuka. 

 

Setiap undang-undang Pemilu legislatif selalu menyebutkan 

tujuan “membentuk sistem multipartai sederhana” dalam setiap 

penjelasannya. Ini berarti, undang-undang Pemilu legislatif selalu ingin 

mengurangi fragmentasi politik di parlemen. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengubah peta 

daerah pemilihan dari sepenuhnya wilayah administrasi ke bagian-

bagian wilayah administrasi. Dalam hal ini undang-undang menetapkan 

besaran daerah pemilihan adalah 3-12 kursi. Memasuki Pemilu 2009, 

melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, besaran daerah 
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pemilihan DPR diubah menjadi 2-10 kursi dan daerah pemilihan DPRD 

tetap 3-12 kursi. Undang-undang ini menambah varibael lain, yakni 

ambang batas perwakilan Pemilu DPR 2,5% suara nasional. Pada 

Pemilu 2014 besaran daerah pemilihan tidak berubah, 3-10 kursi untuk 

DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD, tetapi ambang batas perwakilan 

pemilu DPR naik menjadi 3,5%. 

Namun upaya menyederhanaakan sistem kepartaian di parlemen 

yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak berhasil. DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 

2014 sama-sama menunjukkan fragmentasi politik tinggi di parlemen. 

Jumlah partai politik hasil Pemilu 2009 memang turun dari 17 menjadi 

9 partai, namun Pemilu tersebut menghasilkan Indeks ENPP 6,2 yang 

berarti menciptakan sistem multi partai ekstrem di DPR. Sedangkan 

jumlah partai politik Pemilu 2014 bertambah menjadi 10 partai dengan 

Indeks ENPP 8,1 yang berarti juga menciptakan sistem multi partai 

ekstrem di DPR. Itu artinya baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2008 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sama-sama gagal 

menciptakan multi partai sederhana atau multi partai moderat (hanya 

ada 3, atau 4, atau 5 partai dominan) di DPR. Hal yang sama 

sesungguhnya juga terjadi di DPRD Provinsi maupun DPRD 

Kabupaten/Kota.  

 

Peta politik inilah yang mempengaruhi efektivitas sistem 

pemerintahan presidensial, karena presiden harus meyakinkan banyak 

partai politik dalam membuat kebijakan bersama DPR, demikian juga 

dengan kepala daerah dengan DPRD. Namun, efektivitas sistem 

pemerintahan presidensial tidak semata-mata ditentukan oleh hasil 

pemilu legislatif, tetapi yang lebih utama adalah hasil Pemilu presiden 

untuk pemerintahan nasional, dan hasil pilkada untuk pemerintahan 
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daerah. Pada titik inilah variabel waktu penyelenggaraan Pemilu antara 

Pemilu legislatif dan Pemilu legislatif sangat penting dalam membentuk 

peta politik pemerintahan pasca Pemilu.  

 

4. Sistem Pemilu DPD 

Perubahan UUD 1945 menghasilkan lembaga perwakilan baru 

bernama DPD. Lembaga ini didesain untuk mewakili daerah guna 

mengimbangi DPR yang mewakili penduduk. DPD merupakan bentuk 

lain dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan, dengan perbedaan utama 

anggota lembaga negara baru tersebut dipilih melalui Pemilu. Pasal 22E 

Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” 

Dengan ketentuan tersebut Pemilu DPD menggunakan sistem Pemilu 

mayoritarian, bukan berkursi tunggal tetapi berkursi banyak atau 

mayoritarian block vote, sebagaimana diatur Pasal 22C Ayat (3) UUD 

1945, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah 

itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat.” 

 

Dengan kata lain daerah pemilihan Pemilu DPD adalah provinsi. 

Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan 

besaran daerah pemilihannya adalah 4 kursi. Selanjutnya tiga undang-

undang Pemilu itu mengatur, bahwa calon anggota DPD mengajukan 

diri secara pribadi dengan modal dukungan sejumlah pemilih. Dalam 

memberikan suara, pemilih memilih salah satu, lalu calon terpilih 

ditentukan perolehan suara terbanyak. Empat calon peraih suara 

terbanyak ditetapakan sebagai anggota DPD, sedangkan empat calon 
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peraih suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon pengganti 

bila sewaktu-waku anggota DPD terpilih berhalangan tetap. 

 

5. Sistem Pemilu Presiden 

Perubahan UUD 1945 menjadikan Indonesia mengadopsi sistem 

pemerintahan presidensial secara utuh karena presiden dan wakil 

presiden juga dipilih melalui pemilu. Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 

menyatkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat. Lalu Ayat (2) menyatakan 

bahwa, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya Ayat (3) 

berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara 

dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di 

setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di 

Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan 

Ayat (4) berbunyi, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh 

rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat 

terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD 1945, 

untuk memilih presiden, Indonesia menggunakan sistem pemilihan 

langsung mayoritas mutlak dua putaran (popular elected-majority run-

off). Artinya, jika belum ada pasangan calon yang meriah mayoritas 

mutlak, maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang menyertakan 

peraih saura terbanyak pertama dan kedua. Dalam hal ini syarat 

mayoritas 50% lebih juga disertai penyebaran suara di seluruh 

provinsi. Namun jika hanya terdapat dua pasangan calon yang 
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berkontestasi, melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, MK 

menyatakan kemenangan cukup ditentukan oleh formula 50% lebih 

dan tidak perlu putaran kedua. 

 

Meskipun dalam penjelasannya, Undang-Undang Pemilu Legislatif 

(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012) dan Undang-

Undang Pemilu Presiden (Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2003 dan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008) menyebutkan tujuan 

memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk 

sistem pemerintahan presidensial yang efektif, namun hasil Pemilu 

2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014, menunjukkan yang sebaliknya. 

Pemerintahan SBY-JK, SBY-Boediono, dan Jokowi-JK tidak bisa 

mengambil keputusan cepat dan tepat atas semua rancangan kebijakan 

yang diajukan ke DPR, karena DPR tidak seratus persen 

mendukungnya. Memang pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono 

mendapat dukungan dari koalisi pemerintah yang tergabung dalam 

sekretariat bersama partai politik pendukung pemerintah, namun 

koalisi ini tidak solid sehingga selalu saja terjadi pembelotan terhadap 

apa yang sudah direncakan pemerintah. Hal yang sama terjadi pada 

hasil Pemilu 2014 di mana pemerintahan Jokowi-JK tidak mendapat 

dukungan dari DPR karena koalisi partai politik pendudkung Jokowi-JK 

gagal menguasai mayoritas kursi DPR, sehingga terjadi apa yang 

disebut dengan divided government: presiden bukan berasal dari partai 

politik yang menguasai parlemen.  

 

Berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Latin dalam dua 

puluh tahun terakhir, fenomena divided government atau pemerintahan 

terbelah bisa diatasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak, yakni 

pemilu parlemen dan pemilu presiden yang diselenggarakan dalam 
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waktu bersamaan. Inilah yang membuat Brazil dan Argentina mampu 

menjaga stabilitas politik sehingga pemerintah mampu memacu 

pembangunan ekonomi secara efektif. Kesamaan negara-negara 

Amerika Latin dengan Indonesia bukan hanya pada penggunaan sistem 

pemerintahan presidensial (yang mengharuskan dua jenis pemilu), 

tetapi juga pada sistem multipartai yang dihasilkan oleh sistem Pemilu 

proposional. Melalui Putusan MK No 14/PUU-XI/2013, MK telah 

memerintahkan agar Pemilu legislatif dan Pemilu presiden 

diselenggarakan secara serentak pada 2019. Hal ini akan bisa 

menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah di tingkat nasional, 

tetapi tidak pada pemerintahan daerah karena pilkada tetap 

diselenggarakan berbeda waktu dengan pemilu DPRD. Persoalan lain, 

Pemilu serentak legislatif dan presiden akan menimbulkan kerumitan 

baru karena beban penyelenggara semakin berat dan pemilih 

dihadapkan begitu banyak calon dalam memberikan suara. 

 

6. Sistem Pilkada 

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, bahwa “Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan 

daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Oleh 

pembuat undang-undang, frasa “dipilih secara demokratis” tersebut 

diterjemahkan menjadi “dipilih langsung oleh rakyat” ke dalam undang-

undang. Hal ini termaktup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

pemerintahan daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang pilkada. 

Peraturan tentang pilkada kemudian dibuatkan undang-undang 

tersendiri dalam Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2015 juncto Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 membiarkan 

waktu penyelenggaraan Pilkada berbeda-beda di setiap daerah, dalam 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 berusaha menyerentakkannya dalam satu hari 

pemungutan suara. 

 

Semula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa 

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya didorong oleh 

Putusan MK Nomor 05/PUU-V/2007, Undang-Undang Nomor  12 

Tahun 2008 mengakomodasi tampilnya pasangan calon independen 

dengan menyebutkan syarat dukungan sejumlah pemilih. Baik Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008, sama-sama menggunakan putaran kedua untuk 

menentukan pasangan calon terpilih. Bedanya, jika Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, jika tidak ada pasangan calon 

meraih sedikitnya 25% dilakukan putaran kedua untuk peraih sura 

terbnyak pertama dan kedua, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 meningkatkan ambang batas putaran kedua menjadi 30%. Namun 

ketentuan putaran kedua ini diubah oleh dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015 karena 

undang-undang ini menganut formula mayoritas sederhana: pasangan 

calon terpilih adalah mereka yang meraih suara terbanyak, tidak peduli 

berapa persen raihan suaranya. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 secara bertahap akan menyerentakkan 

penyelenggaraan Pilkada dalam satu hari H pemilihan. Penyerentakkan 

Pilkada ini hanya mengurangi anggaran penyelenggaraan Pilkada, 

tetapi sulit diharapkan akan menghasilkan pemerintahan daerah yang 

efektif. Sebab, penyelenggaraan Pemilu legislatif, yang menghasilkan 

DPRD berbeda waktunya dengan penyelenggaraan Pilkada, sehingga 
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hasil Pemilu legislatif dan Pilkada akan berupa pemerintahan daerah 

terbelah. Kecil kemungkinan untuk mendapatkan pemerintahan daerah 

yang efektif manakalah kepala daerah tidak mendapat dukungan penuh 

dari DPRD. Pada titik inilah gagasan untuk menyelenggarakan Pemilu 

nasional (memilih presiden, DPR, dan DPD) dan Pemilu daerah 

(memilih kepala daerah dan DPRD) menjadi tawaran strategis. Format 

penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah tidak hanya 

menghemat anggaran, tetapi juga mensolidkan partai politik, 

memudahkan pemilih dan mengurangi beban penyelenggara. Yang 

lebih penting, bisa menghindarkan terjadinya pemerintahan daerah 

terbelah. 

 

D. Manajemen Pelaksanaan Pemilu 

1. Pengaruh Sistem Pemilu 

Pemilihan sistem Pemilu berdampak langsung terhadap 

manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu. Sistem 

Pemilu legislatif yang memiliki banyak variabel, tentu saja berdampak 

pada kompleksitas manajemen pelaksanaan tahapan. Dalam Pemilu 

legislatif, sistem Pemilu mayoritarian lebih mudah dikelola daripada 

sistem Pemilu proposional. Selanjutnya dalam sistem Pemilu 

proposional daftar tertutup lebih mudah dikelola dari pada sistem 

proposional daftar terbuka. Tentu saja manajemen penyelenggaraan 

dan pelaksanaan tahapan Pemilu eksekutif, yang memiliki jumlah 

variabel lebih sedikit, juga lebih mudah dikelola daripada Pemilu 

legislatif. Bersumber dari sistem pemilu, maka tingkat kerumitan 

manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 

ditentukan oleh jumlah daerah pemilihan, besaran daerah pemilihan, 

jumlah partai politik peserta Pemilu, jumlah calon anggota legislatif, 

jumlah calon pejabat eksekutif, dan jumlah pemilih. 
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Penyelenggaraan Pemilu legislatif berjalan linier terdiri dari tiga 

periode: pertama, periode sebelum pelaksanaan tahapan; kedua, 

periode pelaksanaan tahapan; dan ketiga, periode setelah pelaksanaan 

tahapan. Periode pertama meliputi penyusunan peraturan, 

perencanaan dan penganggaran, serta persiapan rekrutmen petugas. 

Periode kedua berupa penetapan daerah pemilihan, pendaftaran partai 

politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, 

kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil 

pemilu, dan pelantikan calon terpilih. Sedangkan periode ketiga berupa 

pelaporan dan evaluasi. Penyelenggarakan pemilu eksekutif sebetulnya 

kurang lebih sama dengan Pemilu legislatif, hanya saja pada periode 

pelaksanaan tahapan, jumlah tahapannya lebih sedikit karena Pemilu 

eksekutif tidak memerlukan tahapan pembentukan daerah pemilihan 

dan pendaftaran partai politik peserta Pemilu.  

 

2. Periode Sebelum Pelaksanaan Tahapan 

Baik dalam Pemilu legisaltif maupun dalam Pemilu eksekutif, 

aktor utama penyelenggaraan Pemilu adalah KPU, sedangkan aktor 

utama pelaksanaan tahapan adalah KPU bersama jajarannya. Merekalah 

yang mendapatkan mandat dari konstitusi dan undang-undang untuk 

menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu. Dalam periode sebelum 

pelaksanaan tahapan, KPU menghadapi banyak masalah sesuai dengan 

jenis kegiatan yang terjadi pada periode ini. 

 

Pertama, dalam menyusun peraturan peraturan, KPU sering 

menghadapi masalah ketidaklengkapan dan ketidakjelasan undang-

undang dalam mengatur isu tertentu. Undang-undang mestinya telah 

mengatur variabel-variabel sistem pemilihan secara lengkap, namun 

kenyataanya banyak hal yang belum diatur sehingga KPU harus 

membuat kebijakan, sesuatu yang sebetulnya bukan wewenang KPU. 
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Undang-undang Pemilu juga kerap mebuat ketentuan yang multitafsir 

dan bahkan saling bertentangan. Di sini KPU harus membuat tafsir 

tunggal jelas dan tegas. Masalahnya adalah, dalam membuat peraturan 

KPU tidak bisa berjalan sendiri, karena sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2011, sebelum peraturan KPU 

ditetapkan, KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Pada 

titik inilah DPR sering berusaha menekan dan mengintervensi KPU 

untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kepentinganya. 

 

Kedua, sama dengan penyusunan peraturan, dalam menyusun 

rencana dan anggaran pemilu, KPU sering menghadapi masalah politik 

dengan DPR. Rencana anggaran pemilu harus dibahas bersama DPR dan 

Departemen Keuangan dan mendapat persetujuan dari kedua lembaga 

tersebut. KPU memang sering mengalami kesulitan dalam menentukan 

standar penganggaran atas biaya pelaksanaan Pemilu di seluruh 

Indonesia yang memiliki kondisi geografis berbeda-beda. Namun yang 

menjadi kendala, DPR selalu berusaha menitipkan kepentinganya 

dalam penyusunan anggaran ini. Sementara, Departemen Keuangan 

sering bertahan pada model penganggaran birokrasi pemerintahan, 

yang mana hal itu tidak bisa seratus persen diterapkan dalam Pemilu. 

 

Ketiga, dalam menyiapkan petugas Pemilu, KPU sering terkendala 

dengan jadwal rekrutmen yang tidak sejalan dengan jadwal 

pelaksanaan tahapan Pemilu. Misalnya, pada saat memasuki 

pelaksanaan tahapan, KPU justru sedang merekrut KPU provinsi dan 

KPU kabupaten/kota. Ini terjadi karena UU No 15/2011 tidak menata 

ulang jadwal rekrutmen anggota KPU daerah, padahal jadwal 

pelaksanaan tahapan sudah mengalami perubahan berkali-kali. 

Sementara itu, dalam merekrut petugas lapangan, mulai dari PPK, PPS 

hingga KPPS, KPU kabupaten/kota tidak bisa sepenuhnya terlepas dari 
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pengaruh pemerintah daerah, dalam hal ini camat dan kepala 

desa/lurah, karena undang-undang mewajibkan pencalonan petugas 

tingkat bawah harus melalui mereka. Padahal di antara para calon 

tersebut independesni dan profesionalitasnya sering dipertanyakan. 

Tidak heran bila terjadi petugas-petugas yang pada Pemilu sebelumnya 

terbukti atau terindikasi melakukan pelanggaran, terpilih menjadi 

petugas kembali. 

 

3. Periode Pelaksanaan Tahapan 

Sistem Pemilu legislatif memiliki banyak variabel daripada sistem 

Pemilu eksekutif sehingga pelaksanaan tahapan Pemilu legislatif lebih 

banyak daripada pelaksanaan tahapan Pemilu eksekutif. Pembahasan 

pelaksanaan tahapan berikut ini menyatukan pelaksanaan tahapan 

Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif, dengan menekankan pada aspek 

persamaan dan perbedaannya di antara kedua jenis Pemilu tersebut. 

 

Pertama, Penetapan Daerah Pemilihan. Daerah pemilihan 

Pemilu presiden adalah wilayah negara, daerah pemilihan Pilkada 

gubernur adalah wilayah provinsi, dan daerah pemilihan Pilkada 

bupati/walikota adalah wilayah kabupaten/kota. KPU tidak perlu 

menetapkan daerah pemilihan untuk pemilu eksekutif karena sudah 

jelas wilayah dan kursinya. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilu 

DPD, di mana undang-undang menyebutkan daerah pemilihannya 

adalah provinsi, masing-masing memiliki 4 kursi. Pada Pemilu 2004, 

KPU menetapkan daerah pemilihan atas 550 DPR berdasarkan kriteria 

yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2003. Namun 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 sudah menetapkan daerah pemilihan atas 560 kursi DPR. 

Dengan demikian KPU tinggal menetapkan daerah pemilihan DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota. 
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Masalah utama penetapan daerah pemilihan adalah jumlah 

penduduk yang tidak akurat. Namun dalam hal ini KPU tidak bisa 

berbuat banyak, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sudah 

mengunci: untuk pembentukan daerah pemilihan KPU menggunakan 

data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) yang disedikan oleh 

Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini tidak hanya mengunci KPU, tetapi 

juga KPU daerah dan pemerintah daerah yang merasa jumlah penduduk 

dalam DAK2 berbeda dengan data mutahir yang dimilikinya. Akurasi 

DAK2 tampak jika diperbandingkan dengan data sensus penduduk dan 

prediksi jumlah penduduk. Selisih DAK2 2012 dengan predisksi jumlah 

penduduk BPS 2012 mencapai 7 juta jiwa. Padahal data sensus 

penduduk dan prediksi jumlah penduduk BPS selalu jadi landasan 

pembuatan kebijakan nasional. Perbedaan jumlah penduduk tersebut, 

menyebabkan KPU menghasilkan “kursi hantu”, yakni kursi yang tidak 

punya dasar penduduk, baik untuk DPRD provinsi maupun DPRD 

kabupaten/kota.   

 

Kedua, Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebetulnya membedakan dua jenis partai 

politik peserta pemilu: pertama, partai politik yang memiliki kursi di 

DPR secara otomatis bisa menjadi peserta Pemilu; kedua, partai politik 

yang tidak memiliki kursi DPR sehingga harus menunjukkan bukti 

kantor, kepengurusan dan keanggotaan. Namun karena perbedaan 

kualitas dan kuantitas persyaratan partai politik peserta Pemilu 2009 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

dengan kualitas dan kuantitas persyaratan partai politik peserta Pemilu 

2014, maka ketentuan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 

beberapa partai. Hasilnya, melalui Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, 

membatalkan ketentuan pertama, sehingga semua partai politik harus 
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diverifikasi syarat kepesertaannya: kantor, kepengurusan, dan 

keanggotaan.  

 

Di sinilah KPU mengalami kesulitan karena tambahan pekerjaan 

yang tidak diprediksi sebelumnya. Masalahnya menjadi rumit, beberapa 

keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu digugat 

oleh partai politik yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. 

Padahal penyelesaian perselisihan hasil Pemilu ini berjalan berbelit-

belit dan menghabiskan waktu panjang. Pertama, perkara perselisihan 

administrasi ini diselesaikan oleh Bawaslu. Jika partai politik tidak puas 

atas putusan Bawaslu, bisa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara (PTTU), tetapi jiga KPU tidak puas dengan putusan tersebut, 

KPU tidak bisa banding ke PTTUN, sehingga mau tidak mau KPU harus 

menjalankan keputusan yang dirasanya tidak benar. 

 

Ketiga, Pendaftaran Pemilih. Mekanisme pendaftaran pemilih 

untuk Pemilu legislatif, Pemilu presiden, dan Pilkada hampir sama: 

pertama, KPU menerima data penduduk potensial pemilih Pemilu 

(DP4) dari pemerintah, atau KPU daerah menerima DP4 dari 

pemerintah daerah; kedua, DP4 dicermati, dibandingkan dengan data 

pemilu terakhir, dan dikoreksi untuk menjadi data pemilih untuk 

dimutahirkan; ketiga, pemutahiran data pemilih dilakukan oleh petugas 

pendaftaran pemilih di tingkat desa/kelurahan; keempat, hasil 

pemutahiran datan pemilih berupa data pemilih sementara (DPS); 

kelima, DPS diumumkan ke masyarakat untuk dikoreksi; keenam, hasil 

koreksi DPS berupa data pemilih sementara hasil pebaikan (DPS-HP); 

ketujuh, DPS-HP diperbaiki lagi menjadi daftar pemilih tetap (DPT). 

 

Proses pendaftaran pemilih yang panjang tersebut tetap saja 

menyisakan banyak warga negara yang berhak memilih tidak masuk 
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dalam DPT, atau sebaliknya warga negara yang tidak berhak memilih 

malah masuk dalam DPT. Hal ini terjadi karena: pertama, DP4 yang 

berbasis pada data kependudukan sebetulnya bukan data yang aktual, 

karena tidak semua penduduk segera melaporkan diri jika terjadi 

peristiwa penting (lahir, mati, lahir mati) dan peritiwa kependudukan 

(pindah tempat); kedua, pemutahiran daftar pemilih dilakukan pada 

saat KPU merekrut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sehingga 

kegiatan tersebut tidak dalam kontrol menajemen yang baik; ketiga, 

petugas tidak profesional dalam menjalankan tugasnya; dan keempat, 

masyarakat tidak peduli dengan DPS sehingga tidak melapor dan baru 

ribut saat menjelang pemungutan suara. 

 

Kondisi tersebut menyebakan lahirnya Putusan MK Nomor 

102/PUU-VII/2009 yang membolehkan warga negara tetap bisa 

memilih meskipun namanya tidak tercantum dalam DPT. Tentu saja 

dengan syarat, penduduk tersebut membuktikan status 

kewarganegaraannya dengan kartu tanda penduduk (KTP) disertai 

kartu keluarga (KK) dan hanya bisa memilih di TPS sesuai alamat. 

Meskipun demikian, KPU tetap harus bekerja keras untuk membuat 

DPT seakurat mungkin, sebab fungsi DPT tidak saja mencatat nama 

warga negara yang mempunyai hak pilih, tetapi juga sebagai dasar 

untuk mencetak surat suara.  

 

Melalui perdebatan yang panjang, pendaftaran pemilih dan data 

pemilih pada Pemilu 2014 mencapai hasil maksimal ketika KPU merilis 

DPT secara elektronik melalui laman KPU, sehingga setiap warga 

negara bisa mengecek statusnya, apakah sudah masuk dalam DPT atau 

belum. Penggunaan teknologi informasi ini akhirnya menjadikan DPT 

Pemilu 2014 paling lengkap dan akurat sehingga untuk pertama kalinya 

dalam sejarah pemilu Indonesia, menjelang hari H pemilihan tidak ada 
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lagi keributan soal DPT. Namun kelanjutan sistem ini akan kembali 

menghadapi masalah baru, karena dalam Pemilu dan Pilkada 

mendatang, KPU harus kembali kerja dari awal karena DP4 adalah basis 

untuk memutahrikan data pemilih, bukan data Pemilu terakhir yang 

sudah bersih. 

 

Keempat, Pendaftaran Calon. Pendaftaran calon anggota DPR 

dan DPRD melalui dua tahpan: pertama, para calon mendaftarkan ke 

partai politik masing-masing; kedua, partai politik baru mendaftarkan 

ke KPU dan KPU daerah. Ini berbeda dengan prosedur pendaftaran 

calon anggota DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta 

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka 

langsung datang ke KPU dan KPU daerah dengan membawa dokumen 

persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Berikut 

adalah beberapa masalah yang dihadapi KPU dan KPU daerah pada 

tahapan pendaftaran calon ini. 

 

Pertama, partai politik tidak bisa melengkapi semua berkas 

persyaratan calon yang dibutuhkan, sehingga petugas KPU dan KPU 

daerah harus mengingatkan dan menagih kelengkapan berkas tersebut. 

Kedua, beberapa berkas peryaratan, seperti ijasah SMA atau yang 

sederat untuk memenuhi syarat pendidikan, harus dicek kembali 

keasliannya ke lembaga lain. Ketiga, beberapa berkas persyaratan, 

seperti surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan tertentu untuk 

memenuhi syarat tidak merangkap jabatan, harus dicek kembali ke 

lembaga lain. Padahal pengecekan ke lembaga lain bukan hal mudah 

karena banyak pejabat lembaga tersebut tidak paham dengan 

kebutuhan KPU atau KPU daerah. Terakhir, syarat dukungan pemilih 

untuk calon anggota DPD dan pasangan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah begitu banyak sehingga verifikasinya tidak mudah. 
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Dalam hal ini metode sampling kerap digunakan, padahal cara ini tidak 

sesuai dengan tuntutan undang-undang. 

 

Kelima, Kampanye. Semua undang-undang Pemilu menetapkan, 

materi dan metode kampanye Pemilu legislatif, Pemilu presiden, dan 

Pilkada adalah sama. Materi kampanye untuk meyakinkan pemilih 

adalah visi, misi, dan program. Sedangkan metode kampanye adalah 

rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan dialogis, debat antarcalon, 

penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, 

pemasangan iklan di media massa, dan kegiatan lain yang tidak 

melanggar undang-undang. Pada metode terkahir inilah sering terjadi 

peserta pemilu melakukan macam-macam kegiatan yang sesungguhnya 

menyalahi hakekat kampanye. 

 

Dalam Pemilu legislatif dan Pemilu prsiden, tugas KPU dan KPU 

daerah dalam tahapan kampanye sebetulnya tidak begitu banyak 

karena mereka lebih pada mengatur jadwal dan lokasi kampanye. Di 

sini peran lembaga pengawas pemilu lebih menonjol karena begitu 

banyak kegiatan yang sebetulnya melanggar kentenan kampanye, baik 

berupa pelanggara pidana maupun pelanggaran administrasi. Namun 

dalam pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015, tugas KPU 

dan KPU daerah dalam tahapan kampanye menjadi besar: pertama, KPU 

daerah harus menghitung dan membayar metode kampanye debat 

antar calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan 

pemasangan iklan di media massa, karena metode kampanye tersebut 

dibiayai negara; kedua, KPU daerah harus memastikan penyebaran 

bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di lokasi yang telah 

ditentukan, karena tim kampanye tidak lagi dibolehkan menyebar 
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bahan kampanye dan memasang alat peraga kampanye secara 

sembarangan. 

 

Hal penting yang harus menjadi perhatian KPU dan KPU daerah 

adalah laporan dana kampanye. Dalam hal ini, KPU dan KPU daerah 

memang tidak bisa berbuat banyak, karena keterbatasan pengaturan 

dana kampanye dalam undang-undang dan keterbatasan wewenang 

KPU dan KPU daerah dalam menerima laporan dana kampanye. 

Meskipun demikian, KPU dan KPU daerah harus memastikan bahwa 

semua peserta Pemilu telah membuat laporan dana kampanye 

sebagaimana diminta undang-undang. Ini penting karena di manapun 

uang berperan penting dalam kompetisi perebutan suara, meskipun 

laporan dana kampanye tidak mencerminkan jumlah uang yang 

sesungguhnya yang dikumpulkan dan dibelanjakan oleh peserta 

Pemilu. 

 

Keenam, Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pemungutan 

suara adalah inti dari Pemilu. Sebab, di dalam bilik suara, pemilih 

memberikan suaranya kepada partai politik atau calon yang mereka 

percaya. Sedangkan penghitungan suara akan menentukan keaslian 

suara pemilih dicatat dan dihitung sehingga calon-calon yang terpilih 

benar-benar calon-calon yang memang dipilih oleh warga negara yang 

mempunyak hak memilih. Proses konversi suara menjadi kursi benar-

benar ditentukan dalam tahapan ini. 

 

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi beberapa 

kegiatan yang masing-masing menghadapi masalah tersendiri. Pertama, 

pencetakan dan pendistribusian suarat suara. Di sini KPU sering 

menemuai masalah surat suara tercetak tidak sesuai rancangan, 

material surat suara tidak sesuai standar, cetak suara melampaui waktu 
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yang ditentukan sehingga mengacau jadwal distribusi. Sementara 

distribusi surat suara merupakan masalah paling sulit diatasi 

mengingat KPU harus mengedarkan 800 juta lembar surat suara ke 550 

ribu TPS di seleruh Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang 

berbeda-beda. Belum lagi masalah cuaca di gungung dan di laut yang 

mengganggug pengangkutan surat suara. Kesulitan inilah yang 

melahirkan beberapa masalah: surat suara belum sampai TPS pada hari 

H, surat suara rusak, surat suara tertukar, dan surat suara tidak 

lengkap. 

 

Pada saat pemberian suara pemilu legislatif di TPS, sebetulnya 

pemilih menghadapi kebingungan yang luar biasa, karena untuk 

memilih 1 calon anggota DPR, 1 calon anggota DPD, 1 calon anggota 

DPRD provinsi, dan 1 calon anggota DPRD kabupaten/kota, pemilih 

harus menghadapi antara 150 sampai 450 calon. Dalam situasi tersebut, 

tentu tidak mudah untuk menjadi pemilih rasional. Pada titik inilah jual 

beli suara menjadi katalisator untuk mendekati pemilih. Di satu pihak, 

pemilih bingung harus memilih siapa; di lain pihak, para calon lebih 

praktis mengenalkan diri bersama uang.  

 

Jika pemilih menghadapi kebingungan dalam memberikan suara, 

maka setelah pemungutan suara, petugas TPS menghadapi pekerjaan 

berat dalam menghitung suara. Dengan empat lembaga yang meliputi 

150 sampai 450 calon, maka dalam menghitung suara per surat saura, 

petugas harus memperhatikan dan memastikan pilihan pemilih jatuh ke 

salah satu dari 150 sampai 450 calon tersebut. Pekerjaan menghitung 

suara secara terbuka kemudian dilanjutkan dengan menorehkan hasil 

hitungan di kertas plano ke formulir sertifakat hasil penghitungan 

saura atau formulir model C-1 yang jumlahnya berlembar-lembar. Di 

sini ketidakcermatan sering terjadi akibat kelelahan petugas.  
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Sementara itu ketika hasil penghitungan suara di TPS direkap di 

PPS dan PPK kerap terjadi manipulasi. Sebab pada titik ini, saksi 

sesunggunya sudah mengetahui potensi perolehan kursi calon yang 

dijagainya, sehingga jika memang benar-benar tidak mungkin bisa 

meraih kursi, maka suara bisa dijual ke calon lain yang potensi meraih 

kursinya tinggi. Praktek jual beli suara ini seakan menjadi sah ketika 

petugas PPS dan PPK menyetujuinya dan pengawas Pemilu pura-pura 

tidak tahu. Manipulasi penghitungan suara di PPS dan PPK sangat 

mungkin terjadi karena di sini proses penghitungan suara tidak diikuti 

oleh masyarakat seperti halnya penghitungan suara di TPS. Namun 

pada Pemilu 2014, manipulasi penghitungan suara di PPS dan PPK itu 

gampang diketahui sehingga bisa dikorekasi, karena formulir C-1 

dipindai dan hasil pindaian tersebut dipublikasikan secara meluas 

melalui laman KPU, sehingga siapa saja yang merasa melihat atau 

merasa ada menipulasi hasil penghitungan suara bisa mengeceknya 

secara langsung dan melaporkan pelakukan ke pengawas Pemilu. 

 

Ketujuh, Penetapan Hasil Pemilu. Undang-Undang Pemilu 

Legislatif mengatur bahwa penetapan hasil Pemilu dilakukan secara 

nasional oleh KPU, baik hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun 

DPRD kabuapten/kota. Penetapan hasil Pemilu secara serentak ini 

dimaksudkan untuk memastikan titik awal dimulainya fase gugatan 

perselisihan hasil Pemilu, karena dalam Pemilu DPR dan DPRD yang 

bertindak sebagai pemohon adalah partai politik, sedangakan pemohon 

untuk pemilu DPD adalah calon anggota DPD. Hasil pemilu legislatif 

adalah jumlah perolehan suara partai politik, jumlah perolehan kursi 

partai politik, dan nama calon terpilih di setiap daerah pemilihan. 

Dalam hal ini seringkali terjadi dokumen perolehan suara yang 

ditetapkan KPU berbeda dengan dokumen perolehan suara di KPU 
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daerah, sehingga memicu munculnya keributan, yang jika tidak bisa 

dijelaskan bisa berujung gugatan ke MK. 

 

Hasil Pemilu presiden ditetapkan oleh KPU, hasil Pilkada 

gubernur ditetapkan KPU provinsi, dan hasil Pilkada bupati/walikota 

ditetapkan KPU kabupaten/kota. Hasil Pemilu presiden dan Pilkada 

adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pasangan 

calon terpilih. Hasil Pemilu presiden selalu digugat ke MK, demikian 

juga dengan sebagain besar hasil Pilkada. Hal ini terjadi karena: 

pertama, MK memang membuka lebar-lebar gugatan hasil Pemilu 

presiden dan Pilkada, tidak semata atas dasar salah hitung suara, tetapi 

juga bila terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan 

terstruktur; kedua, banyak pasangan calon yang menyaksikan 

pelanggaran dilakukan pasangan calon yang lain, tetapi mereka tidak 

melaporkan ke pengawas Pemilu, melainkan disimpang lalu dijadikan 

bahan gugatan ketika KPU dan KPU daerah menyatakan dirinya kalah.  

 

Meskipun banyak gugatan hasil Pemilu ke MK, namun data 

menunjukkan kurang dari 5% gugatan hasil Pemilu yang dikabulkan 

MK. Bahkan untuk Pemilu presiden, belum ada satu pun gugatan yang 

dimenangkan. Ini meunjukkan bahwa kinerja KPU dan jajarannya 

cukup baik. Masalahnya di sana-sini masih saja muncul kasus-kasus 

manipulasi penghitungan suara sehingga hal itu menjadi bahan kritik, 

protes, dan gugatan. 

 

Kedelapan, Pelantikan Calon Terpilih. Pelaksanaan tahapan 

terakhir dari pemilu adalah pelantikan calon terpilih. Tidak banyak 

masalah pada tahapan ini. Namun di beberapa daerah jadwal 

pelantikan sempat tertunda-tunda akibat kepala daerah yang tidak 

segera menandatangani surat pelantikan.  
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4. Periode Setelah Pelaksanaan Tahapan 

Periode ini hanya terdiri dari dua kegiatan, yakni KPU dan KPU 

daerah menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu diikuti evaluasi 

komprehansif atas penyelenggaraan Pemilu. Dokumen laporan dan 

evaluasi ini selajutnya disampaikan kepada presiden dan DPR, 

gubernur dan DPRD provinsi, serta bupati/walikota dan DPRD 

kabupaten/kota. Mestinya laporan dan evaluasi tersebut dibuka untuk 

publik sebagai bahan pembelajaran dan diskusi perbaikan Pemilu ke 

depan. Sayangnya hal itu belum pernah terjadi. Yang beradar hanyalah 

beberapa catatan kesimpulan dari pelaksanaan tahapan yang jelas tidak 

mencerminkan masalah-masalah penyelenggaraan dan pelaksanaan 

Pemilu secara keseluruhan. 
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BAB III 

KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU 

 

 

 

A. Masalah Hukum Pemilu 

Undang-undang Pemilu yang masih berlaku, yaitu Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011, Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2012, dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

membedakan dua jenis masalah hukum Pemilu: pelanggaran dan 

perselisihan. Pelanggararan terdiri dari tindak pidana Pemilu, 

pelanggaran adminsitrasi Pemilu, dan pelanggaran kode etik 

penyelenggaran Pemilu; sedangkan perselisihan Pemilu terdiri dari 

perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon, perselsihan 

administrasi atau tata usaha negara Pemilu, dan perselisihan hasil 

Pemilu.  

 

Kontruksi hukum kelima Undang-Undang Pemilu yang masih 

berlaku itu menunjukkan penanganan pelangggaran dan penyelesaian 

perseleisihan sebagai berikut. Tindak pidana Pemilu ditangani 

pengawas Pemilu, ditindaklajuti ke kepolisian, dilimpahkan kepada 

kejaksaan, dan diputuskan oleh pengadilan. Pelanggaran administrasi 

pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu ditindaklajuti ke KPU dan KPU 

daerah, lalu KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi administrasi. 

Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu disidang dan 

diputuskan oleh DKPP. Selanjtunya, perselisihan antarpeserta Pemilu 

atau antar calon diselesaikan oleh pengawas Pemilu; peselisihan 
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administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan bisa banding ke 

PTTUN; sedangkan perselsihan hasil pemilu diselesaikan oleh MK. 

 

B. Penanganan Pelanggaran Pemilu 

Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan, 

bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu melakukan 

pencegahan dan penindakan, namun undang-undang tersebut tidak 

menjelaskan lebih jauh bagaimana pencegahan dan penindakan 

dilakukan. Khusus mengenai penindakan, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 hanya menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima 

laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Adapun tata cara dan 

mekanisme penyelesaian pelanggaran diatur dalam Undang-Undang 

Pemilu. Itu artinya, yang akan mengatur soal ini  adalah Undang-

Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Pemilu Presiden, dan 

Undang-Undang Pilkada. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 membedakan tiga jenis 

pelanggaran, yaitu: tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi 

Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 

 

Pertama, tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran 

dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu. Berbeda 

dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 membedakan antara tindak pidana pelanggaran dan tindak 

pidana kejahatan. Undang-undang menetapkan 19 pasal tindak pidana 

pelanggaran, mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam 

pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil servei pada masa 

tenang. Sementara, untuk tindak pidana kejahatan, undang-undang ini 

mengatur dalam 29 pasal, mulai dari menghilangkan hak pilih orang 
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lain sampai dengan petugas pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan 

atau laporan pelanggaran. 

 

Kedua, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang 

meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan 

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar 

tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 

Karena pelanggaran ini menyangkut administrasi pelaksanaan Pemilu, 

maka semua pelanggaran terhadap peraturan KPU, merupakan 

pelanggaran administrasi. Hanya saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 tidak menyebutkan secara khusus jenis dan bentuk sanksi 

pelanggaran adminstrasi. Sanksi langsung dikaitkan dengan proses 

adminstrasi, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis hingga 

pembatalan sebagai peserta Pemilu atau calon anggota legislatif.  

 

Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah 

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang 

berpedomankan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas 

sebagai penyelenggara Pemilu. Ini merupakan hal baru, karena undang-

undang Pemilu sebelumnya tidak pernah mengatur secara eksplisit 

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011, kode etik penyelenggara Pemilu disusun dan 

ditetapkan oleh DKPP, dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, 

integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Adapun sanksi bagi 

pelanggar kode etik penyelenggara Pemilu teridiri dari teguran tertulis, 

pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. 

 

Usaha banyak pihak untuk memberi tugas dan wewenang kepada 

Bawaslu dan jajarannya agar bisa menjatuhkan sanksi atas kasus atau 

perkara yang ditanganinya, tidak membuahkan hasil. Baik Undang-
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Undang Nomor 15 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan tugas dan wewenang 

menjatuhkan sanksi kepada lembaga pengawas Pemilu. Sanksi atas 

pelanggaran adminstrasi dijatuhkan oleh KPU dan jajarannya, sanksi 

pelanggaran/tindak pidana dijatuhakan oleh lembaga peradilan 

(pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), sedang sanksi pelanggaran 

kode etik penyelenggara Pemilu dijatuhkan oleh DKPP.  

 

Adapun tugas dan wewenang Bawaslu dan jajarannya dalam 

penindakan pelanggaran Pemilu sebatas menerima laporan dan 

menemukan sendiri pelanggaran, mengkaji kepastian adanya 

pelanggaran, dan memberikan rekomendasi atas terjadinya 

pelanggaran. Oleh Bawaslu dan jajarannya, rekomendasi adanya 

pelanggaran  administrasi disampaikan ke KPU dan jajarannya, 

rekomendasi adanya tindak pidana Pemilu disampaikan ke kepolisian 

(selanjutnya oleh kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa 

dan dijatuhkan sanksi), sedang rekomendsi adanya pelanggaran kode 

etik penyelenggara Pemilu disampaikan ke DKPP. Dengan demikian 

lembaga pengawas Pemilu tetap berperan sebagai “tukang pos” dalam 

menangani kasus-kasus pelanggaran Pemilu, meskipun peran itu 

dimasukkan sebagai bagaian dari penindakan pelanggaran Pemilu. 

 

Pada Pemilu 2009, Bawaslu tidak menghadapi banyak masalah 

meskipun undang-undang hanya memberi waktu maksimal 10 hari 

untuk melakukan pengkajian dan merumuskan rekomendasi. 

Ketentuan ini tetap dipertahankan oleh UU No. 8/2012. Tetapi Bawaslu 

mengeluhkan terbatasnya waktu penanganan kasus tindak pidana 

Pemilu, sehingga banyak kasus tidak bisa diproses karena kepolisian 

kehabisan waktu untuk mengumpulkan bukti dan saksi. Namun 

keinginan Bawaslu agar undang-undang memperpanjang proses 
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penyidikan di kepolisian dan pemberkasan di kejaksaan, tidak dipenuhi 

oleh Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2012. Sebagaimana tampak pada 

Tabel 4.2, kepolisian hanya memiliki waktu 14 hari untuk memberkas 

perkara, sementara kejaksaan hanya punya waktu 5 hari untuk 

menyiapkan tuntutan.  

 

Yang baru dari Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2012 adalah 

perintah kepada Mahkamah Agung untuk membentuk Majelis Khusus 

Tindak Pidana Pemilu yang bertugas menangani perkara pelanggaran 

dan tindak Pemilu yang diajukan ke pengadilan. Hakim khusus ini  

bertugas sebagai hakim minimal 3 tahun dan diharuskan menguasai 

pengetahuan Pemilu. Selama memeriksa, mengadili, dan memutus 

tindak pidana Pmilu, mereka dibebaskan dari tugasnya memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara lain. Tentu saja tujuan pembentukan 

Mejelis Khusus Tindak Pidana Pemilu ini adalah untuk mengefektifkan 

penegakan hukum Pmilu. Namun dari pembahasan bab sebelumnya, 

jelas bahwa masalah pokok yang menghambat penegakan tindak 

pidana Pemilu bukan di lembaga peradilan, tetapi di kepolisian karena 

banyak kasus berhenti di sana. 

 

Tabel 2.3: Penanganan Perkara Pelanggaran Pemilu 

Lembaga Pelaporan dan 
Pengkajian 

Penangan Perkara 

Bawaslu 
dan 
jajaran 

 Melaporkan paling lama 
7 hari sejak diketahui dan 
atau ditemukan. 

 Menkaji dan 
menindaklanjuti paling 
lama 3 hari setelah 
laporan diterima. 

 Tambahan waktu 3 hari 
untuk mengkaji dan 
menindaklanjuti. 
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Lembaga Pelaporan dan 
Pengkajian 

Penangan Perkara 

 Menyampaikan laporan 
tindak pidana pemilu ke 
kepolisian paling lama 
1x24 setelah diputuskan. 

Kepolisian   Menyampaikan hasil 
penyidikan dan berkas 
perkara ke penuntut 
umum, paling lama 14 
hari. 

 Menyampaikan kembali 
berkas perkara yg telah 
dilengkapi ke penuntut 
umum, paling lama 3 
hari.  

Kejaksaan   Melimpahkan berkas 
perkara ke pengadilan 
negeri, paling lama 5 
hari sejak menerima 
berkas perkara dari 
kepolisian. 

 Melaksanakan putusan 
pengadilan, paling lama 
3 hari setelah putusan 
diterima. 

Pengadilan 
Negeri 

  Memeriksa, mengadili 
dan memutus paling 
lama 7 hari setelah 
berkas berkara 
dilimphkan dari 
kejaksaan. 

 Mengajukan 
permohonan banding 
paling lama 3 hari 
setelah perakra diputus. 

 Meilimpahkan berkas 
banding ke pengadilan 
tinggi paling lama 3 hari 
setelah permohonan 
banding diterima. 

 Menyampaikan putusan 
pengadilan negeri (jika 
tidak ada banding) 
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Lembaga Pelaporan dan 
Pengkajian 

Penangan Perkara 

disampaikan ke 
penuntut umum, paling 
lama 3 hari setelah 
dibcakan. 

Pengadilan 
Tinggi 

  Memeriksa dan 
memutus paling lama 7 
hari setelah berkas 
banding diterima. 

 Putusan pengadilan 
tinggi terakhir dan 
mengikat. 

KPU dan 
jajaran 

  Memeriksa dan 
memutus pelanggaran 
administrasi, paling lama 
7 hari setelah menerima 
rekomendasi Bawaslu 
dkk. 

DKPP   Menyampaikan 
panggilan kpd terperiksa 
5 hari sebelum sidang. 

 Menyampaikan 
panggilan kedua kpd 
terperiksa 5 hari 
sebelum sidang. 

Sumber: Pasal 112 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Pasal 

249, 250, 255, 261, 263, 264 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. 

 

Ketidakjelasan penanganan pelanggaran administrasi setelah 

rekomendasi Bawaslu dan jajarannya masuk kantor KPU dan 

jajarannya, sebagaimana terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, 

kemungkinan besar akan terulang. Memang Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 telah membatasi waktu pemeriksaan dan pemutusan 

pelanggaran administrasi selama 7 hari, namun undang-undang ini 

tidak mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. 

Selain itu undang-undang ini juga tidak mengharuskan KPU dan 
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jajarannya bersikap terbuka dalam menangani kasus pelanggaran 

adminstrasi. 

 

Sementara itu penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara 

Pemilu pada masa-masa mendatang akan lebih baik, karena Bawaslu 

dan jajarannya (termasuk juga pemilih, peserta Pemilu dan calon 

anggota legislatif) bisa melaporkan kasus pelanggaran kode etik ke 

DKPP setiap saat. Meskipun DKPP yang permanen hanya berkantor di 

Jakarta, namun mereka bisa melakukan pemeriksaan di daerah jika 

memang diperlukan. Di sinilah Bawaslu provinsi yang sudah 

dipermanenkan mempunyai tanggungjawab besar untuk terus 

memantau perilaku penyelenggara Pemilu di wilayah kerjanya, baik 

pada masa Pemilu maupun di luar masa Pemilu. 

 

C. Penyelesaian Perselisian 

Berbeda dengan undang-undang Pemilu sebelumnya, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberi pengertian jelas tentang 

sengketa Pemilu. Menurut undang-undang ini, sengketa Pemilu adalah 

sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu 

dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya 

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan 

pengertian itu, maka terdapat dua jenis sengketa, yakni: pertama, 

sengketa antar peserta Pemilu, dan; kedua, sengketa antara peserta 

Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Kedua sengketa itu disebabkan 

oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam 

menyelenggarakan Pemilu, KPU membuat Peraturan KPU dan 

Keputusan KPU; sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 
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membuat keputusan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh 

KPU.14Dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif, jumlah keputusan KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sangat banyak sesuai dengan 

proses pelaksanaan tahapan Pemilu. Semuanya bisa menjadi penyebab 

terjadinya sengketa (baik sengketa antar peserta Pemilu maupun 

sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, yang 

harus diselesaikan oleh Bawaslu dan jajarannya.  

 

Tabel 2.4: KEPUTUSAN KPU, KPU PROVINSI DAN KPU 

KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI SUMBER SENGKETA PEMILU 

Tahapan Lembaga Jenis Keputusan yang 
Menjadi Sumber 

Sengketa 

Lembaga 
yang 

Menyelesai
kan 

Penetapan 
Peserta 
Pemilu 

KPU Penetapan Partai 
Politik Peserta Pemilu 
Anggota DPR dan DPRD 

Bawaslu 
atau bisa 
diteruskan 
ke PTTUN 

Pendaftaran 
Pemilih 

KPU, KPU 
Provinsi, 
KPU 
Kabupaten/
Kota 

Penetapan Daftar 
Pemilih Tetap 

Bawaslu 

Penetapan 
Darah 
Pemilihan 

KPU Penetapan Jumlah Kursi 
dan  Daerah Pemilihan 
Pemilu DPRD Provinsi 
dan DPRD 
Kabupaten/Kota  

Bawaslu 

Pencalonan KPU, KPU 
Provinsi, KPI 
Kabupaten/
Kota 

Penetapan Daftar Calon 
Tetap Anggota DPR, 
DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD 
Kabupaten/Kota 

Bawaslu, 
atau bisa 
diteruskan 
ke PTTUN 

Kampanye KPU, KPU 
Provinsi, 
KPU 
Kabupaten/
Kota 

Waktu, Tanggal dan 
Tempat Pelaksanaan 
Kampanye Pemilu 
Anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi dan 

Bawaslu 

                                                             
14  Pasal 119 ayat (1) dan (3) UU No. 15/2011. 
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Tahapan Lembaga Jenis Keputusan yang 
Menjadi Sumber 

Sengketa 

Lembaga 
yang 

Menyelesai
kan 

DPRD Kabupaten/Kota 
Pemungutan 
dan 
Penghitunga
n Suara  

KPU Penetapan Hasil Pemilu 
DPR, DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota 

Mahkamah 
Konstitusi 

Penetapan 
Calon 
Terpilih 

KPU, KPU 
provinsi, 
KPU 
kabupaten/k
ota 

Penetapan Calon 
Terpilih Anggota DPR, 
DPD, DPRD Provinsi 
dan DPRD 
Kabupaten/Kota. 

Bawaslu 

 

Sekali lagi, khusus terhadap sengketa yang bersumber dari 

keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu dan 

keptusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang 

penetapan daftar calon tetap, putusan Bawaslu sebagai penyelesai 

sengketa masih bisa diajukan ke PTTUN oleh pihak-pihak yang tidak 

puas atas putusan tersebut. Tabel 2.4 memperlihat beberapa keputusan 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang bisa menjadi 

sumber sengketa antarpeserta pemilu maupun antara peserta Pemilu 

dengan penyelenggara Pemilu, beserta proses penyelesaiannya. 

 

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, Keputusan KPU tentang 

penetapan daftar pemilih tetap (DPT) berpotensi besar menimbulkan 

masalah. Di satu sisi, pemilih yang namanya tidak terdapat dalam DPT 

terbuka peluang untuk melaporkan petugas Pemilu ke pengawas 

Pemilu, karena mereka dianggap melanggar ketentuan tindak pidana 

Pemilu; di sisi lain, partai politik peserta Pemilu, atau calon anggota 

DPD, bisa mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke lembaga pengawas 

Pemilu apabila mereka merasa dirugikan oleh keputusan tersebut 
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karena pemilih yang berpotensi memilih dirinya, namanya tidak masuk 

dalam DPT. 

 

Pada saat Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2003 memberi 

kesempatan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota 

membentuk daerah pemilihan untuk Pemilu 2004, banyak pihak belum 

paham tentang konsekuensi-konsekuensi (dalam arti hasil Pemilu) atas 

terbentuknya daerah pemilihan, sehingga keputusan KPU tentang 

penetapan daerah pemilihan nyaris tidak dipersoalkan. Kini, setelah 

dua kali Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

menata ulang daerah pemilihan, situasi berbeda. Para fungsionaris 

partai politik sudah memahami konsekuensi-konesekuensi 

pembentukan daerah pemilihan, sehingga sangat mungkin keputusan 

KPU tentang penetapan daerah pemilihan pemilu anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan menuai banyak gugatan. 

 

Sebagaimana terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, pada masa 

kampanye selalu terjadi rebutan lokasi kampanye di antara peserta 

Pemilu. Secara umum, masalah itu bisa diatasi di lapangan oleh 

penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu yang dibantu aparat 

kepolisian. Beralihnya konsentrasi model kampanye dari rapat umum 

dan pemasangan atribut ke media massa (koran, majalah, radio, televisi, 

dan internet) mungkin akan menimbulkan masalah, pada saat terjadi 

rebutan ruang dan waktu pemasangan iklan kampanye. Masalahnya 

menjadi rumit, karena pemasangan iklan di media massa tidak hanya 

diatur oleh KPU, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) dan perusahaan media.  
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Pemungutan dan penghitungan suara di TPS biasanya tidak 

menimbulkan masalah, karena prosesnya diikuti oleh masyarakat 

secara langsung. Masalah mulai muncul ketika dilakukan rekapitulasi 

penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU 

Provinsi. Namun pada proses ini tidak satu pun keluar Keputusan KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada yang menjadi 

dasar sengketa. Ujung dari proses rekapitulasi penghitungan suara 

adalah keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Keputusan yang berupa hasil 

penghitungan perolehan suara dan kursi partai politik  dan calon DPD 

itulah yang menjadi basis sengketa hasil Pemilu, yang penyelesaiannya 

tidak dilakukan oleh Bawaslu, melainkan oleh MK. 

 

Meskipun keputusan KPU tentang hasil Pemilu dipersoalkan di 

MK, namun lanjutan dari keputusan KPU tentang hasil Pemilu (yang 

tidak digugat, yang digugat tapi tidak dikabulkan, maupun yang digugat 

dan dikabulkan) yang berupa keputusan penetapan calon terpilih 

pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabutan/kota, bisa 

berujung pada sengketa di Bawaslu. Sebab, wewenang MK sebatas 

menyelesaikan sengketa hasil pemilu, tidak sampai pada penetapan 

calon terpilih. Memang logikanya, jika penetapan hasil Pemilu sudah 

jelas, maka calon terpilihnya juga sudah pasti karena Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 menggunakan formula jelas: calon terpilih 

ditetapkan berdasar suara terbanyak. 

 

Masalahnya adalah hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU atau 

yang sudah dikoreksi oleh MK, tidak selalu sama dengan “hasil Pemilu” 

yang menjadi dasar penetapan calon terpilih anggota DPR Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Beberapa keributan yang terjadi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 
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menunjukkan hal itu. Yang kedua, sebelum calon terpilih dilantik, UU 

No. 8/2012 membuka kesempatan dilakukannya penggantian calon 

terpilih, yang berpotensi menimbulkan masalah akibat penafsiran yang 

berbeda atas ketentun undang-undang. Dua masalah itulah yang 

memungkinkan terjadi sengketa di Bawaslu dan jajarannya, karena 

penatapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dilakukan 

melalui keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

 

Proses sengketa diawali dari laporan oleh partai politik peserta 

Pemilu atau calon anggota DPD kepada Bawaslu dan jajarannya. 

Berbeda dengan laporan pelanggaran Pemilu, di mana pengawas 

Pemilu punya waktu 7 hari untuk mengkaji (dan ditambah 3 hari lagi 

bila kurang); dalam laporan sengketa, pengawas Pemilu langsung 

bekerja untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 membatasi, bahwa Bawaslu dan jajarannya 

memeriksa dan memutus sengketa paling lama 12 hari, sejak laporan 

sengketa diterima. 

 

Pemilu legislatif sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 adalah Pemilu yang memilih 4 jenis kursi legislatif: DPR, 

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu 

datangnya sengketa bisa berasal dari pengurus partai partai politik 

nasional yang mengajukan calon untuk pemilu DPR, pengurus partai 

politik provinsi yang mengajukan calon untuk pemilu DPRD Provinsi 

dan pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang mengajukan 

calon untuk Pemilu DPRDKabupaten/Kota, serta sengketa bisa juga 

berasal dari calon anggota DPD. Tentu saja, pemicu sengketa bisa 

berasa dari keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.  
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Dalam situasi seperti itu, jelas Bawaslu tidak bisa menyelesaikan 

sendiri sengketa yang muncul. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun /2012 memberi keleluasaan kepada Bawaslu untuk 

mendelegasikan kewenangan menyelesaikan sengketa kepada Bawaslu 

Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, bahkan 

pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, meskipun 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya memberi kewenangan 

menyelesaikan sengketa kepada Bawaslu dan Panwaslu 

kabupaten/kota. Agar pendelegasian itu berjalan baik, Bawaslu harus 

menerbitkan peraturan yang berisi pendelegasian wewenang 

menyelesikan sengketa secara jelas dan terukur. Jelas berarti peraturan 

memberi kepastian hukum, sedang terukur berarti pendelegasian itu 

sesuai tingkat kerumitan dan bobot politik sengketa dengan kapasitas 

masing-masing tingkatan lembaga pengawas. 

 

Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2012 sudah mengatur tahapan-

tahapan penyelesaian sengketa yang harus dijalani pengawas Pemilu. 

Pertama, setelah menerima dan mengkaji laporan sengketa, pengawas 

mempertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Kesepakatan itulah 

yang dirumuskan sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Kedua, apabila 

kesepakatan tidak tercapai, pengawas Pemilu memberikan alternatif 

penyelesaian kepada pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian 

inilah yang kemudian diputuskan pengawas Pemilu untuk mengakhiri 

sengketa. Semua pihak harus menghormati keputusan tersebut, karena 

keputusan itu bersifat final dan mengikat, kecuali keputusan terhadap 

sengketa yang bersumber pada keputusan KPU tentang peserta Pemilu 

dan keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tentang 

calon tetap. 

 



69 
 

Karena Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2012 memberi tugas dan 

wewenang kepada Bawaslu dan jajarannya untuk menyelesaikan 

sengketa pemilu yang bersumber pada keputusan KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota, maka undang-undang itu juga 

memerintahkan kepada Bawaslu untuk membuat peraturan tentang 

tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Tabel 4.2 menunjukkan 

beberapa hal yang harus diatur dalam peraturan Bawaslu tentang tata 

cara penyelesaian sengketa Pemilu. 

 

Tabel 4.4: Kerangka Peraturan Bawaslu Tentang Penyelesaian Sengketa 

No. Pokok Pengaturan Uraian Pengaturan 

01. Pengertian sengketa Pengertian sengketa berdasarkan UU No. 
8/2012 dan tambahan penjelasan yang 
diperlukan untuk memperjelas dan 
memastikan pengertain sengketa 

02. Ruang lingkup 
sengketa 

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu yang 
mengharuskan KPU, KPU provinsi dan KPU 
kabupaten/kota untuk mengeluarkan 
keputusan yang kemudian menjadi 
penyebab lahirnya sengketa. 

03. Pihak-pihak yang 
terlibat sengketa 

Peserta pemilu partai politik yang diwakili 
oleh pengurus partai politik nasional yang 
mengajukan calon anggota DPR, pengurus 
partai politik provinsi yang menajukan calon 
anggota DPRD provinsi, pengurus partai 
politik kanupaten/kota yang mengajukan 
calon anggota DPRD kabupaten kota, 
pengurus partai politik kecamatan, pengurus 
partai politik desa/keluarahan, dan calon 
anggota DPD; KPU, KPU provinsi, KPU 
kabupaten/kota, PPK dan PPS. 

04. Pendelegasian 
wewenang 
menyelesaikan 
sengketa 

Jenis dan bentuk sengketa yang ditangani 
Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu 
kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, 
Pengawas pemilu lapangan dan Pengawas 
pemilu luar negarai 

05. Proses penyelesaian 
sengketa 

Penerimaan laporan sengketa; Penetapan 
berkas laporan sebagai sengketa; 
Penyerahan berkas laporan sengketa kepada 
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No. Pokok Pengaturan Uraian Pengaturan 

pengawas yang berwenang; Pemeriksaan 
dan pengkajian berkas laporan; Pemanggilan 
pihak-pihak yang bersengketa untuk 
bermusyarah mencapai mufakat; Apabila 
tidak mencapai mufakat pengawas pemilu 
mengeluarkan alternatif penyelesaian untuk 
disetujui para pihak; Apabila alternatif 
penyelesaian tidak disetujui para pihak, 
pengawas pemilu mengeluarkan keputusan 
final. 

07. Keputusan 
penyelesaian sengketa 

Keputusan penyelesaian sengketa diformat 
dalam bentuk berita acara keputusan 
berdasar musyawarah mufakat,berita acara 
keputusan alternatif penyelesaian, danberita 
acara keputusan pengawas pemilu. 

08. Waktu penyelesaian 
sengketa 

Proses penyelesaian sengketa mulai dari 
penerimaan laporan permohonan sengketa 
sampai dengan keluarnya keputusan 
penyelesaian sengketa, tidak boleh lebih dari 
12 hari. 

09.  Gugurnya 
permohonan 
penyelesaian sengketa 

Permohonan dinyatakan gugur apabila 
pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir 
dalam pertemuan pertama setelah tiga kali 
dipanggil oleh pengawas pemilu 

10. Dokumen 
penyelesaian sengketa 

Laporan permohonan sengketa, yang di 
dalamnya terdapat: pokok persoalan yang 
disengketakan, alasan dan sebab sengketa, 
fakta sengketa, saksi dan barang bukti, hal 
yang dimohonkan, alamat termohon, dan; 
Berita acara penyelesaian sengketa. 

  

Semua keputusan sengketa Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu 

dan jajarannya bersifat final dan mengikat, kecuali keputusan sengketa 

yang bersumber pada keputusan KPU tentang penetapan partai politik 

peserta pemilu dan keputusan KPU tentang penetapan daftar calon 

tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Dua jenis putusan sengketa terkahir ini bisa diajukan ke PTTUN apabila 

pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan sengketa 

yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu. 
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Mengapa keputusan sengketa oleh Bawaslu dan jajarannya yang 

bersumber pada keputusan KPU tentang penetapan partai politik 

peserta Pemilu dan keputusan KPU tentang penetapan daftar calon 

tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 

masih bisa digugat ke PTTUN? Setidaknya ada dua alasan: pertama, 

materi keputusan penyelenggara tersebut terkait langsung dengan 

proses dan hasil Pemilu, sehingga status kepesertaan partai politik dan 

pencalonan harus berdasarkan keputusan penyelenggara Pemilu, yang 

memang mempunyai wewenang penuh menyelenggarakan pemilu, dan 

oleh karena itu; kedua, koreksi terhadap dua keputusan itu hanya bisa 

dilakukan oleh lembaga peradilan, sementara Bawaslu dan jajarannya 

dalam desain kelembagaan Pemilu, bukanlah lembaga peradilan. 

 

Sebelumnya muncul kekhawatiran, bahwa lembaga peradilan tata 

usaha Pemilu tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara sengketa 

Pemilu dengan baik, karena ketidakpahaman para hakim peradilan tata 

usaha negara tentang filosofi, prinsip, manajemen dan hukum Pemilu. 

Selain itu, banyak pihak meragukan independensi dan netralitas para 

hakim peradilan tata usaha negara. Kekhawatiran tersebut juga 

diperkuat oleh bukti-bukti yang menunjukkan banyak perkara sengketa 

pemilu yang dibawa ke peradilan tata usaha negara, menghasilkan 

keputusannya kontroversial sehingga menimbulkan masalah baru. 

 

Para pembuat undang-undang menyadari kekhawatiran tersebut, 

sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberi penguatan 

kepada peradilan dan hakim tata usaha negara yang diberi wewenang 

menyelesaikan sengketa Pemilu. Setidaknya, penguatan tersebut 

dilakukan melalui dua kebijakan. 
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Pertama, undang-undang menetapkan bahwa keputusan sengketa 

yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan jajarannya (terkait dengan 

kepersertaan dan pencalonan), langsung digugat ke Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara (PTTUN) yang merupakan pengadilan tingkat dua, 

bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  yang merupakan 

pengadilan tingkat pertama. Namun putusan PTTUN belum sepenuhnya 

final, karena masih bisa diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah 

Agung (MA). Pertimbangan menunjuk langsung PTTUN untuk 

menyelesaikan sengketa pemilu, selain pertimbangan efisiensi juga 

karena asumsi bahwa hakim di pengadilan tingkat kedua memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menyelesaikan 

sengketa tata usaha negara. 

 

Kedua, undang-undang memerintahkan kepada MA untuk 

membentuk majelis khusus tata usaha negara Pemilu yang diberi 

wewenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pemilu. 

Majelis khusus ini terdiri dari hakim karier di lingkungan peradilan 

tinggi tata usaha negara, yang punya pengalaman setidaknya selama 3 

tahun. Selanjutnya pada saat menangani perkara sengketa Pemilu, para 

hakim khusus tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara lain. Mereka juga disyaratkan 

memiliki pengetahuan Pemilu, sehingga sebelum bekerja sebagai hakim 

khusus mereka harus belajar dan meningkatkan pengetahuan 

kepemiluan melalui lokakarya atau pelatihan.  

 

Berdasarkan pengalaman Pemilu-Pemilu sebelumnya, selalu saja 

terdapat partai politik yang tidak bisa menerima keputusan KPU saat 

namanya dicoret dari daftar peserta Pemilu. Mereka mengklaim telah 

mememenuhi semua persyaratan menjadi peserta Pemilu, dan balik 

menuduh KPU tidak bersikap fair dalam melakukan verifikasi 
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administrasi dan faktual. Persyaratan administrasi yang banyak (mulai 

dari jumlah pengurus, jumlah kantor, hingga jumlah anggota) serta 

verifikasi anggota yang menggunakan metode sampling, menjadi 

sumber kesimpangsiuran penetapan partai politik peserta Pemilu. 

 

Sebelumnya, partai politik yang tidak puas atas keputusan KPU 

mengajukan gugatan ke mana-mana: pengawas Pemilu, peradilan 

umum dan peradilan tata usaha negara. Kini setelah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan jalur gugatan ke Bawaslu dan 

PTTUN, maka partai politik akan memaksimalkan peluang menggugat. 

Mereka akan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu, dan jika 

tidak puas dengan putusan Bawaslu mereka akan maju ke PTTUN, dan 

jika masih tidak puas dengan putusan hakim PTTUN, meraka pasti 

kasasi ke MA. Dilain pihak, KPU yang menjadi pihak termohon juga 

akan bertahan pada posisinya, bahwa keputusannya sudah benar. Demi 

menjaga “wibawa lembaga” KPU juga akan mencari putusan final di 

tingkat MA. 

 

Jumlah gugatan terhadap keputusan daftar calon tetap juga 

berpotensi membludak pada setiap tingkatan pemilihan: DPR, DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan administrasi 

calon yang sangat banyak, menjadi sumber sengketa karena calon 

merasa sudah memenuhi syarat, sementara penyelenggara menyatakan 

tidak memenuhi syarat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, 

ketidaklengkapan persyaratanbukan semata-mata disebabkan oleh 

ketidakmampuan calon dalam memenuhi persyaratan, tetapi juga 

sering terjadi berkas persyaratan itu hilang atau dihilangkan di kantor 

penyelenggara pemilu atau di kantor partai politik. 
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Selama ini banyak calon yang merasa dirugikan oleh keputusan 

KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota, tidak melakukan 

apa-apa selain protes ketidakpuasan. Mereka enggan mempersoalkan 

masalahnya ke jalur hukum, karena undang-undang belum 

memperjelas jalur hukum itu. Kini setelah jalur hukum diperjelas oleh 

Undang-Undang Nomor 8/2012, maka para calon yang merasa 

dirugikan oleh keputusan penyelenggara Pemilu, kemungkinan besar 

akan mengajukan sengketa ke Bawaslu dan jajarannya, dan terus 

mempersoalkan sampai ke MA. 
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BAB IV 

EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM 

 

 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.15Dalam konteks pemilihan umum, penegakan 

hukum diperlukan agar terciptanya suasana kompetisi yang demokratis, 

jujur dan adil dalam setiap pemilihan umum.Terjaminnya penegakan hukum 

dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut 

diperlukan karenatanpa jaminan penegakan hukum di pemilihan umum 

bukan saja akan menuai berbagai protes bahkan lebih dari itu, kompetisi ini 

akan berubah menjadi ajang konflik terbuka dan berkepanjangan. 

 

A. Dinamika Jenis Penegakan Hukum Perselisihan Pemilu 

Dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, perselisihan-

perselisihanyang mungkin terjadi dan memerlukan penegakan hukum 

dalam sebuah sistem penegakan hukum banyak sekali jenisnya. Paling 

tidak dapat dibagi dalam lima kelompok besar yang masing-masing 

memiliki turunannya masing-masing.  

 

1. Ragam Pidana Pemilu 

Pelanggaran pidana pemilihan umum yang merupakan 

pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang yang 

diancam dengan sanksi pidana.Dalam pemilihan kepala daerah, 

ketentuan pidananya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

                                                             
15 Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum” 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 
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2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan dasar 

hukum pemilihan kepala daerah saat ini. Selanjutnya  ketentuan pidana 

pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan ketentuan pidana yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang memuat ketentuan-

ketentuan pidana dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Selain 

ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang yang 

mengatur secara langsung mengenai pemilihan umum seperti disebut 

di atas, dalam prakteknya, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran 

pidana umum yang termuat dalam KUHP yang juga dilangggar baik oleh 

peserta, penyelenggara maupun pemilih dalam setiap pemilihan umum. 

 

Jika dilihat jumlah ketentuan pidana yang terdapat dalam 

berbagai undang-undang mengenai pemilihan umum seperti disebut di 

atas terdapat banyak sekali ketentuan pidana yang diatur. Dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat  58 pasal yang 

mengatur tindak pidana dalam rangka pemilihan presiden yang diatur 

mulai dari pasal 202 sampai dengan pasal 259. Ketentuan pidana 

materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga  

tergolong cukup banyak, yakni dari pasal 279 sampai dengan Pasal 321. 

Dalam undang-undang ini ketentuan pidana diklasifikasi dalam 

pelanggaran (19 pasal) dan kejahatan (29 pasal). Pengaturan pidana 

materil dalam pemilihan umum kepala daerah terdapat 35 jenis yang 

diatur dari Pasal 177 sampai Pasal 198 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015. 

 

Seperti telah disebut di atas, dalam suatu Pemilu dapat juga 

banyak terjadi berbagai tindak pidana yang merupakan tindak pidana 

umum atau tindak pidana yang bukan diatur dalam undang-undang 

khusus mengenai Pemilu. Terjadinya banyak pemalsuan surat, 
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pelanggaran terhadap ketertiban, korupsi merupakan diantara pidana 

yang sering kali terdapat dalam setiap pelaksanaan Pemilu.  

 

2. Jenis dan Sanksi Pelanggaran Administrasi dalam Undang-

Undang dan Praktek 

Kelompok Keduadalam kaitan penegakan hukum yang terjadi 

dalam pemilihan umumadalah penegakan hukum terhadappelanggaran 

administrasi pemilihan umum. Pelanggaran administrasi pemilihan 

umum merupakan  perbuatan melanggar ketentuan peraturan 

perundangan pemilihan umum yang bukan merupakan pelanggaran 

pidana, seperti pelanggaran terhadap ketentuan, persyaratan, dan 

kewajiban. Pengaturan mengenai pelanggaran administrasi yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012, maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 dan Perubahannya terlihat berbeda. Kecenderungannya 

terdapat pengaturan yang lebih rinci dan lebih beragam pada undang-

undang yang lahir belakangan. Jenis tindakan yang dirinci sebagai 

pelanggaran administrasi oleh undang-undang terus meningkat dari 

waktu ke waktu. Jenis sanksi administrasi yang ditentukan undang-

undang juga semakin banyak dan beragam. Dalam perkembangan 

undang-undang mengenai pemilu semakin banyak tindak pidana yang 

juga dilekatkan sanksi administrasi. Dalam prakteknya selain jenis 

pelanggaran administrasi dan sanksi administrasi yang ditentukan 

khusus melalui undang-undang, penegakan hukum terhadap 

pelanggaran administrasi juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu 

dengan melakukan intrepretasi terhadap syarat, kewajiban dan 

larangan yang terdapat di undang-undang. Jadi, jenis dan sanksi 

administrasi tidak terbatas yang secara tegas disebutkan dalam 

undang-undang. 
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3. Luasnya Ruang Lingkup Sengketa Pemilihan Umum 

Kelompok Ketiga adalah sengketa Pemilu yang diberi pengertian 

sebagai sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa 

Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

sengketa pemilihan umum diberi pengertian sebagai sengketa yang 

terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan 

penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 makna sengketa pemilihan diperluas 

dengan membagi sengketa pemilihan menjadi dua jenis yaitu Sengketa 

Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan 

Penyelenggara Pemilihan. Dalam Sengketa Antara Peserta dengan 

Penyelenggara Pemilihan tidak dibatasi seperti yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015  menghilangkan  kalimat “sebagai akibat dikeluarkannya 

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan 

demikian sengketa antar peserta dan penyelenggara dapat terjadi 

karena sebab apapun, tidak terbatas sebagai akibat keputusan KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.Namun ketentuan ini 

kemudian diubah sebelum dilaksanakan dalam Perubahan UU No. 1 

Tahun 2015. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 

mengembalikan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012. 

 

Dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah sengketa tata usaha 

negara (TUN) karena merupakan sengketa yang diakibatkan keluarnya 

keputusan penyelenggara pemilihan umum. Walaupun dalam 

pengaturan dan prakteknya, jenis sengketa ini memiliki karakteristik 
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tersendiri yang akan dibahas berikutnya.Dalam kelompok sengketa 

TUN dapat juga dibagi dalam sengketa TUN Pemilu karena proses dan 

jenisnya diatur khusus melalui undang-undang yang menjadi landasan 

berlangsungnya pemilihan umum dan Sengketa TUN biasa yang tidak 

diatur khusus jenis dan proses penyelesaiannya melalui undang-

undang yang mengatur tentang Pemilu namun terjadi dalam rangka 

pelaksanaan Pemilu. 

 

Pengaturan mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan 

umum tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 yang mengatur .Mahkamah Agung memang secara resmi 

membuka peradilan tata usaha negara bagi kasus-kasus terkait 

pemilihan umum baru pada tahun 201016 melalui diterbitkannya Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010.17 Pengaturan 

mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan/pemilihan umum yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Sengketa tata usaha 

negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata 

usaha negara Pemilihan antara peserta pemilihan/pemilihan umum 

dengan KPU (di tiap tingkatannya) sebagai akibat dikeluarkannya 

Keputusan KPU (di tiap tingkatannya). Kedua undang-undang ini juga 

mensyaratkan bahwa kasus yang dapat ditangani sebagai sengketa tata 

usaha negara pemilihan/pemilihan umum adalah setelah seluruh upaya 

administratif di Bawaslu dilakukan. Selain itu kedua undang-undang 

juga memberikan limitasi waktu dalam setiap proses penyelesaian 

                                                             
16  Dalam praktek sebelum 2010 memang terdapat beberapa kasus terkait pemilihan umum yang 

berhasil diadili di PTUN walaupun dalam banyak kasus dinyatakan tidak dapat diterima. 
17  Sebelumnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 

menyatakan peradilan tata usaha negara tertutup bagi kasus-kasus terkait pemilihan kepala 

daerah.Lihat  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 

tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dikeluarkan pada 

tanggal 11 Mei 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 

2005  
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sengketa tata usaha negara ini baik di tingkat Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 

 

Perbedaan kedua undang-undang ini adalah mengenai cakupan 

perkara yang dikategorikan sengketa tata usaha negara pemilihan 

umum menurut masing-masing undang-undang. Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 membatasi perkara yang dikategorikan sebagai 

sengketa tata usaha negara pemilu dua jenis saja yaitu sengketa KPU 

dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan 

Partai Politik Peserta Pemilu dan sengketa KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai 

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon 

tetap. Sementara Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tidak 

membatasi perkara kategori sengketa tata usaha negara pemilihan yang 

dapat ditangani.Artinya semua sengketa tata usaha negara pemilihan 

dapat ditangani dan terikat dengan prosedur yang terdapat dalam 

undang-undang tersebut. 

 

Jenis-jenis  keputusan KPU yang mungkin menjadi objek gugatan 

dalam sengketa antar peserta dengan penyelenggara atau sengketa tata 

usaha negara sangat banyak jenisnya. Berikut ini kemungkinan 

keputusan-keputusan KPU di semua tingkatannya terkait tahapan 

pemilihan umum yang dapat dijadikan objek sengketa. Pertama, 

Keputusan KPU dalam kelompok penetapan partai politik sebagai 

peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Kedua, Keputusan KPU dalam 

kelompok penetapan daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU 

semua tingkatan (KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota) untuk 

semua jenis pemilihan (Pilpres, Pileg, Pilkada), Ketiga, Keputusan KPU 
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dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota 

mengenai penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan pemilu DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Keempat, Keputusan KPU di setiap 

tingkatan mengenai pencalonan  (Keputusan KPU tentang penetapan 

peserta pemilihan presiden, Keputusan KPU tentang penetapan peserta 

pemilu pnggota DPD, Keputusan KPU tentang penetapan peserta 

pemilihan kepala daerah). Kelima, Keputusan KPU di setiap tingkatan 

mengenai kampanye disetiap jenis pemilihan  (Keputusan mengenai 

waktu kampanye, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye). Keenam, 

Keputusan KPU di setiap tingkatan mengenai penetapan hasil pemilu 

DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketujuh, Keputusan 

KPU mengenai calon terpilih dalam  pemilihan presiden, dan pemilihan 

kepala daerah. 

 

4. Perluasan Makna Perselisihan Hasil Pemilu 

Perselisihan hasil pemilu yang merupakan perselisihan akibat 

keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu tentang hasil pemilu 

karena dianggap merugikan peserta pemilihan umum.Kewenangan 

jenis ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.  

 

Mengenai kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum (PHPU)Mahkamah Konstitusi, Pasal 74 ayat (2) UU Mahkamah 

Konstitusi mengatur batasan tentang objek perselisihan (objectumlitis). 

Perkara PHPU hanya terkait dengan penetapan hasil pemilihan umum 

secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kurisi atau 

terpilih tidaknya calon atau pasangan calon. Dalam penjelasan Pasal 74 

ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penetapan hasil 

pemilihan umum” adalah jumlah suara yang diperoleh peserta Pemilu. 
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Dalam perkembangannya, terdapat dinamika penafsiran di 

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tersebut. 

Pada awal pelaksanaan kewenangan memutus perkara PHPU, 

Mahkamah Konstitusi memaknai ruang lingkup kewenangannya 

tersebut terbatas pada perselisihan hasil penghitungan suara yang 

ditetapkan oleh penyelenggara pemilu yang mempengaruhi perolehan 

kursi atau terpilih tidaknya seorang calon. Objek perselisihan dibatasi 

pada persoalan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pemilu sehingga merugikan peserta pemilu yang 

melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 

 

Dalam penanganan kasus-kasus PHPU berikutnya, pemaknaan MK 

terhadap frasa “hasil pemilihan umum” mulai mengalami perubahan 

yang kecenderungannya adalah perluasan makna. Putusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur Tahun 

2008 dapat dikatakan menjadi momentum perluasan makna 

tersebut.Mahkamah Konstitusi memperluas objek PHPU tidak hanya 

berkaitan dengan kesalahan penghitungan hasil perolehan suara akan 

tetapi juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pemilu. Melalui putusan dimaksud, Mahkamah 

Konstitusi secara tegas menyebutkan mempunyai kewenangan untuk 

mengadili proses pemilihan karena dianggap dapat signifikan 

mempengaruhi hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi 

memperkenalkan sebuah frasa yang menjadi kualifikasi pelanggaran 

dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dianggap dapat 

mempengaruhi hasil pemilu, yaitu pelanggaran yang bersifat 

terstruktur, sistematis dan massif (TSM). 
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Pelanggaran dapat dikategorikan TSM menurut penelitian Tim 

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia adalah:18 

a) Manipulasi syarat administrasi pencalonan. Pada umumnya, 

manipulasi syarat administrasi pencalonan terjadi sebelum proses 

pemilihan, yakni saat pendaftaran pasangan calon di KPU. 

manipulasi syarat administrasi pencalonan ini juga terkait erat 

dengan keberpihakan penyelenggara terhadap salah satu calon.  

b) Politik uang (Money Politics).Politik uang merupakan pelanggaran 

yang paling banyak dilakukan oleh calon dengan cara memberi 

uang atau lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih. 

Pelanggaran berupa politik uang (money politics) ini dapat 

menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah untuk membatalkan 

hasil pemilu. Apalagi jika pelanggaran itu dilakukan secara 

menyeluruh dan terencana. Bentuk pelanggaran berupa politik 

uang dapat membahayakan demokrasi dan merusak kehendak 

rakyat dalam menentukan pilihannya. 

c) Politisasi Birokrasi. Politisasi birokrasi merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan pasangan calon kepala daerah, terutama pasangan 

calon incumbent yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh 

untuk menggerakan birokrasi pemerintahan agar memilih 

pasangan calon tersebut karena pasangan calon itu masih menjadi 

kepala daerah. Unsur birokrat yang terlibat biasanya tersistematis 

dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan.  

d) Kelalaian Petugas - Penyelenggara Pemilu. Kelalaian petugas 

Pemilukada menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

dibatalkannya hasil Pemilu oleh Mahkamah. Kelalaian ini dapat 

                                                             
18   Lihat Mahrus Ali, et. al., “Tafsir Konstitusional Pelanggaran PemiluKada yang Bersifat  

Sistematis, Terstruktur dan Masif,” Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 196-

204. 
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juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan petugas dalam 

memahami peraturan tentang teknis Pemilu. 

e) Memanipulasi Suara.Terdapat kasus yang menunjukkan bahwa 

tidak terjadinya pemilihan di suatu daerah namun beredar 

dokumen yang menunjukkan hasil pemilihan di daerah tersebut. 

Berdasarkan fakta hukum itu, maka Mahkamah Konstitusi menilai 

telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon selaku 

penyelenggara Pemilukada yang telah merusak sendi-sendi 

Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

f) Ancaman/Intimidasi. Bentuk pelanggaran berupa intimidasi yang 

terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dalam dilihat pada 

pemilu. 

g) Netralitas penyelenggara Pemilu.Penyelenggara pemilu berpihak 

kepada salah satu peserta pemilu dan melakukan tindakan yang 

merugikan peserta lainnya. Posisi sebagai penyelenggara sering 

kali membuat tindakan keberpihakan tersebut berdampak besar 

karena dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. 

 

5. Pemulihan Hak dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 memberikan tempat kepada DKPP (Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab untuk penanganan pelanggaran kode etik dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 yang mengatur mengenai pemilihan presiden belum mengatur 

masalah ini. Namun Keberadaan DKPP diperkuat dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015, mengatur  mengenai pelanggaran etik dengan  
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menjelaskan  pengertian pelanggaran etik dan lembaga yang 

berwenang menangani pelanggaran etik. Pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu disebutkan sebagai pelanggaran terhadap etika 

penyelenggara Pemilu yang berpedomankankepada sumpah dan/atau 

janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara 

Pemilu.Sedangkan penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara 

Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP). 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebenarnya cukup 

komprehensif mengatur mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP). Namun tidak mengatur jenis dan cakupan putusan yang 

dapat dijatuhkan oleh DKPP. Dalam Pasal 112 ayat (10) memang diatur 

mengenai Putusan DKPP yang dapat berupa sanksi atau rehabilitasi, 

namun tidak ada penjelasan lebih jauh  mengenai bentuk sanksi dan 

rehabilitasi dimaksud. 

 

Dalam prakteknya, ketiadaan batasan ruang lingkup putusan 

DKPP ini telah dianggap melahirkan putusan-putusan DKPP yang 

mengundang kontroversi publik. DKPP telah membuat putusan yang 

tidak hanya memutus bersalah dan memberikan sanksi terhadap 

penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, 

tetapi putusan DKPP juga memuat ‘arahan’ bahkan perintah kepada 

KPU untuk melakukan tindakan terkait administrasi pemilu dengan 

melakukan peninjauan terhadap keputusan yang telah dikeluarkannya 

dengan alasan dalam rangka  memulihkan hak-hak pengadu.19 

                                                             
19   Lihat Putusan DKPPNomor 73/DKPP-PKE-II/2013 tentang perkarapelanggaran kode etik Badan 

Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 

tentangperkara pelanggaran kode etik KPU Provinsi Jawa Timur; dan Putusan DKPPNomor 83 & 

84/DKPP-PKE-II/2013 tentang perkara pelanggaran kode etikKomisi Pemilihan Umum 

(selanjutnya disebut KPU) Kota Tangerang. Imam Nasef,  “Studi Kritis Mengenai 

KewenanganDewan Kehormatan Penyelenggara Pemiludalam Mengawal Electoral Integrity di 

Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM ,NO. 3 VOL. 21 JULI 2014 
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Tindakan DKPP ini dianggap melampaui kewenangannya, menabrak 

kewenangan lembaga lain yang berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan menganggu tahapan pemilihan. 

 

B. Efisiensi Penegakan Hukum Perselisihan Pemilihan Umum 

Penegakan hukum dalam pemilihan umum menghendaki 

penyelesaian yang cepat untuk menghindari potensi hilangnya hak-hak 

pemilih dan peserta pemilu dan mencegah terganggunya pemerintahan. 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman 

juga mengamanatkan bahwa penegakan hukum khususnya proses di 

peradilan dilaksanakan berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan.  

 

1. Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran 

Administrasi 

Pengaturan mengenai pelanggaran administrasi yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2012, maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

dan Perubahannya terlihat berbeda. Kecenderungannya terdapat 

pengaturan yang lebih rinci dan lebih beragam pada undang-undang 

yang lahir belakangan. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 dan Perubahannya memuat pengertian yang lebih 

jelas, jenis pelanggaran administrasi yang lebih banyak dan sanksi 

terhadap pelanggaran administrasi yang lebih beragam.  

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 pelanggaran 

administrasi didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan 

Undang-Undang tersebut yang bukan merupakan ketentuan pidana 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan terhadap ketentuan lain yang 

diatur dalam peraturan KPU. Definisi ini terlihat sangat umum, tidak 
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rinci sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya multi intrepretasi 

dan membuat jenis pelanggaran administrasi menjadi sangat banyak 

jenisnya. Akibat definisi seperti ini semua pelanggaran ketentuan dalam 

undang-undang dan peraturan KPU dapat dikategori pelanggaran 

administrasi dan diberikan sanksi administrasi. Sementara Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 memberikan banyak kewajiban, 

larangan dan berbagai persyaratan bagi banyak pihak yang terkait 

penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden.Namun di sisi 

lain, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyediakan sedikit sekali 

jenis sanksi administratif sebagai hukuman bagi pelanggaran 

administratif. Dengan demikian terlihat pembentuk undang-undang 

memberikan mandat yang sangat banyak dan luas kepada pembentuk 

peraturan KPU untuk menentukan jenis pelanggaran dan jenis sanksi 

yang dapat diberikan kepada setiap pelanggaran administrasi.Model 

pengaturan seperti ini ini tentu membuat efektivitas penegakan hukum 

pelanggaran administrasi dalam pemilihan presiden memiliki potensi 

ketidakpastian yang tinggi. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 nampak definisi pelanggaran 

administrasi berusaha diperbaiki dengan membuat kategori yang lebih 

rinci bagi pelanggaran administrasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu adalah 

pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap 

tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan 

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan cakupan bagi  

Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap 

tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan 
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dalam setiap tahapan Pemilihan. Kedua pengertian tersebut memang 

nampak lebih rinci tentang pelanggaran administrasi namun kedua 

undang-undang tersebut dalam pengaturannya lebih lanjut belum 

menentukan secara tegas bagian-bagian dari tata cara, prosedur, dan 

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu 

dalam setiap tahapan yang merupakan pelanggaran administrasi 

sehingga dapat diberikan sanksi administrasi. 

 

Jika memandang dari ketersediaan sanksi administrasi pada 

undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 terdapat sanksi administrasi yang cukup 

bervariasi. Bentuk-bentuk sanksi tersebut antara lain adalah 

pembatalan calon, penghentian kegiatan, denda administrasi, 

pencabutan status dan hak, peringatan tertulis dan lain-lain. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan undang-undang kepemiluan 

yang paling banyak mengatur jenis sanksi administrasi. Namun 

demikian jika dibandingkan pelanggaran administrasi yang mungkin 

terjadi akibat dilanggarnya ketentuan mengenai  tata cara, prosedur, 

dan mekanisme atau jika dilihat dari kewajiban, persyaratan dan 

larangan yang mungkin dilanggar nampak sanksi-sanksi yang ada 

belum mencukupi. Khusus untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

yang memberikan pengaturan paling banyak mengenai aktivitas partai 

politik, calon anggota legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait 

penyelenggaraan pemilu nampak hanya memberikan sedikit 

pelanggaran saja yang ditentukan mendapat sanksi administrasi 

tertentu. Banyak potensi pelanggaran administrasi yang tidak secara 

jelas ditentukan sanksinya. Dengan demikian seperti dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 pembentuk undang-undang 

memberikan mandat yang sangat banyak dan luas kepada pembentuk 



89 
 

peraturan KPU untuk menentukan jenis pelanggaran dan jenis sanksi 

yang dapat diberikan kepada setiap pelanggaran administrasi. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Perubahannya 

meskipun jenis sanksi administrasi dan jenis pelanggaran administrasi 

yang dapat diberikan sanksi administrasi lebih banyak dibanding kedua 

undang-undang lainnya namun tetap masih banyak potensi 

pelanggaran administrasi yang tidak ada sanksi administrasinya. 

Undang-undang juga tidak memberikan panduan bagi penjatuhan 

sanksi administrasi sehingga jika memberikan kekuasaan kepada organ 

penyelenggara pemilu untuk menegakan hukum bagi pelanggaran 

administrasi pemilu maka penyelenggara pemilu dapat dengan lebih 

mudah melaksanakan tugasnya dan tercapai tujuan pemberian 

sanksinya. 

Pelanggaran Administrasi yang disertai sanksi  

dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan Perubahannya 

 

Jenis Sanksi 
Administrasi 

Jenis Pelanggaran 
Administrasi 

Pengambilan 
Putusan 

Letak 

Pembatalan 
Calon 

calon yang dalam 
proses penetapannya 
terbukti terdapat 
pemberian imbalan 
kepada partai politik 
dari orang atau 
lembaga  
 

Tidak dijelaskan Bab VII  
Pendaftaran 
Calon 
Gubernur, 
Calon Bupati, 
Dan Calon 
Walikota 
Pasal 47 ayat 
(4) dan (5) 
 

calonpetahana yang 
melakukan 
penggantian pejabat 
dan/atau 
menggunakan 
program dan 
kegiatan 
Pemerintahan 

KPU Provinsi 
atau KPU 
Kabupaten/ Kota 

Bab XI 
Kampanye 
Bagian 
Larangan 
dalam 
Kampanye 
Pasal 71 ayat 
(2), (3) dan 
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Jenis Sanksi 
Administrasi 

Jenis Pelanggaran 
Administrasi 

Pengambilan 
Putusan 

Letak 

Daerah untuk 
kegiatan Pemilihan 6 
(enam) bulan 
sebelum masa 
jabatannya berakhir.  
 

(4) 

calon menjanjikan 
dan/atau 
memberikan uang 
atau materi lainnya 
untuk mempengaruhi 
Pemilih 
 

Diberikan setelah 
putusan 
pengadilan 
berkekuatan 
hukum tetap. 

Bab XI 
Kampanye 
Bagian 
Larangan 
dalam 
Kampanye 
Pasal 73 ayat 
(1) dan (2) 
 

partai 
politik/gabungan 
partai politik  atau 
calon perseorangan 
menerima bantuan 
dari pihak yang 
dilarang.  

Pembatalan 
dilakukan oleh 
KPU Provinsi atau 
Kabupaten/Kota 

Bab XI 
Kampanye 
Bagian 
Keenam 
Dana 
Kampanye 
Pasal 76 ayat 
(3) dan (4) 
 

Denda Larangan bagi calon 
perseorangan untuk 
mengundurkan diri 
sejak pendaftaran. 
Denda 20 Milyar 
untuk Calon 
Gubernur dan 10 
Milyar untuk Calon 
Bupati/Walikota 
 

Tidak dijelaskan Bab VII  
Pendaftaran 
Calon 
Gubernur, 
Calon Bupati, 
Dan Calon 
Walikota 
Pasal 43 ayat 
(4) 
 

Partai politik atau 
gabungan partai 
politik yang 
menerima imbalan 
dalam proses 
pencalonan. Denda 
10 kali lipat dari 
imbalan yang 
diterima. 

Tidak dijelaskan Bab VII  
Pendaftaran 
Calon 
Gubernur, 
Calon Bupati, 
Dan Calon 
Walikota 
Pasal 47 ayat 
(6) 
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Jenis Sanksi 
Administrasi 

Jenis Pelanggaran 
Administrasi 

Pengambilan 
Putusan 

Letak 

  

Larangan bagi calon 
perseorangan untuk 
mengundurkan diri 
sejak ditetapkan 
sebagai calon. Denda 
20 Milyar untuk 
Calon Gubernur dan 
10 Milyar untuk 
Calon 
Bupati/Walikota 
 

 Bab IX 
Penetapan 
Calon 
Pasal 53 ayat 
(4) 

Pencabutan 
Status/Hak 

Sanksi tidak boleh 
mengajukan calon di 
daerah yang sama 
pada periode 
berikutnya bagi 
partai politik yang 
menerima imbalan 
dalam proses 
pencalonan.  

Diberikan setelah 
putusan 
pengadilan 
berkekuatan 
hukum tetap 

Bab VII  
Pendaftaran 
Calon 
Gubernur, 
Calon Bupati, 
Dan Calon 
Walikota. 
Pasal 47 ayat 
(2) 
 

Pencabutan hak 
sebagai pemantau 
bagi lembaga 
pemantau yang tidak 
mematuhi kewajiban 
 

Tidak dijelaskan Bab XVII 
Pemantau 
Pasal 124 
ayat (3) 

Pencabutan status 
dan hak sebagai 
pemantau bagi 
lembaga pemantau 
yang melanggar 
larangan 
 

proses dan 
putusan 
pencabutan 
dilakukan di KPU 

Bab XVII 
Pemantau 
Pasal 129 
ayat (1) 

Peringatan 
Tertulis 

Penggunaan tempat 
ibadah, tempat 
pendidikan dalam 
kampanye walaupun 
belum menimbulkan 
gangguan 

Tidak dijelaskan Bab XI 
Kampanye 
Bagian 
Larangan 
dalam 
Kampanye 
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Jenis Sanksi 
Administrasi 

Jenis Pelanggaran 
Administrasi 

Pengambilan 
Putusan 

Letak 

 Pasal 72 ayat 
(2) huruf a 

 
Melakukan pawai 
yang dilakukan 
dengan berjalan kaki 
dan/atau dengan 
kendaraan di jalan 
raya dalam 
kampanye walaupun 
belum menimbulkan 
gangguan 
 

Tidak dijelaskan Bab XI 
Kampanye 
Bagian 
Larangan 
dalam 
Kampanye 
Pasal 72 ayat 
(2) huruf a 

Peringatan lisan atau 
peringatan tertulis 
kepada KPU Provinsi, 
KPU 
Kabupaten/Kota, 
PPK, PPS, 
atau peserta 
Pemilihan yang tidak 
menindaklanjuti 
rekomendasi 
Bawaslu Provinsi 
dan/atau Panwas 
Kabupaten/Kota 

Tidak dijelaskan Bab XX 
Pelanggaran 
Kode Etik, 
Pelanggaran 
Administrasi, 
Penyelesaian 
Sengketa, 
Tindak 
Pidana 
Pemilihan, 
Sengketa Tata 
Usaha 
Negara, dan 
Perselisihan 
Hasil 
Pemilihan 
Bagian Kedua 
Pelanggaran 
Administrasi 
Pasal 141 
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Jenis Sanksi 
Administrasi 

Jenis Pelanggaran 
Administrasi 

Pengambilan 
Putusan 

Letak 

Penghentian 
Kegiatan 

Penggunaan tempat 
ibadah, tempat 
pendidikan dalam 
kampanye yang 
menyebabkan 
terjadinya gangguan 
terhadap keamanan 
yang berpotensi 
menyebar ke daerah 
lain. Sanksinya 
berupa penghentian 
kegiatan Kampanye 
di tempat terjadinya 
pelanggaran atau di 
seluruh daerah 
Pemilihan setempat. 
 

Tidak dijelaskan Bab XI 
Kampanye 
Bagian 
Larangan 
dalam 
Kampanye 
Pasal 72 ayat 
(2) huruf b 

Melakukan pawai 
yang dilakukan 
dengan berjalan kaki 
dan/atau dengan 
kendaraan di jalan 
raya dalam 
kampanye yang 
menyebabkan 
terjadinya gangguan 
terhadap keamanan 
yang berpotensi 
menyebar ke daerah 
lain. Sanksinya 
berupa penghentian 
kegiatan Kampanye 
di tempat terjadinya 
pelanggaran atau di 
seluruh daerah 
Pemilihan setempat. 
 

Tidak dijelaskan Bab XI 
Kampanye 
Bagian 
Larangan 
dalam 
Kampanye 
Pasal 72 ayat 
(2) huruf b 

 

Pengaturan mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi juga 

merupakan bagian yang banyak menimbulkan masalah dalam 

prakteknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2015 mengatur dengan cara yang sama dalam 

penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Dalam kedua undang-

undang tersebut ditentukan  penyelesaian  pelanggaran administrasi 

dilakukan oleh dua lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu 

Bawaslu dan KPU. Bawaslu sebagai lembaga yang menemukan atau 

mendapatkan laporan mengenai pelanggaran administrasi kemudian 

melakukan kajian terhadap pelanggaran tersebut untuk membuat 

rekomendasi kepada KPU untuk diputuskan sanksi terhadap 

pelanggaran administrasi tersebut.Rekomendasi Bawaslu mengikat 

bagi KPU, jika tidak dilaksanakan maka dapat diberikan peringatan 

lisan atau peringatan tertulis. 

 

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi seperti yang 

disebut di atas menyimpan beberapa masalah dari segi efisiensi dan 

efektivitas penegakan hukumnya. Pertama, penyelesaian pelanggaran 

administrasi melibatkan dua penyelenggara pemilu yang berbeda 

sementara undang-undang mengatur tidak rinci mengenai jenis, sanksi 

dan penyelesaian pelanggaran administrasi. Dengan demikian dapat 

terjadi pemahaman kedua lembaga mengenai suatu pelanggaran 

administrasi dan sanksi yang harus diberikan dapat berbeda. Seperti 

telah disampaikan di atas undang-undang hanya menentukan secara 

terbatas jenis pelanggaran administrasi dan jenis sanksi administrasi 

yang dapat dijatuhkan kepada suatu pelanggaran administrasi.  

 

Kedua, dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan 

umum, KPU berfungsi juga sebagai lembaga yang berwenang 

melakukan penegakan hukum.Sementara Bawaslu yang memang 

berfungsi sebagai lembaga pengawas dan penegakan hukum memiliki 

peran yang terbatas dan tidak menentukan. 
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Ketiga, Terdapat beberapa sanksi administrasi yang berat berupa 

pembatalan calon atau pencabutan hak untuk mencalonkan diri di 

pemilihan berikutnya namun bukan merupakan tindak pidana pemilu. 

Beberapa sanksi administrasi diberikan sebagai sanksi tambahan 

karena perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana pemilu 

menurut undang-undang sehingga penjatuhan sanksinya dilakukan 

setelah putusan pengadilan pidananya berkekuatan hukum tetap. 

Sanksi administrasi sebagai sanksi tambahan terhadap tindak pidana 

pemilu ini biasanya diberikan kepada pelanggaran yang cukup berat 

sehingga selain mendapatkan sanksi pidana juga mendapatkan sanksi 

yang berpengaruh kepada hasil pemilihan.20 Pemberian sanksi 

administrasi yang berat jika merupakan sanksi tambahan terhadap 

tindak pidana pemilu maka penjatuhan sanksinya tidak sulit karena 

sudah melalui proses pembuktian di pengadilan. Namun jika pemberian 

sanksi administrasi yang berat tersebut dilakukan kepada pelanggaran 

administrasi yang bukan merupakan tindak pidana maka pemberian 

sanksinya dilakukan tanpa proses peradilan sehingga tidak terjadi 

proses pembuktian yang memadai. Padahal sanksi yang diberikan 

sangat berat. 

 

Keempat, undang-undang menyebutkan bahwa rekomendasi 

Bawaslu mengenai pelanggaran administrasi pemilu wajib 

dilaksanakan oleh KPU dan jika tidak dilaksanakan maka dapat 

diberikan peringatan lisan atau peringatan tertulis. Ketentuan ini harus 

diperjelas mengenai muatan dari kewenangan kedua lembaga ini secara 

rinci supaya dalam praktek tidak menimbulkan masalah. Misalnya apa 

yang termasuk muatan rekomendasi Bawaslu dan apa kriteria tindak 

lanjut dari KPU. Selain itu juga perlu dijelaskan dalam undang-undang 
                                                             

20  Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidak berpengaruh kepada hasil pemilihan 

padahal tindakan yang dipidana berpengaruh besar terhadap  hasil pemilihan. Sanksi administrasi 

disini dikategorikan sebagai sanksi punitif dan diharapkan orang tidak mau melakukan tindakan 

pelanggaran tersebut karena beratnya sanksi yang akan diterima. 
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mengenai peringatan lisan dan peringatan tertulis yaitu mengenai 

pengertian dan akibat hukum yang ditimbulkan karena dikeluarkannya 

peringatan tersebut. Terhadap pelanggaran administrasi yang tidak 

terselesaikan akibat kedua lembaga tidak memiliki tindakan yang sama 

juga tidak diatur dalam undang-undang. Jika suatu peristiwa 

dinyatakan terdapat pelanggaran administrasi oleh Bawaslu namun 

tidak dilakukan penjatuhan sanksi oleh KPU yang diatur adalah sanksi 

Bawaslu untuk KPU, terhadap pelanggarannya tidak diatur lebih lanjut. 

 

Untuk mengatasi permasalahan terkait pengaturan mengenai 

pelanggaran administrasi seperti yang disampaikan di atas, perlu 

dilakukan pengaturan-pengaturan berikut: 

a) Panduan jenis pelanggaran administrasi 

Menentukan jenis-jenis pelanggaran administrasi yang 

disusun berdasar tata cara, persyaratan, kewajiban dan larangan 

di setiap tahapan  yang terdapat dalam undang-undang.  

 

b) Pedoman Penjatuhan sanksi administrasi 

i. Menentukan jenis-jenis sanksi administrasi yang 

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran administrasinya. 

Dalam menentukan sanksi harus dipahami bahwa sanksi 

administrasi bersifat reparatoir dan condemnatoir yaitu 

selain menghukum juga berfungsi mengembalikan atau 

pemulihan kembali kepada keadaan semula.  

ii. Menentukan lebih banyak jenis sanksi administrasi dan 

menentukan lebih banyak pelanggaran administrasi yang 

ditentukan sanksi administrasinya oleh undang-undang. 

Agar terdapat kepastian hukum mengenai jenis pelanggaran 

dan sanksi administrasi seperti yang telah dibahas di atas. 

Jenis sanksi administrasi dapat berbentuk paksaan 
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pemerintah (bestuursdwang), penarikan 

kembali/pencabutan keputusan yang menguntungkan (ijin, 

subsidi), atau denda administratif.  

iii. Proses yang transparan dan akuntabel dalam penjatuhan 

sanksi 

 

c. Penyederhanaan Kelembagaan Penyelesaian Pelanggaran 

Administrasi 

Penyelesaian pelanggaran administrasi sebaiknya dilakukan 

disederhanakan untuk efisisensi dan menghindari berbagai 

permasalahan terkait kelembagaan yang telah disebutkan di atas, 

seperti kesatuan pemahaman tentang pelanggaran administrasi 

yang terjadi sanksi administrasi yang harus dijatuhkan, 

menyederhanakan proses dan prosedur penyelesaian 

pelanggaran administrasi, optimalisasi fungsi Bawaslu sebagai 

lembaga pengawasan dan penegakan hukum dan di sisi lain KPU 

dapat berkonsentrasi sebagai pelaksana tahapan dan proses 

pemilihan.Bawaslu dapat difungsikan sebagai pelakasana semua 

proses penanganan pelanggaran administrasi. Setelah diputuskan 

Bawaslu, KPU akan melakukan eksekusi keputusan Bawaslu 

sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas administrasi 

pemilihan umum.  

 

d. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana 

Seperti telah disampaikan di atas sanksi administrasi dan 

sanksi pidana perlu diberikan dalam memberikan hukuman 

kepada pelanggaran berat terutama yang dianggap dapat 

mempengaruhi hasil pemilihan umum atau merusak nilai 

demokrasi dari pemilihan umum yang dilaksanakan. Sanksi 

administrasi sesuai dengan karakternya selain menghukum dapat 
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juga melakukan pemulihan (reparatoir) sehingga dibutuhkan 

sebagai sanksi tambahan terhadap sebuah tindak pidana. 

 

Di sisi lain pelanggaran administrasi yang berat perlu 

pembuktian dan proses penyelesaian yang adil, transparan dan 

akuntabel. Penjatuhan sanksi administrasi saja berarti tidak 

melalui proses peradilan, oleh karena itu jika termasuk pidana 

maka penjatuhan sanksi administrasinya menjadi lebih mudah.  

 

 

2. Efisiensi dan Efektivitas Sengketa Pemilihan/Perselisihan 

Administrasi Pemilihan Umum 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sengketa pemilihan 

umum diberi pengertian sebagai sengketa yang terjadi antarpeserta 

Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 makna sengketa pemilihan diperluas dengan membagi sengketa 

pemilihan menjadi dua jenis yaitu Sengketa Antar Peserta Pemilihan 

dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan. Dalam 

Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan tidak 

dibatasi seperti yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 1 

Tahun 2015  menghilangkan  kalimat “sebagai akibat dikeluarkannya 

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan 

demikian sengketa antar peserta dan penyelenggara dapat terjadi 

karena sebab apapun, tidak terbatas sebagai akibat keputusan KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.Namun ketentuan ini 

kemudian diubah sebelum dilaksanakan dalam Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2015  yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
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mengembalikan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012. 

 

Perbedaan pengaturan mengenai sengketa pemilihan yang masih 

ada pada kedua undang-undang tersebut adalah pada jenis perkara 

sengketa pemilihan umum yang diputus Bawaslu secara final dan 

mengikat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ditentukan 

bahwa Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu 

merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan 

terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai 

Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.21 Sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Perubahannya ditentukan bahwa 

Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai 

penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan 

mengikat.22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak memberikan 

pengecualian terhadap keputusan apapun. 

 

Jika melihat ketentuan mengenai sengketa tata usaha negara 

pemilihan dalam kedua undang-undang tersebut yang merupakan 

upaya hukum lainnya setelah proses penyelesaian sengketa pemilihan 

di Bawaslu nampak pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 membingungkan karena dalam Pasal 154 ayat (1) 

ditentukan bahwa gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan 

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh 

upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas 

Kabupaten/Kota telah dilakukan. Dengan demikian terhadap putusan 

Bawaslu yang dikatakan “terakhir dan mengikat” ternyata masih 

                                                             
21 Pasal 129 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 
22 Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 
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dimungkinkan dilakukan upaya hukum lain ke Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara.  

 

Mahkamah Agung sendiri melalui  Surat Mahkamah Agung Nomor 

34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 yang ditujukan 

kepada Bawaslu RI telah mengakui bahwa posisi Bawaslu sebagai 

pemutus sengketa pemilihan yang lahir akibat keputusan KPU 

menyebabkan Bawaslu bertindak sebagai lembaga banding 

administrasi (administratiefbereop).23 Kedudukan Bawaslu sebagai 

lembaga banding administrasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU 

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: 

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi 
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa 
Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan 
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang 
tersedia. 

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang 
bersangkutan telah digunakan. 

 

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 

tersebut  menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk upaya administratif 

yaitu: Pertama, banding administratif, yaitu penyelesaian upaya 

administratif yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari 

yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Kedua, keberatan, 

yaitu penyelesaian upaya administratif yang dilakukan sendiri oleh 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan 

tersebut. 

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, 

upaya administratif seperti dimaksudkan dalam Pasal 48  Undang-

                                                             
23 Lihat Muhammad, “Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa 

Pemilu 2014” Jurnal Pemilu dan Demokrasi jurnal # 6, 2013 (Jakarta: Perludem, 2-13), hlm. 19. 
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut antara lain dimaknai  sebagai 

“Pengajuan surat banding administratif (administratif bereop) yang 

ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat 

Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan keputusan yang berwenang 

memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan”. 

Jika sudah melewati proses banding administratif seperti yang 

dilakukan di Bawaslu maka dapat diajukan ke peradilan tata usaha 

negara yang dalam hal ini berdasar Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha 

negara yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara.24Kemudian terhadap putusan PTTUN tersebut dapat 

dimungkinkan permohonan kasasi sebagaimana disebut Pasal 51 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian jelaslah 

bahwa proses penyelesaian sengketa pemilihan/pemilihan umum di 

Bawaslu merupakan rangkaian dari proses penegakan hukum. Oleh 

karena itu menyebutkan proses penyelesaian di Bawaslu sebagai 

“terakhir dan mengikat” menjadi tidak tepat. 

 

Selanjutnya, kedudukan Bawaslu seperti yang disebut di atas 

menyebabkan Bawaslu berwenang melakukan penilaian secara lengkap 

terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan baik 

mengenai penerapan hukumnya maupun segi kebijaksanaan yang 

diterapkan oleh KPU. Bawaslu berwenang membatalkan untuk 

seluruhnya atau untuk sebagian Keputusan KPU yang dibanding 

tersebut. Dalam hal demikian maka Keputusan TUN yang dibanding 

administratif tersebut harus diganti dengan Keputusan TUN yang 

seluruhnya atau sebagian atau memerintahkan kepada instansi yang 

mengambil Keputusan TUN semula. Kedudukan Bawaslu seperti ini 

                                                             
24  Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi: “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48” 
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seharusnya disebutkan dalam undang-undang agar disadari dalam 

pembentukan aturan-aturan lebih lanjut dalam penegakan hukum 

pemilu, hubungan dengan lembaga lainnya dan dalam penyusunan 

kualifikasi keanggotaan Bawaslu. 

 

Undang-undang perlu mempertegas kedudukan Bawaslu sebagai 

lembaga banding administrasi yang merupakan bagian dari alur proses 

penegakan hukum sengketa pemilihan umum dan sengketa tata usaha 

negara pemilihan/pemilihan umum. Undang-undang juga perlu 

menjabarkan dengan lebih jelas kewenangan-kewenangan Bawaslu 

sesuai kedudukannya tersebut. Kedudukan dan kewenangan Bawaslu 

dalam kaitan ini berimplikasi kepada perlunya menambahkan 

kualifikasi tambahan dalam pengisian jabatan Bawaslu terutama 

mengenai keahlian di bidang penegakan hukum, khususnya hukum tata 

negara dan/atau administrasi negara. 

 

3. Efisiensi dan Efektivitas Pengegakan Hukum Sengketa Tata 

Usaha Negara Pemilihan Umum 

Permasalahan sengketa tata usaha negara dalam setiap pemilihan 

umum antara lain adalah tidak terintegrasinya proses peradilan tata 

usaha negara dengan tahapan pemilihan umum. Dalam beberapa kasus 

putusan PTUN tidak dapat dilaksanakan karena putusan tersebut 

dikeluarkan setelah berakhirnya suatu tahapan atau keseluruhan 

tahapan pemilihan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 nampak 

ingin mengintegrasikan proses di peradilan tata usaha negara dengan 

tahapan pemilihan. Proses di PTUN disesuaikan dengan tahapan 

pemilihan sehingga setiap putusan PTUN dapat diakomodasi. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 megintegrasikan dua jenis sengketa TUN 

yang dikategorikan sengketa TUN pemilu, maka masing-masing proses 
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diatur dan diberi batasan waktu. Prakteknya sudah terjadi dalam 

proses penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu.  

 

Namun dalam pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 yang tidak membatasi sengketa TUN yang dapat 

dikategorikan sengketa TUN pemilu maka persoalannya adalah akan 

panjangnya proses pemilihan. Dalam setiap proses sengketa TUN 

pemilihan berdasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dibutuhkan 

waktu 83 hari25  dari dimulainya proses di Bawaslu hingga 

dilaksanakannya putusan peradilan tata usaha negara yang 

berkekuatan hukum tetap oleh KPU. Bahkan angka 83 hari tersebut 

belum ditambahkan waktu yang diajukannya laporan atau 

ditemukannya sengketa sejak dikeluarkannya keputusan administrasi 

oleh KPU. 

 

Perbedaan mencolok terdapat dalam pengaturan penyelesaian 

sengketa dalam pemilihan presiden karena hukum acara penyelesian 

sengketa tidak diatur khusus. Akibatnya penyelesaian sengketa tata 

usaha negara dalam kaitannya dengan pemilihan presiden tunduk 

kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009. Penyelesaian melalui hukum acara yang diatur dalam UU 

PTUN memakan waktu yang cukup panjang sehingga tidak sesuai 

dengan tahapan penyelenggaraan pilpres yang memiliki tahapan 

tersendiri. 

                                                             
25  Rincian waktu yang dibutuhkan sejak sengketa tata usaha negara pemilihan dilaporkan atau 

ditemukan hingga dilaksanakan oleh 12 hari di Bawaslu 



104 
 

Hitungan Waktu Maksimal Proses Sengketa Tata Usaha Negara 

Pemilihan Berdasar Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 

 

 

Kepentingan mengintegrasikan proses sengketa tata usaha negara 

pemilihan/pemilihan umum menyebabkan pembentuk undang-undang 

harus memilih jenis-jenis keputusan KPU (di tiap tingkatannya) yang 

dapat dikategorikan sebagai objek sengketa tata usaha negara 

pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

penyelenggara pemilihan dan bertanggung jawab dalam setiap proses 

atau tahapan pemilihan membuat KPU akan banyak mengeluarkan 

keputusan administrasi dan tidak semua keputusan tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap peserta pemilihan. Jangan sampai 

pengaturan yang membolehkan menggugat keputusan KPU 

menghambat pelaksanaan tahapan dan dapat digunakan untuk peserta 

sebagai langkah-langkah politik dalam rangka memenangkan pemilihan 

atau mendelegitimasi proses pemilihan umum. Beberapa keputusan 

yang dinilai penting misalnya tentang penetapan daerah pemilihan, 

penetapan daftar pemilih, dan penetapan peserta pemilihan . 
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4. Efisiensi dan Efektivitas Penegakan Hukum Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum 

Pasal 74 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa 

objek perselisihan (objectimlitis)dari perkara perselisihan hasil 

pemilihan umum (PHPU)  hanya terkait dengan penetapan hasil 

pemilihan umum secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi 

perolehan kursi atau terpilih tidaknya calon atau pasangan calon. 

Penjelasan Pasal 74 ayat (2) menyebutkan  bahwa yang dimaksud 

dengan “penetapan hasil pemilihan umum” adalah jumlah suara yang 

diperoleh peserta pemilihan umum. 

 

Namun demikian dari beberapa putusan MK, terutama terkait 

perselisihan pilkada terjadi berbagai terobosan hukum yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Dalam beberapa putusannya  

Mahkamah Konstitusi telah membuat jenis putusan baru yang berbeda 

dengan kebiasaannya bahkan berbeda dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Dalam Pasal 77 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan putusan MK 

dalam kasus perselisihan hasil pemilu hanya terdiri dari tiga jenis yaitu 

(1) tidak dapat diterima, (2) dikabulkan, atau (3) ditolak. Artinya MK 

hanya akan menentukan penghitungan mana yang dinyatakan benar, 

apakah penghitungan versi penyelenggara ataupun penghitungan versi 

pihak yang menyampaikan permohonan keberata. Namun, nayatanya, 

dalam kasus Pilkada Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, 

Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dan Pilkada Kabupaten Timor 

Tengah Selatan Mahkamah Konstitusi membuat putusan 
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memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara hilang dan/atau 

penghitungan suara hilang.26 

 

Lahirnya putusan MK seperti di atas tidak terlepas dari sikap MK 

yang mempersilahkan masuknya permohonan yang bukan hanya soal 

penghitungan hasil dari pilkada. Mahkamah Konstitusi berpandangan 

bahwa yang dapat mempengaruhi hasil pilkada bukan hanya semata 

penghitungan tetapi juga pelanggaran dalam proses pemilihan 

(electoral process) yang terjadi dalam tahapan lain selain tahap 

penghitungan suara. MK memperkenalkan sebuah kualifikasi 

pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dianggap 

dapat mempengaruhi hasil pemilu, yaitu pelanggaran yang bersifat  

sistematis, terstruktur, masif, serius, dan signifikan.27 Selanjutnya 

kualifikasi ini lebih populer dengan sebutan terstruktur, sistematis, 

masif (TSM). Dengan alasan memperhitungkan kualifikasi tersebut 

dapat dilihat kasus-kasus seperti penggelembungan suara karena 

penggelembungan DPT28, tidak sahnya calon (inelligibility),29 politik 

uang, netralitas penyelenggara menjadi dasar pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi. 

 

Dalam membuat putusan yang penuh terobosan hukum tersebut 

MK memberikan alasan bahwa putusan-putusan MK harus dalam 

rangka menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat 

dalam penegakan demokrasi dan konstitusi, tidak ingin dipasung oleh 

                                                             
26  FitraArsil, “Aspek Hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah” Disampaikan dalam  Konsultasi 

Publik mengenai Isu Strategis Penyempurnaan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah untuk 

Regional III di Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia pada tanggal 10-12 Maret 2010 di Hotel Majapahit Surabaya. 
27  Lihat Topo Santoso, Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu,  Jakarta, 7 Maret 

2009 
28  Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Gubernur Jawa Timur dan Putusan MK No. 

49/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Tapanuli Utara 
29  Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Bengkulu Selatan 
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kebenaran prosedural yang bisa menghilangkan kebenaran substantif 

dan mengutamakan perlindungan terhadap demokrasi dan konstitusi.30 

 

Perluasan makna terhadap perselisihan hasil pemilu  yang dibuat 

MK telah membuat para peserta pemilu baik pemilihan presiden,  

pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah seakan 

menganggap proses peradilan di MK sebagai satu ‘tahapan’ berikutnya 

yang harus dilalui untuk memenangkan pemilihan. Hampir setiap 

pasangan yang kalah kemudian melakukan permohonan perselisihan 

ke MK karena merasa tetap memiliki harapan untuk memenangkan 

pemilihan walaupun telah dinyatakan kalah cukup telak. 

 

Data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa 

sepanjang periode 2008-2013 diantara 735 pilkada yang terjadi 

terdapat  698  pilkada yang masuk ke proses perselisihan hasil di MK. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya 5 % pilkada saja yang tidak 

diputuskan di Mahkamah Konstitusi. 

 

Pembatasan yang efektif dilakukan adalah dengan melakukan 

pembatasan peserta pemilu yang memiliki legal standing dalam kasus 

PHPU. MK sendiri nampak tidak akan melakukan pembatasannya 

sendiri menginta putusan-putusan seperti di atas dapat dilakukan MK 

tentunya karena kasus-kasus yang masuk dalam permohonan bukan 

hanya menyangkut perselisihan hasil yang terjadi pada saat 

penghitungan suara namun juga mengandung berbagai perselisihan 

lain yang sebelumnya tidak mendapat putusan hukum tetapi dianggap 

dapat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pilkada. 

 

                                                             
30  Santoso, Loc. Cit., 
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Selain itu pembatasan kualifikasi pemohon tersebut perlu 

dilakukan melalui undang-undang. Kualifikasi TSM sendiri diciptakan 

MK sebenarnya mengeyampingkan ketentuan undang-undang seperti 

disebut di atas. Dalam hal ini MK melakukan pengujian undang-undang 

bukan dalam kasus judicial review tetapi dalam kasus perselisihan hasil 

pemilihan umum. Dengan demikian  yang perlu dibatasi lebih efektif 

adalah pemohon bukan jenis putusan yang dapat dibuat oleh 

Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dapat dilakukan antara lain dengan 

memberikan kualifikasi prosentasi perolehan suara dengan suara yang 

ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya. Pengaturan seperti 

yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dapat 

dilakukan untuk pemilihan anggota legislatif maupun untuk pemilihan 

presiden. 

“Peserta pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonan 
pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: 

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua 
juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika 
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari 
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) 
sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan 
perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 
sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil 
penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam 
juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan 
perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan 
paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil 
penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua 
belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara 
dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% 
(nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan 
perolehan suara oleh KPU Provinsi. 

 

Dengan pengaturan demikian, proses peradilan PHPU akan 

diarahkan kepada pembuktian kesalahan penghitungan bukan lagi 
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kepada jenis-jenis pelanggaran lain yang seharusnya dapat ditangani 

lewat mekanisme penegakan hukum yang lain. 

 

C. Arah Pengaturan Pengadilan Khusus Pemilu 

1. Pengadilan Khusus Pemilu Untuk Menguatkan Kepastian 

Hukum 

Hukum tanpa demokrasi akan melahirkan tirani. Sebaliknya 

demokrasi tanpa ada kepastian hukum, akan menimbulkan anarkisme. 

Anarkisme demokrasi akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat dan 

lebih banyak kerusakan. Oleh karena itu demokrasi harus memberikan 

kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses 

demokrasi.  Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sebagai salah 

satu prasyarat sebagai Negara Demokrasi, maka rule of law harus 

dikedepankan.  

 

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, dan sebagai salah 

satu prasyarat Negara Demokrasi, maka alangkah baiknya jika 

Pengadilan Khusus Pemilu merupakan bagian terpenting dalam 

mengawal proses demokrasi. Karena peradilan khusus pemilu 

merupakan sebuah cita hukum (ius constituendum) yang tujuannya 

untuk memproteksi hak konstitutional warga negara dan peserta 

pemilihan umum, untuk memberikan ruang hukum kepada pihak-pihak 

yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilu untuk mendapatkan 

kepastian hukum dalam kehidupan negara demokrasi, sekaligus 

sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian sengketa atau kasus-

kasus selama proses pemilihan umum berlangsung. Pada dasarnya 

pelanggaran Pemilu  bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagai 

berikut :31 

                                                             
31   M. Mahrus Ali et. al. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, 

Terstruktur, dan Masif (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 24-25. Bandingkan dengan 
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a) Pelanggaran  itu  bersifat  sistematis,  artinya  pelanggaran  ini  

benar-benar  direncanakan secara matang (by design); 

b) Pelanggaran  itu  bersifat  terstruktur,  artinya  pelanggaran  ini  

dilakukan  oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun 

aparat  penyelenggara  Pemilukada  secara kolektif bukan aksi 

individual; 

c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini 

sangat luas dan bukan sporadis. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang mengamanatkan Mahkamah Agung sebagai 

lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan 

kepala daerah. Namun tanpa sempat diimplementasikan, Undang-

Undang tersebut telah direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2015 dengan melimpahkan penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan ke badan peradilan khusus. 

 

Pengadilan khusus Pemilu sebenarnya salah satu komponen 

terpenting dalam azas-azas penyelengaran pemilu diantaranya 

adalah  “kepastian hukum”. Dalam konteks kepastian hukum, adalah 

bahwa antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau 

pemilu dan peserta pemilu menerima secara baik dari proses tahapan, 

program dan jadwal waktu penyelenggaran pemilu. Apabila ada pihak-

pihak yang belum puas atas hasil kerja yang diberikan oleh Komisi 

Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu, dapat mengajukan 

sengketanya di Pengadilan Khusus Pemilu. Adapun dampak yang dapat 

dilihat secara signifikan Pengadilan Khusus Pemilu adalah memberikan 

                                                                                                                                                                       
Kelik Pramudya, Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pemilukada Yang Efektif Dan 

Berkeadilan, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015) hlm. 127-128 
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ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam 

penyelenggaraan Pemilu untuk mendapatkan kepastian hukum dalam 

kehidupan negara demokrasi. 

 

Saat ini telah ada Lembaga–lembaga yang terkait dengan 

penyelesaian perselisihan hukum semacam itu seperti dalam tabel 

berikut: 32 

Model 
pelanggaran/perselisihan 

Lembaga yang berwenang 

Pelanggaran Kode Etik 
Pemilu 

Diperiksa dan diputus oleh Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP) 

Pelanggaran Administrasi  Diperiksa oleh Bawaslu untuk 
kemudian penanganannya 
diselesaikan oleh KPU Prov/Kab/Kota 

Perselisihan pemilihan Diperiksa dan diputus oleh Bawaslu 
Prov dan Panwaslu Kab/Kota 

Tindak Pidana Pemilihan Disidik oleh Kepolisian kemudian 
penyelesaiannya diteruskan kepada 
Pengadilan Negeri untuk diperiksa, 
diadili, dan diputus perkaranya. 
Putusan Pengadilan Negeri dapat 
diajukan banding ke Pengadilan 
Tinggi. 

Perselisihan Tata Usaha 
Negara (TUN) 

Penanganan melalui upaya 
administrative di Bawaslu Prov 
dan/atau Panwas. 
Dalam hal perselisihan TUN belum 
putus, Pengajuan gugatan atas 
perselisihan TUN dilakukan ke 
Pengadilan Tinggi TUN. 

Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi 
 

Pada dasarnya lembaga-lembaga yang diamanatkan untuk 

menyelesaian konflik Pemilu adalah bekerja sesuai dengan proporsi 

masing-masing dan tidak diperbolehkan mencampuri ranah lembaga 

                                                             
32   Indra Hendrawan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan 

MK No. 97/PUU-XI.2013, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015) hlm. 154 
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lainnya. Misalnya, MK berwenang menyelesaikan perselisihan hasil 

Pemilu dan putusannya bersifat final and binding, DKPP berwenang 

menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu dan 

putusannya bersifatfinal and binding, sengketa Pemilu antarpeserta 

Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan putusannya bersifat final and 

binding, sengketa administrasi Pemilu diselesaikan oleh PTTUN dan 

dapat diajukan kasasi ke MA yang mana putusan kasasi tersebut 

besifat final and binding, serta mengenai tindak pidana Pemilu 

diselesaikan melaui pengadilan negeri dan dapat diajukan banding ke 

pengadilan tinggi yang mana putusan banding tersebut bersifat final 

and binding. 

 

Beragamnya  lembaga yang berwenang menyelesaikan 

permasalahan terkait Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Masing-masing lembaga dimungkinkan untuk memberikan 

keputusan yang berbeda terhadap satu “batang” permasalahan. 

Misalnya, dalam kasus sengketa hasil Pemilu Presiden 2014, dua 

lembaga memberikan keputusan berbeda mengenai keputusan KPU 

membuka kotak suara untuk menyiapkan barang bukti. DKPP 

memutuskan KPU telah melanggar kode etik sehingga seluruh 

komisioner KPU mendapat peringatan. Sementara itu, MK 

mengapresiasi keputusan KPU tersebut. 

 

Contoh di atas merupakan hal konkret yang terjadi dalam 

penegakan hukum Pemilu di Indonesia. Pertentangan-pertentangan 

sebagaimana di atas sangat mungkin terjadi. Akibatnya ialah tidak 

diperolehnya kepastian hukum oleh para pihak yang bersengketa oleh 

karena berbedanya paradigma masing-masing lembaga yang 

menyelesaikan sengketa tersebut. Ketidakpastian hukum tersebut tentu 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dianggap baik adanya. 
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Ketidakpastian hukum yang ada tersebut akan menjurus pada 

ketidakpuasan para pihak, ketidakpercayaan terhadap lembaga yang 

menyelesaikan sengketa, serta dampak ekstrimnya adalah dapat 

menyebabkan kericuhan dan kerusuhan di tengah masyarakat. 

 

Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi lebih banyak 

mengemban tugas pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dimana 

sengketa perolehan Hasil Pemilihan Umum yang disengketakan oleh 

Partai Politik dengan Komisi Pemilihan Umum atau Peserta Pemilu 

dengan Komisi Pemilihan Umum, substansi dari Perselisihan Hasil 

Suara Pemilu hanya ruang lingkup hasil perolehan suara Pemilu bukan 

proses tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaran Pemilu. 

Padahal sebenarnya tidak tepat jika proses tahapan, Program dan 

Jadwal Waktu Penyelenggaran Pemilu dikaitkan dengan Perolehan 

Hasil Suara Pemilu, dimana fatwa  Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, 

terkadang membuat Putusan ultra petita  yang akan memperburuk 

dinamika kehidupan berdemokrasi.33 

 

Selama satu dasawarsa penanganan perselisihan hasil pemilihan 

kepala daerah baik ditangani oleh MA ataupun MK, masing-masing 

memiliki karakteristik tersendiri, penanganan di MA lebih 

mengedepankan pada prinsip keadilan prosedural (procedural justice) 

sedangkan di MK lebih mengutamakan keadilan substantive 

                                                             
33  Misalnya dalam Kasus : Putusan Pembatalan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu 

Selatan Tahun 2008 terpilih oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dikarenakan syarat 

calon Bupati yang memenangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 

2008, mengenai  “syarat calon Bupati mengenai 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 dari pengadilan negeri” 

dianggap oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi batal demi hukum, karena menurut 

pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, calon 

Bupati tersebut pernah di pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di LP Cipinang Jakarta atas 

kasus pembunuhan.   
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(substantive justice). Karakteristik dari peradilan procedural dan 

peradilan substantive memiliki perbedaan.34 

 

Pendekatan yang dilakukan oleh MA akan lebih terlihat kepastian 

hukumnya mengingat penanganan yang dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan dapat terhindar dari pergulatan 

substansi yang bisa menarik keluar konteks penanganan perselisihan 

dari yang seharusnya. Namun begitu, melalui mekanisme ini peserta 

pemilihan tidak bisa berharap banyak untuk dapat menggali keadilan 

selama penyelenggaraan pemilu, karena penanganan di MA sesuai 

kewenangannya terbatas pada rekapitulasi hasil suara. 

 

Pendekatan yang dilakukan oleh MK dengan hukum progresifnya 

akan lebih memuaskan rasa keadilan dari pemohon karena prinsip 

bahwa tidak ada satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan 

ataupun dirugikan dalam perolehan hasil suara akibat terjadinya 

pelanggaran selama tahap penyelenggaraan pemilihan dapat benar-

benar diterapkan, walaupun kemudian ada pula yang merespon 

negative pendekatan ini karena MK dinilai telah menyimpang dari 

undang-undang serta putusan yang dikeluarkan tidak jarang pula 

meninggalkan perdebatan substansi di luar pengadilan. 

 

Berdasarkan penilaian satu dasawarsa penanganan penyelesaian 

perselisihan hasil pemilu, penulis menilai positif pendekatan MK 

sewaktu menangani  permasalahan Pemilukada. Walaupun ada 

pandangan bahwa MK telah keluar dari koridor hukum yang 

seharusnya, namun demikian terobosan hukum tersebut harus 

dilakukan agar MK dalam kerangka hukum progresifnya tidak hanya 
                                                             
34  Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal 69. 

Bandingkan dengan Indra Hendrawan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 

Tahun 2015). 
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mengadili dari sisi aspek rigiditas hukum saja tetapi lebih dari itu 

melampaui hukum dalam rangka mencari keadilan yang sebenar-

benarnya. 

 

Pendekatan yang selama ini telah dilakukan oleh MK dengan 

mengutamakan keadilan substantive (substantive justice) perlu untuk 

dilakukan kembali dalam menangani perselisihan hasil pemilihan di 

masa mendatang. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada 

dasarnya tidak hanya sebatas perselisihan perdata dari pihak yang 

terlibat, namun lebih dari itu menyangkut pula kepentingan masyarakat 

luas dan juga dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi yang jujur 

dan adil.  

 

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban 

nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif 

bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum 

positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi 

unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas 

menjadi hukum35. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum 

secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang 

diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu 

kepastian hukum36. 

 

                                                             
35  Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

(Yogyakarta: Genta Publising, 2013), hlm 117. Bandingkan dengan Indra Hendrawan, 

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-

XI.2013, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015) 
36  Satjipto rahardo, ilmu hukum,  (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal 20. Bandingkan 

dengan Indra Hendrawan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca 

Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015) 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, layak dipertimbangkan bahwa 

pendekatan yang dilakukan lembaga penanganan perselisihan hasil 

pemilihan masa depan adalah pendekatan substantive. Optimalisasi 

penanganan sengketa pemilihan oleh KPU, Bawaslu ataupun lembaga 

lainnya di tahap awal tidak menjadikan Pengadilan perselisihan hasil 

pemilihan hanya sebagai pengadilan penghitungan, dalam hal lembaga 

hukum di tahap sebelumnya tidak bekerja sebagaimana mestinya, 

sensitivitas keadilan tersebut harus dijaga oleh MA. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan penguatan 

berupa pengaturan dibentuknya Majelis Khusus di Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi untuk penanganan tindak pidana, Majelis Khusus 

di Pengadilan TUN untuk perselisihan tata usaha negara serta hakim 

yang menangani perselisihan hasil pemilihan. Pengaturan ini masih 

dipertahankan dalam UU perubahannya. 

 

Langkah ini harus diperkuat kembali dengan memastikan bahwa 

hakim-hakim yang ada di dalam Majelis Khusus tersebut adalah hakim 

yang memiliki integritas berdasarkan rekam jejaknya, mengingat 

perkara pemilu sangat sarat kepentingan politik dan ekonomi. Selain 

itu, hakim tersebut harus pula memiliki pengetahuan yang luas seputar 

hukum pemilihan kepala daerah dan yang terpenting adalah memiliki 

karakter untuk mampu menggali keadilan sedalam-dalamnya untuk 

menjaga nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah.  

 

Pengadilan yang merdeka, netral, kompeten dan berwibawa yang 

mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian 

hukum dan keadilan merupakan condition sine qua non negara yang 
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berdasarkan hukum.37 Pengadilan sebagai rumah keadilan 

pelaksanaannya diwakili oleh hakim, oleh karena itu, kepercayaan 

masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan sangat ditentukan 

oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan 

tugasnya menyelesaikan perselisihan serta menegakkan keadilan38. 

Berdasarkan hal ini pula selain hakim karier dapat dipertimbangkan 

merekruit ahli lain sebagai hakim non karier. 

 

Tantangan selanjutnya adalah membuat hukum acara yang 

memungkinkan keadilan dapat diperjuangkan sekaligus menjamin 

kepastian hukum.  Dibutuhkan pelaksanaan persidangan yang  cepat, 

terbuka dan putusan yang final dan mengikat dalam penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sehingga tidak 

menyebabkan kekosongan pemerintahan di daerah. Demokrasi yang 

diharapkan adalah demokrasi electoral sekaligus demokrasi 

substantive, jika realisasi demokrasi electoral diukur hanya sebatas 

pemilu yang bebas, kompetitif dan demokratis, maka realisasi 

demokrasi substantive mensyaratkan lebih dari sekedar 

penyelanggaraan pemilu. Demokrasi substantive mencakup aspek yang 

lebih luas meliputi kebebasan sipil dan politik, jaminan HAM hingga 

terwujudnya good governance39. 

 

                                                             
37   Ali Taher Parasong, Mencegah Runtuhnya Negara Hukum,(Jakarta:Grafindo,2014), hlm 223. 

Bandingkan dengan Indra Hendrawan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 

Tahun 2015) 
38  Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 

104. Bandingkan dengan Indra Hendrawan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 

Tahun 2015) 
39  Munafrizal Manan, Partai Politik dan Demokrasi Indonesia menyongsong Pemilihan Umum 

2014, (Jurnal Legislasi Indonesia, vol 9 No 4 – Desember 2012). Bandingkan dengan Indra 

Hendrawan, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK 

No. 97/PUU-XI.2013, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015) 
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Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun suatu 

kesamaan persepsi terhadap permasalahan yang timbul dalam 

penyelenggaraan Pemilu, sehingga kemudian output atau keputusan 

yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah tersebut dapat diterima 

oleh semua pihak dan menjamin kepastian hukum.  

 

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mewujudkan semua 

itu adalah dengan membentuk satu lembaga yang khusus didirikan 

untuk menegakkan hukum Pemilu dan mengatasi permasalahan yang 

timbul terkait penyelenggaraan Pemilu. Lembaga tunggal tersebut 

haruslah lembaga peradilan, sebab konflik hukum sudah semestinya 

diselesaikan oleh lembaga peradilan karena lembaga peradilan 

memiliki kewenangan dan legitimasi dalam menyelesaikan konflik 

hukum. 

 

Wacana pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu dilatarbelakangi 

oleh  pemasalahan-permasalahan tindak pidana pemilu yang sekarang 

ini terjadi tidak bisa diselesaikan begitu saja di Mahkamah Konstitusi, 

karena bukan ranah hukum Mahkamah Konstitusi tetapi diselesaikan di 

Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, serta beberapa 

lembaga lain. Melihat beban berat Pengadilan Negeri dalam menangani 

perkara pidana dan perdata, seyogyanya dibentuk Pengadilan Khusus 

Pemilu di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Kedudukan Hukum Peradilan Khusus Pemilu dapat dibentuk di 

tingkatan Kabupaten/Kota khusus untuk tingkat pertama sedangkan 

untuk tingkat banding dapat dibentuk ditingkat Ibukota Propinsi.  

 

Pengadilan Khusus Pemilu ditingkat Ibukota Kabupaten/Kota 

tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Khusus Pemilu pada tingkat 

banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi merupakan solusi 
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dalam menangani setiap sengketa Pemilu di tingkat daerah, karena 

Mahkamah Konstitusi dalam kewenanganya hanya sebatas sengketa 

Perselisihan Hasil Pemilu, bukan sengketa pidana pemilu dan 

administrasi pemilu pada proses Tahapan, Program dan Jadwal Waktu 

Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, para pencari keadilan yang berasal 

di daerah luar jawa, tidak berbondong-bondong ke Ibukota Jakarta, 

tetapi cukup di Ibukota Kabupaten/kota atau Propinsi yang akan 

menjadikan Pengadilan Khusus Pemilu lebih efektif dan efisien dalam 

mengadili kasus-kasus Pemilu. 

 

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu memang membutuhkan 

investasi yang cukup besar, namun dilihat investasi hukum jangka 

panjang, maka Pengadilan Khusus Pemilu akan memberikan alternatif 

hukum dalam menangani kasus-kasus pemilu agar  lebih cepat, murah 

dan mudah serta memberikan kepastian hukum kepada semua 

pihak, serta menjadi sarana bagi terciptanya kepastian hukum menuju 

negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dibawah 

naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2 Perbandingan di Beberapa Negara 

Dalam mendesain Pengadilan Khusus di Indonesia, perlu dikaji 

beberapa komparasi dengan berbagai negara yang telah memiliki 

pengadilan pemilu. Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat banyak 

negara yang telah menerapkan Pengadilan Pemilu, seperti Uruguay, 

Brazil, Costa Rica, Nigeria, dan Meksiko. Negara-negara di Amerika 

Latin dan Afrika tersebut mayoritas menggabungkan kewenangan 

administrasi pemilu (election administration) dengan adjudikasi 

sengketa (election complaints adjudication).40 Dengan memperhatikan 

konteks desain kekuasaan kehakiman dan kelembagaan penyelenggara 

                                                             
40  Chad Vickery (Ed.), Guidelines for Understanding, Adjudicating and Resolving Disputes in 

Elections (Washington DC.: USAID and IFES, 2011), hlm. 121. 
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Pemilu, maka Penulis memilih 3 (tiga) negara yang relatif relevan untuk 

dijadikan perbandingan dalam menginisiasi Pengadilan Pemilu, yakni 

Uruguay, Brazil, dan Costa Rica.41 

 

a) Corte Electoral di Uruguay 

República Oriental del Uruguay merdeka pada tahun 1825 

memiliki kombinasi quasi-presidentialism dan sistem multipartai. 

Electoral Law 1924 menandai terbentuknya badan manajemen pemilu 

yang otonom dan mandiri, yang sebelumnya hampir satu abad 

penyelesaian sengketa berada di tangan eksekutif, akhirnya dibentuk 

yurisdiksi Corte Electoral (Pengadilan Pemilu) yang independen dan 

permanen, yang mana pada tahun 1934 keberadaan dan kewenangan 

Pengadilan Pemilu yang dituangkan dalam Konstitusi Uruguay. 

 

Sejak tahun 1924, Uruguay merupakan negara yang telah 

memiliki pengadilan khusus untuk menangani sengketa pemilu.42 Ini 

menunjukkan bahwa Uruguay sudah cukup lama mendirikan 

pengadilan pemilu, sehingga relevan bagi Indonesia untuk 

menjadikannya sebagai benchmarking ketika akan mendirikan 

pengadilan pemilu. Selain alasan tersebut, Uruguay juga memiliki 

beberapa kesamaan karakter dengan Indonesia, yakni menganut sistem 

multi partai. Mekanisme Pemilu di Uruguay pun bertingkat sesuai 

wilayah, yakni Pemilu di tingkat negara dan Pemilu di tingkat 

Departamental43, sama dengan Indonesia yang memiliki mekanisme 

Pemilu di tingkat nasional dan Pemilu di tingkat daerah. 

                                                             
41 Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan 

Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Di Indonesia, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015) hlm. 166-169. 
42  Country Studies US, “The Consolidation of Political Democracy”, 

http://countrystudies.us/uruguay/13.htm, (diakses 4 Maret 2015).  
43  Departamental adalah wilayah setingkat dengan Provinsi. 
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Secara kelembagaan, Electoral Court di Uruguay berdiri secara 

permanen dan terdiri dari Pengadilan Pemilu di tingkat nasional yang 

disebut Electoral Court dan Pengadilan Pemilu di tingkat daerah yang 

disebut dengan Electoral Boards (Juntas Electorales).44 Masing-masing 

dari Electoral Court dan Electoral Boards dibantu oleh kantor 

sekretariat yang khusus menangani permasalahan administratif seperti 

pegawai dan segala hal terkait pembiayaan Pengadilan Pemilu. Kantor 

sekretariat ini di tingkat nasional disebut National Electoral Office, 

sedangkan di tingkat lokal disebut Departmental Electoral Office.45 

Dikarenakan bersifat subordinat antara organisasi tingkat nasional dan 

Departemen, maka Electoral Boards wajib selalu melaporkan 

kegiatannya pada Electoral Court, demikian pula Departmental Electoral 

Office diwajibkan melaporkan kegiatannya pada National Electoral 

Office.46 

 

Kewenangan dari Electoral Court sebagaimana disebutkan dalam 

Konstitusi Uruguay mencakup 3 (tiga) hal, yakni: (a) bertanggung 

jawab membuat peraturan tentang pemilu dan mengawasi 

pelaksanaannya (to act in all matters relating to electoral acts or 

procedures); (b) menjadi pusat koordinasi segala hal terkait pemilu 

termasuk mengenai pembiayaan pemilu (to exercise directive, 

disciplinary, advisory, and economic supervision over electoral organs); 

dan (3) Memutus sengketa hasil pemilu (to render final decision on all 

appeals and claims that may arise and act as judge of the elections to all 

elective offices, and of plebiscites and referendums).47 

                                                             
44  Chad Vickery (Ed.), Op.cit., hlm. 124. 
45  Sara Staino, "Case Study: Uruguay: The Electoral Court – A Fourth Branch of Government?", 

dalam Alan Wall, et al., Electoral Management Design: The International IDEA Handbook 

(Stockholm: IDEA, 2006), hlm. 219. 
46  Ibid. 
47  Article 322 of the Constitution of Uruguay 1966 (reinst. 1985, rev. 2004). 
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Dikarenakan bersifat subordinat, maka kewenangan Electoral 

Boards merupakan bagian kewenangan Electoral Court yang terbatas 

pada level daerah. Kewenangan Pengadilan Pemilu di Uruguay tersebut 

tampak sangat luas mencakup segala hal terkait pemilu mulai dari 

pembuatan regulasinya, pelaksanaannya, sampai penyelesaian 

sengketanya. Hal ini kemudian menjadikan Pengadilan Pemilu Uruguay 

diistilahkan sebagai cabang keempat negara karena mampu mengambil 

alih fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.48 

 

Electoral Court memiliki anggota berjumlah 9 (sembilan) orang 

yang dipilih oleh anggota 2 (dua) kamar Parlemen Uruguay.49 Sembilan 

orang ini, lima merupakan orang-orang non-partai politik yang dipilih 

berdasarkan keahlian profesional (based on professional skill).50 Untuk 

dapat menentukan lima orang terpilih tersebut, pemungutan suara di 

parlemen harus setidak-tidaknya mampu mengumpulkan 2/3 suara 

keseluruhan anggota.51 Sedangkan untuk menentukan empat orang 

anggota sisanya, mekanismenya dilakukan melalui pemilihan dengan 

sistem proporsional oleh anggota partai politik pemimpin dalam 

parlemen.52 

 

b) Tribunal Superior Eleitoral di Brazil 

Penegakan hukum Pemilu di Brazil baru mulai dengan 

pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu pada tahun 1932, walaupun 

Pemilu pertama di Brazil dilaksanakan pada tahun 1821 ketika Brazil 

masih menjadi negara jajahan Portugis.53 Brazil memiliki dua jenis 

                                                             
48  Sara Staino, "Case Study: Uruguay: The Electoral Court – A Fourth Branch of Government?", 

Loc.cit. 
49  Article 324 of the Constitution of Uruguay 1966 (reinst. 1985, rev. 2004). 
50  Ibid. 
51  Ibid. 
52  Ibid. 
53  Superior Electoral Court, “History of the Elections”, http://english.tse.jus.br/history-of-the-

elections/the-empire, (diakses 2 Maret 2015). 
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Pemilu, yakni Pemilu di tingkat negara federal dan Pemilu di wilayah 

negara bagian. Diperbandingkan dengan Indonesia yang berbentuk 

negara kesatuan, tentu mekanisme Pemilunya berbeda, namun dilihat 

dari sistem kepartaian baik Indonesia maupun Brazil memiliki 

kesamaan menganut multipartai, sehingga hal ini pun akan 

berpengaruh terhadap jalannya Pemilu. 

 

Pengadilan Pemilu di Brazil merupakan bagian dari Electoral 

Justice System, yaitu: (a) Superior Electoral Tribunal; (b) Regional 

Electoral Tribunals; (c) Electoral Judges; dan (d) Electoral Boards.54 

Pengadilan Pemilu di Brazil dibentuk secara permanen dalam 2 (dua) 

tingkat, yakni pengadilan pemilu di tingkat negara federal yang disebut 

Superior Electoral Tribunal dan Regional Electoral Tribunals di setiap 

negara bagian55. Pengadilan Pemilu di Brazil merupakan penggabungan 

dari badan adjudikatif (adjudicative body) dan badan manajemen 

Pemilu (electoral management body).56 

 

Komposisi hakim pada Superior Electoral Tribunal terdiri dari 7 

(tujuh) hakim dengan komposisi 5 (lima) hakim, yang dipilih 3 (tiga) 

hakim dari Supreme Federal Tribunal dan 2 (dua) hakim dari Superior 

Tribunal of Justice, sedangkan 3 (dua) hakim lagi ditunjuk oleh Presiden 

dengan latar belakang advokat.57 Sedangkan hakim pada Regional 

Electoral Tribunal terdiri dari 7 (tujuh) hakim dengan komposisi 4 

(empat) hakim, yang dipilih 2 (dua) hakim dari Tribunals of Justice dan 

2 (dua) hakim dari pengadilan negara bagian yang ditunjuk oleh 

Tribunals of Justice, sedangkan komposisi 3 (tiga) hakim, yang dipilih 1 

                                                             
54  Article 118 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014). 
55  Article 120 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014). 
56  Chad Vickery (Ed.), Op.cit., hlm. 122. 
57  Article 119 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014). 
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(satu) hakim dari Federal Regional Tribunal dan 2 (dua) hakim lagi 

ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang advokat.58 

 

Putusan Superior Electoral Tribunal tidak dapat diajukan banding, 

sehingga bersifat final dan mengikat.59 Adapun demikian terdapat 

pengecualian putusan-putusan yang dapat diajukan banding, yaitu: (a) 

they contravene an express provision of this Constitution or law; (b) a 

divergence exists in the interpretation of a law between two or more 

electoral courts; (c) they deal with ineligibility or issuance of certificates 

of election in federal or state elections; (d) they annul certificates of 

election or decree the loss of federal or state elective offices; dan (e) they 

deny habeas corpus, writ of security, habeas data or a mandate of 

injunction.60 

 

c) Tribunal Supremo de Elecciones di Costa Rica 

Tribunal Supremo de Elecciones berdiri tahun 1946 dan 

dimasukkan dalam Konstitusi Costa Rica pada tahun 1949 dan 

diberikan kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan Pemilu Pemilu 

Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Lokal.61 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tipologi Pemilu yang ada di Costa Rica relatif 

hampir sama dengan Indonesia. Selain itu, Costa Rica juga menganut 

sistem pemerintahan presidensial62 dengan sistem multipartai. Ditinjau 

dari sisi ini, maka komparasi antara Indonesia dan Costa Rica menjadi 

relevan untuk dilakukan.  

 

Jika ditinjau dari sisi kewenangan, Pengadilan ini mirip dengan 

Uruguay maupun Brazil yang memiliki kewenangan menggabungkan 

                                                             
58  Article 120 of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014). 
59  Article 120 paragraph (3) of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014). 
60  Article 120 paragraph (4) of the Constitution of Brazil 1988 (rev. 2014). 
61  Chad Vickerey (Ed.), Op.cit., hlm. 122. 
62  Article 130 of the Constitution of Costa Rica 1949 (rev. 2011). 
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urusan administrasi pemilu maupun urusan adjudikasi pemilu, yang 

secara eksplisit disebutkan dalam Konstitusi Costa Rica.63 Berdasarkan 

luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Tribunal Supremo de Elecciones, 

pengadilan ini dikenal sebagai the Most Prestigious Institutions in the 

Country karena menjalankan dan mengkoordinasikan segala hal terkait 

Pemilu mulai dari menjadi lembaga legislatif, eksekutif, hingga 

yudikatif.64 

 

Kewenangan ini makin bertambah besar karena putusan Tribunal 

Supremo de Elecciones bersifat final sehingga tidak dapat diganggu 

gugat.65 Namun demikian, dengan kewenangan besar tersebut 

Pengadilan ini tetap dikelola secara mandiri, imparsial, dan 

transparan.66 Dalam menjalankan kewenangan Tribunal Supremo de 

Elecciones tersebut terdapat hakim yang terdiri dari 9 (sembilan) hakim 

utama dengan 6 (enam) hakim pengganti yang dipilih oleh Supreme 

Court of Justice.67 

 

Berdasarkan pada perbandingan Uruguay, Brazil, dan Costa Rica 

yang telah membentuk Pengadilan Khusus Pemilu, hal ini menunjukkan 

bahwa kelembagaan adjudikasi khusus untuk Pemilu bukanlah sebuah 

hal yang tabu untuk diadakan.68 Terlebih dengan beberapa kesamaan 

yang dimiliki, baik dari sistem pemerintahan, desain 

konstitusionalisme, atau bahkan kemapanan dan konsolidasi 

                                                             
63  Article 102 of the Constitution of Costa Rica 1949 (rev. 2011). 
64  Rubén Hernández Valle, "Case Study: Costa Rica: A Powerful Constitutional Body", dalam 

Alan Wall, et al., Electoral Management Design: The International IDEA Handbook 

(Stockholm: IDEA, 2006), hlm. 77. 
65  Article 102 of the Constitution of Costa Rica 1949 (rev. 2011). 
66  Chad Vickerey (Ed.), Op.cit., hlm. 123. 
67  Article 100 of the Constitution of Costa Rica 1949 (rev. 2011). 
68 Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan 

Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Di Indonesia, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015)  
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demokrasi,69 perbandingan di atas relevan untuk menjadi 

benchmarking bagi Indonesia dalam mendesain pengadilan khusus, 

yang tentu saja memiliki identitas ciri tertentu sebagai bentuk rekayasa 

hukum (legal engineering) dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. 

Rekayasa hukum ini diharapkan dapat membuat konstruksi hukum 

untuk menuntaskan kebutuhan praktis.70 

 

3. Desain Kelembagaan 

Pengadilan Khusus merupakan sebuah pengadilan khusus yang 

bersifat ad hoc di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah 

Agung.71 Nomenklatur pengadilan khusus diperkenankan oleh Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan 

pengaturan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam 

undang-undang.72 

 

Hal yang harus diperhatikan dari pengaturan tersebut adalah: 

Pertama, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), maka desain 

                                                             
69  Chad Vickerey (Ed.), Op.cit., hlm. 125. Lihat juga Denis Petit, “Resolving Election Disputes in 

the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System”, (ODIHR Rule of 

Law Expert, Warsaw, 2000). 
70  Eleanor Cashin Ritaine, “Legal Engineering in Comparative Law – An Introduction”, dalam 

Eleanor Cashin Ritaine (Ed.), Legal Engineering and Comparative Law (L'ingénierie juridique 

et le droit comparé) (Genève: Schulthess, 2009), hlm. 9. 
71   Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan 

Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Di Indonesia, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015) 
72 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076). 
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kelembagaan pengadilan khusus harus dibentuk pada salah satu 

lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu di antara 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, atau lingkungan peradilan tata usaha negara.73 

Dengan memperhatikan kompleksitas Pemilu yang akan 

diselenggarakan serentak pada level kabupaten/kota dan provinsi, 

maka lingkungan peradilan umum merupakan lingkungan peradilan 

yang paling relevan sebagai induk dari pengadilan khusus. 

 

Kedua, pengadilan khusus harus dibentuk dalam sebuah Undang-

Undang. Pemahaman ini berangkat dari frasa “pengadilan khusus 

adalah pengadilan […] yang diatur dalam undang-undang”. Dalam 

pendekatan ilmu perundang-undangan, frasa tersebut adalah delegatie 

provisio dalam kaidah bij de wet geregeld, yang maknanya pembentukan 

pengadilan khusus dibentuk melalui Undang-Undang yang tidak harus 

mengatur khusus mengenai pengadilan khusus. Pembentukan dan 

pengaturan mengenai pengadilan khusus dapat disisipkan pada 

pengaturan dalam UU Pemilu yang baru. 

 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah desain pengadilan khusus 

sebagai pengadilan khusus ad hoc. Dalam hukum positif Indonesia, 

kelembagaan pengadilan ad hoc dikenal pada Pengadilan Hak Asasi 

Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM)74. Dengan 

menggunakan padanan definisi hakim ad hoc pada UU Kekuasaan 

Kehakiman,75 maka pengadilan khusus ad hoc dapat dimaknai 

                                                             
73 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
74 Pasal 43-44 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4026). 
75 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076). 
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pengadilan khusus yang bersifat sementara yang memiliki kompetensi 

absolut dan relatif di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diatur dalam undang-undang. Desain 

kesementaraan pengadilan khusus Pemilu dikarenakan pengadilan 

hanya akan dibentuk pada saat menjelang proses Pemilu, yaitu paling 

lambat 6 (enam) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan 

Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. 

 

Terkait dengan tempat kedudukan pengadilan khusus Pemilu 

akan berada sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Sebagai 

contoh, Pengadilan khusus Pilkada untuk pemilihan Gubernur akan 

melekat pada Pengadilan Tinggi pada level provinsi, sedangkan untuk 

pemilihan Bupati/Walikota pengadilan khusus Pilkada akan melekat 

pada Pengadilan Negeri pada level Kabupaten/Kota. Dengan desain 

tersebut maka dapat dicapai efisiensi penyelesaian perkara, mengingat 

kasus Pilkada relatif banyak dengan tuntutan waktu penyelesaian 

secepat mungkin. 

 

Melihat aspek kompetensi, pengadilan khusus Pemilu didesain 

memiliki kewenangan untuk menangani segala sengketa yang timbul 

dalam proses Pemilu, mulai dari sengketa administrasi dan tindak 

pidana Pemilu, hingga perselisihan hasil Pemilu. Sedangkan untuk 

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, akan tetap menjadi 

kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

(DKPP). Walaupun Pilkada bukan lagi rezim pemilihan umum (Pemilu), 

namun merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu)76, 

                                                             
76 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5246). 
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penyelenggaraan Pilkada merupakan domain kewenangan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU).77 Dengan demikian, pelanggaran kode etik 

KPU sebagai penyelenggara Pilkada akan tetap dilaksanakan oleh DKPP. 

 

Dengan keberadaan pengadilan khusus Pemilu ini, hal lain 

melekat adalah revitalisasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu). Keseluruhan kompetensi pengadilan khusus Pemilu akan 

melibatkan peran dari Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota sebagai penyidik 

sekaligus penuntut umum dalam perkara pidana Pilkada, sehingga 

dengan demikian keberadaan pengadilan khusus Pilkada secara 

otomatis akan merevitalisasi peranan Bawaslu. 

   

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

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5246). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Pembahasan mengenai Pemilu mempunyai lingkup yang luas, 

setidaknya mencakup aktor Pemilu, sistem Pemilu, manajemen Pemilu, 

dan penegakan hukum Pemilu. Melalui pengkajian ini, tim berfokus 

pada sisi  penegakan hukum Pemilu dengan mengkaji efisiensi terhadap 

kelembagaan penegakkan hukum Pemilu dan efisiensi terhadap proses 

(sistem) penegakan hukum Pemilu. 

 

Batasan efisiensi yang menjadi pisau analisa oleh tim diartikan 

tidak selamanya bertujuan untuk meminimalisir biaya, oleh sebab itu 

ketika tim mengkaji hal-hal yang dapat menghambat atau 

memperpanjang proses penegakan hukum Pemilu maka kita akan 

mendapati ke-efisiensi-an sebuah proses, demikian pula terhadap 

kelembagaan penegakkan hukum Pemilu, tim  berupaya mengkaji 

struktur lembaga yang tidak produktif dan efektif di dalam melakukan 

penegakkan hukum Pemilu, sehingga akan diperoleh bentuk lembaga 

yang efisien di dalam menegakkan hukum Pemilu.  

 

Dari hasil kajian tim di dapati bahwa Penegakan hukum dalam 

Pemilu menghendaki penyelesaian yang cepat untuk menghindari 

potensi hilangnya hak-hak pemilih dan peserta pemilu dan mencegah 

terganggunya pemerintahan. Sebagaimana terjadi pada Pemilu 2009, 

Pilkada 2010-2013, dan Pemilu 2014, kehadiran Bawaslu dan DKPP 

menambah kompleksitas penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam 

menangani kasus-kasus pelanggaran dan menyelesaikan perkara 

perselisihan administrasi pemilu. Penanganan kasus-kasus pelanggaran 
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maupun penyelesaian perkara-perkara perselisihan cenderung 

berkepanjangan dan berbelit-belit mengabaikan prinsip efisiensi dan 

efektivitas di dalam penegakan hukum Pemilu. Dalam penyelenggaraan 

Pemilu sering terjadi kompetisi di antara tiga lembaga tersebut untuk 

menunjukkan diri sebagai pihak yang paling berkuasa dan paling benar. 

Bawaslu terkesan selalu mencari-cari kesalahan KPU, sedangkan DKPP 

selalu mengancam menyidangkan anggota KPU jika tidak 

menindaklanjuti putusannya, meskipun putusan itu melampaui tugas 

dan wewenang DKPP. 

 

Khusus mengenai pengaturan penyelesaian pelanggaran 

administrasi merupakan bagian yang banyak menimbulkan masalah 

dalam prakteknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur dengan cara yang sama dalam 

penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Dalam kedua undang-

undang tersebut ditentukan penyelesaian pelanggaran administrasi 

dilakukan oleh dua lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu dan 

KPU.  

 

Bawaslu sebagai lembaga yang menemukan atau mendapatkan 

laporan mengenai pelanggaran administrasi kemudian melakukan 

kajian terhadap pelanggaran tersebut untuk membuat rekomendasi 

kepada KPU untuk diputuskan sanksi terhadap pelanggaran 

administrasi tersebut. Rekomendasi Bawaslu mengikat bagi KPU, jika 

tidak dilaksanakan maka dapat diberikan peringatan lisan atau 

peringatan tertulis, namun mekanisme penyelesaian pelanggaran 

administrasi seperti yang disebut di atas menyimpan beberapa masalah 

dari segi efisiensi dan efektivitas penegakan hukumnya.  
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Penyelesaian pelanggaran administrasi sebaiknya dilakukan 

disederhanakan untuk efisisensi dan menghindari berbagai 

permasalahan terkait kelembagaan, seperti kesatuan pemahaman 

tentang pelanggaran administrasi yang terjadi sanksi administrasi yang 

harus dijatuhkan, menyederhanakan proses dan prosedur penyelesaian 

pelanggaran administrasi, optimalisasi fungsi Bawaslu sebagai lembaga 

pengawasan dan penegakan hukum dan di sisi lain KPU dapat 

berkonsentrasi sebagai pelaksana tahapan dan proses pemilihan.  

 

Undang-undang perlu mempertegas kedudukan Bawaslu sebagai 

lembaga banding administrasi yang merupakan bagian dari alur proses 

penegakan hukum sengketa pemilihan umum dan sengketa tata usaha 

negara pemilihan/pemilihan umum. Undang-undang juga perlu 

menjabarkan dengan lebih jelas kewenangan-kewenangan Bawaslu 

sesuai kedudukannya tersebut. Kedudukan dan kewenangan Bawaslu 

dalam kaitan ini berimplikasi kepada perlunya menambahkan 

kualifikasi tambahan dalam pengisian jabatan Bawaslu terutama 

mengenai keahlian di bidang penegakan hukum, khususnya hukum tata 

negara dan/atau administrasi negara. 

 

Kemudian terhadap Perluasan makna perselisihan hasil pemilu  

yang dibuat Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat para peserta 

pemilu baik pemilihan presiden,  pemilihan anggota legislatif maupun 

pemilihan kepala daerah seakan menganggap proses peradilan di MK 

sebagai satu ‘tahapan’ berikutnya yang harus dilalui untuk 

memenangkan pemilihan. Hampir setiap pasangan yang kalah 

kemudian melakukan permohonan perselisihan ke MK karena merasa 

tetap memiliki harapan untuk memenangkan pemilihan walaupun telah 

dinyatakan kalah cukup telak. Pembatasan yang efektif dilakukan 

adalah dengan melakukan pembatasan peserta pemilu yang memiliki 
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legal standing dalam kasus PHPU, Selain itu pembatasan kualifikasi 

pemohon tersebut perlu dilakukan melalui undang-undang. 

 

Beragamnya lembaga yang berwenang menyelesaikan 

permasalahan terkait Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Pengadilan khusus Pemilu sebenarnya salah satu komponen 

terpenting dalam azas-azas penyelengaran pemilu diantaranya 

adalah  “kepastian hukum”. Dalam konteks kepastian hukum, adalah 

bahwa antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau 

pemilu dan peserta pemilu menerima secara baik dari proses tahapan, 

program dan jadwal waktu penyelenggaran pemilu. Apabila ada pihak-

pihak yang belum puas atas hasil kerja yang diberikan oleh Komisi 

Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu, dapat mengajukan 

sengketanya di Pengadilan Khusus Pemilu. Adapun dampak yang dapat 

dilihat secara signifikan Pengadilan Khusus Pemilu adalah memberikan 

ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam 

penyelenggaraan Pemilu untuk mendapatkan kepastian hukum dalam 

kehidupan negara demokrasi. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka tim 

merekomendasikan sebgaai berikut: 

1. Pentingnya dilakukan penyederhanaan lembaga-lembaga yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan penegakkan 

hukum Pemilu. 

2. Sampai saat ini peran Bawaslu tidak signifikan di dalam 

melakukan penegakkan hukum Pemilu, oleh sebab itu opsi yang 

ditawarkan adalah penguatan kewenangan Bawaslu atau 

menghapuskan lembaga Bawaslu. 
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3. Hadirnya DKPP juga menambah kompleksitas penyelenggaraan 

pemilu, khususnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran 

dan menyelesaikan perkara perselisihan administrasi pemilu, oleh 

sebab itu perlu dikaji kembali peran DKPP dalam penegakkan 

hukum Pemilu. 

4. Perlunya membentuk pengadilan khusus Pemilu yang didesain 

memiliki kewenangan untuk menangani segala sengketa yang 

timbul dalam proses Pemilu, mulai dari sengketa administrasi dan 

tindak pidana Pemilu, hingga perselisihan hasil Pemilu, sehingga 

hal ini akan menghasilkan efisiensi lembaga dan proses di dalam 

melakukan Penegakkan Hukum Pemilu. 
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