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PENGANTAR 

 

Pemilihan Umum Preside dan Wakil Presiden 2009 akan segera berlangsung. Tahapan 

pendaftaran pemilih dan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajarannya, yang 

akan segera disusul dengan penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu berikutnya. 

Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat maupun 

Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, 

serta jujur dan adil. Undang-undang nomor 10 tahun 2008 dan Undang-undang 

nomor 42 tahun 2008 telah membuat pelbagaiu pengaturan untuk menjamin 

terpenuhinya prinsip pemilu tersebut di atas, guna memastikan terpenuhinya prinsip 

demokrasi dan fairness dalam keseluruhan proses dan hasil pemilu. 

Berkaca kepada proses penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang 

lalu, terdapat banyak pelanggaran yang terjadi dan dilakukan baik oleh peserta pemilu 

(partai politik maupun calon anggota legislative), pejabat negara, masyarakat, dan 

bahkan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. 

Guna menegakkan supremasi hukum dalam pemilu, Undang-undang memandatkan 

pembentukan lembaga pengawas pemilu yang bertugas mengawasi dan 

menindaklanjuti pelanggaran pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Panitia 

Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan dan menindaklanjuti 

pelanggaran, didukung oleh secretariat yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang 

diambil dari berbagai Departemen, dan juga oleh staf non-PNS. Secretariat ini tidak 

hanya berfungsi dalam memberikan dukungan administrasi, keuangan, dan 

penyelenggaraan kegiatan anggota Pengawas Pemilu, tetapi juga bertugas untuk 

memberikan dukungan pelayanan teknis kepada anggota Pengawas Pemilu dalam 

menjalankan tugas pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran. 

Kinerja staff secretariat dalam memberikan dukungan kepada anggota Pengawas 

Pemilu ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis karena staf ini 

harus melakukan pengkajian awal dan memproses administrasi tindak lanjut hasil 

pengawasan atau laporan pelanggaran. Hasi kajian inilah yang nantinya akan menjadi 

bahan bagi anggota Pengawas Pemilu untuk mengkaji dan memutuskan apakah 

pelanggaran yang dilaporkan dapat diproses lebih lanjut secara hokum. Hal ini 

memerlukan keahlian yang spesifik tentang system pemilu dan system penegakan 

hokum pemilu. 

Pengalaman Bawaslu dan Panwas daerah dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan 

tindak lanjut laporan pelanggaran dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang  



Page 3 Pengantar 

lalu menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang cukup berat terkait 

dengan performance staf secretariat ini sehingga banyak berkontribusi terhadap 

terhambatnya proses tindak lanjut hasil pengawasan dan laporan pelanggaran. Hal ini 

dapat dimaklumi mengingat bahwa tenaga secretariat diambil dari staf pemerintah 

yang tidak memiliki background pengetahuan yang memadai tentang pemilu dan 

pengawasan pemilu. 

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, dalam rangka mengoptimalkan kinerja staf 

secretariat dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu, maka Partnership atas 

dukungan UNDP-MDP bekerja sama dengan bawaslu akan menyelenggarakan 

pelatihan bagi staf secretariat bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu provinsi guna 

meningkatkan kapasitas mereka tentang tehnik analisa kasus dan tindak lanjut laporan 

pelanggaran.  

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian peserta yang 

terdiri atas staf secretariat  dalam memahami system pemilu dan prosedur 

menindaklanjuti pelanggaran pemilu. Melalui kegiatan ini peserta diharapkan 

memiliki pemahaman dan keahlian untuk mengkaji dan menindaklanjuti pelanggaran. 

Materi training ini mencakup; a)  System pemilu presiden dan wakil presiden, b) 

Pelanggaran pemilu, 3) Metode pengkajian atas pelanggaran, 4) Prosedur tindak lanjut 

laporan pelanggaran. 

Materi pelatihan ini disajikan dalam bentuk buku kecil ini, diharapkan dapat menjadi 

pegangan bagi peserta dan referensi dalam mendukung implementasi tugas staf 

secretariat dalam membantu pengkajian dan penerusan pelanggaran. 

Penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua Badan Pengawas 

Pemilu Republik Indonesia Bapak Nurhidayat Sardini beserta seluruh anggota Bawaslu 

RI, para penyusun materi Prof. Ramlan Surbakti, Dr. Topo Santoso, Didik Supriyanto, 

Hasyim Asy‟ari, dan Ahsanul Minan, atas dukungan dan kontribusinya dalam 

penyusunan materi training serta penyelenggaraan training ini. Ucapan terima kasih 

juga kami sampaikan kepada jajaran secretariat Bawaslu RI yang telah memberikan 

dukungan teknis serta para fasilitator training sehingga pelatihan ini dapat terlaksana 

dengan sukses.  

Penghargaan juga kiranya patut disampaikan kepada UNDP Election MDP yang telah 

memberikan dukungan pendaanaan sehingga pelatihan ini dapat diselenggarakan. 

 

Jakarta, 16 Juni 2009 

Partnership for Governance Reform 
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KURIKULUM PELATIHAN 

 

 

 

MATERI  CAKUPAN  TUJUAN  METODE  WAKTU  

Pembukaan      

Orientasi Forum  Perkenalan  

Penjelasan tujuan, me-
Peserta memahami tujuan, me-

tode dan jadwal training  

 30”  

Materi I: 

System pemilu presi-

den dan wakil presi-

den  

 4 unsur Sistem 
pemilu PWP 

 4 ukuran proses pen-
yelenggaraan pemilu 
demokratis 

 Potensi pelanggaran 

integritas Pemilu  

 Mengapa staf secre-

tariat perlu ber-

peran ?  

 Peserta memahami unsur 
system pemilu PWP 

 Peserta memahami 4 ukuran 
proses penyelenggaraan 
pemilu demokratis dan dam-
pak atas ketidakterpenuhan 
atas 4 indikator tersebut ter-
hadap integritas proses dan 
hasil pemilu 

 Peserta memahami ancaman 

integritas proses dan hasil 

pemilu  

Presentasi  

Tanya Jawab  

Presentasi 
50”  

Tanya 

Jawab 40”  

MATERI II: 

Peran staf secre-

tariat dalam penan-

ganan pelanggaran 

 

 Deskripsi tupoksi staf 

secretariat dalam 

mendukung penga-

wasan dan tindak 

lanjut laporan pelang-

garan. Penjelasan 

peraturan Bawaslu 

nomor 3/2008. 

 Struktur dan alur 

(prosedur adminis-

trasi) penanganan 

pelanggaran. 

 Pengawasan dan 

fungsi komando untuk 

optimalisasi kinerja 

internal secretariat. 

 Peserta memahami tupoksi 

staf secretariat dalam mendu-

kung pengawasan dan tindak 

lanjut pelanggaran 

 Peserta memahami struktur 

dan alur penanganan pelang-

garan 

 Pengawasan kinerja internal 

sekretariat 

 Presentasi 

 Tanya jawab 

 Presentasi 

30” 

 Tanya 

jawab 30” 
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MATERI CAKUPAN TUJUAN METODE WAKTU 

Materi III: 

Pengawasan dan 

Jenis Pelanggaran  

 Pengantar pen-
gawasan Pilpres 

 Posisi staf secre-
tariat dalam pen-
gawasan dan 
tindak lanjut pe-
langgaran. 

 Pengantar ten-
tang pengertian 
pelanggaran 

 Pengertian ten-
tang pelanggaran 
administrasi  

 Pengertian ten-
tang pelanggaran 
pidana 

 Pelanggaran 
kode etik 

 Pelanggaran 

pemilu yang tidak 

diatur dalam UU 

pemilu  

 Peserta mema-
hami pengertian 
umum tentang 
pelanggaran 
pemilu 

 Peserta mampu 

mengidentifikasi 

bentuk-bentuk 

pelanggaran 

pemilu  

 Presentasi 

 Simulasi/diskusi 

kasus  

 Trainer membuat 

Daftar contoh 30 

kasus pelanggaran, 

dan meminta pe-

serta untuk men-

gidentifikasi jenis 

pelanggaran  

 Presentasi dan 
Tanya jawab 60” 

 Simulasi untuk 
mengidentifikasi 
kasus (kelompok 
kecil 3 orang) 30” 

 Presentasi dan 

diskusi hasil kerja 

kelompok 30  

Materi IV: 

Metode pengkajian 

atas pelanggaran  

 Pemahaman atas 
unsure pelangga-
ran dan alat bukti 

 Tehnik melaku-
kan klarifikasi 
dalam rangka 
pembuktian 

Peserta mampu 

membuat kesimpulan 

atas laporan pelang-

garan (apakah bisa 

diteruskan ke atau 

tidak)  

 Presentasi 

 Simulasi Pengka-

jian Kasus: Pe-

serta diminta 

membuat kajian 

laporan pelangga-

ran  

Presentasi: 30” 
Kerja Kelompok: 60” 

Presentasi hasil 

diskusi Kelompok: 

60”  

Materi V: 

Tindak lanjut laporan 

pelanggaran  

 Tehnik pemberka-
san kasus pelang-
garan 

 Tehnik memban-
gun argumentasi 
di Gakumdu 

 Prosedur penga-

wasan atas tindak 

lanjut laporan  

 Peserta mampu 
menyusun berkas 
laporan 

 Presentasi 

 Simulasi/Role-

play pertemuan 

dengan Ga-

kumdu  

Presentasi: 30” 
Roleplay: 60” 

Refleksi: 30”  
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Survey Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tehnik Analisa Kasus dan 

Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran  

(BAWASLU-Partnership-MDP UNDP) 

 

Jenis kelamin : L/P 

Jabatan  : ___________________ 

 

Pelatihan yang diadakan Kemitraan tahun ini yang pernah Anda ikuti: 

□ Pernah, sebutkan nama pelatihan:  _________________________ 

□ Tidak pernah 

 

Berilah tanda silang pada angka yang tersedia ( 1 untuk nilai  terendah dan 6 untuk nilai 

tertinggi) 

Apakah materi pelatihan bermanfaat meningkatkan pengetahuan Anda tentang: 

Sistem pemilu presiden dan wakil presiden 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Peran sekretariat dalam penanganan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Pengawasan dan jenis pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Metode pengkajian dan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Tindak lanjut pelaporan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 
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Apakah metode pelatihan (diskusi&sharing) tepat untuk meningkatkan pengetahuan Anda 

tentang: 

Sistem pemilu presiden dan wakil presiden 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Peran sekretariat dalam penanganan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Pengawasan dan jenis pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Metode pengkajian dan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Tindak lanjut pelaporan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak bermanfaat sekali      sangat bermanfaat sekali 

Apakah waktu pelatihan memadai untuk menyerap materi pelatihan: 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak memadai sekali      sangat memadai sekali 

Apakah tempat pelatihan memadai: 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Sangat tidak memadai         sangat memadai sekali 

Apakah secara keseluruhan pelatihan ini meningkatkan pengetahuan teknik Anda tentang: 

Sistem pemilu presiden dan wakil presiden 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Tidak meningkat sama sekali      sangat meningkat sekali

 

Berikan contoh bahwa pengetahuan anda meningkat atau tidak 
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a. Peran sekretariat dalam penanganan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Tidak meningkat sama sekali      sangat meningkat sekali 
Berikan contoh bahwa pengetahuan anda meningkat atau tidak 

 

 

b. Pengawasan dan jenis pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Tidak meningkat sama sekali      sangat meningkat sekali 
Berikan contoh bahwa pengetahuan anda meningkat atau tidak 

 

 

c. Metode pengkajian dan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Tidak meningkat sama sekali      sangat meningkat sekali 
Berikan contoh bahwa pengetahuan anda meningkat atau tidak 

 

 

d. Tindak lanjut pelaporan pelanggaran 

1-------------------2-------------------3-------------------4---------------------5---------------------6 

Tidak meningkat sama sekali      sangat meningkat sekali 
Berikan contoh bahwa pengetahuan anda meningkat atau tidak 

 

 

 

Saran dan komentar terbuka terhadap pelatihan ini:  

 

 

 
 

Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semua informasi akan digunakan untuk kepentingan internal pelatihan ini. 
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Sessi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta tentang tujuan 

pelatihan, mendorong tumbuhnya komunikasi yang intensif antar peserta (melalui 

proses perkenalan), identifikasi harapan dan kekhawatiran terhadap pelatihan, dan 

penyusunan aturan main pelatihan. 

Proses perkenalan dilakukan melalui sebuah permainan, dimana trainer membuat 

gambar/symbol untuk masing-masing peserta. Masing-masing gambar dibuat 

berpasangan. Gambar tersebut kemudian ditempelkan di punggung masing-masing 

peserta, sehingga mereka tidak dapat mengetahui gambar apa yang ditempelkan di 

punggung mereka. Selanjutnya mereka diminta untuk mencari peserta yang menjadi 

pasangannya (yang memiliki gambar yang sama) dengan catatan, selama mencari 

pasangan tersebut, peserta  tidak boleh berbicara dengan rekannya. Setel;ah mereka 

menemukan pasangannya, selanjutnya mereka diminta untuk saling berkenalan. 

Trainer selanjutnya merefleksikan permainan ini dengan menyampaikan kepada 

peserta arti penting proses komunikasi non-verbal sebagai instrument untuk 

menyampaikan pesan. 

Proses ini dilanjutkan dengan identifiasi harapan dan kekhawatiran, dengan 

menggunakan alat bantu berupa worksheet sebagai berikut: 

Pra-Kurikula 
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WORKSHEET: HARAPAN 

HARAPAN: Apa yang anda harapakan dari pelatihan ini ? 

  

WORKSHEET: KEKHAWATIRAN 

HARAPAN: Apa yang anda khawatirkan dari pelatihan ini ? 
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Untuk mencapai harapan dan mencegah terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan 

selama pelatihan ini, diperlukan beberapa aturan main sebagai berikut: 

 

 Dibentuk kelompok diantara peserta yang bertugas untuk menjadi time 

keeper, menyampaiakn rekap materi harian, dan lain-lain. 

 Peserta harus mengikuti materi secara keseluruhan 

 Seluruh peserta harus hadir di ruang pelatihan 5 (lima) menit sebelum acara 

dimulai 

 Handphone harus dinon-aktifkan selama berada dalam ruang pelatihan. 

 

Aturan Main 
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Materi 1 

SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

===================================================== 

Materi ini berisi penjelasan tentang : 

1. Empat Unsur Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden; 

2. Empat Parameter Proses Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratik; dan 

3. Potensi Ancaman terhadap Integritas Proses dan Hasil Pemilu. 

 

Tujuan: 

Modul ini betujuan untuk:: 

(a) Peserta memiliki wawasan tentang Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

(b) Peserta memahami empat parameter proses penyelenggaraan Pemilu yang 

demokratik; 

(c) Peserta menyadari relevansi penegakan peraturan Pemilu dalam menjamin 

Integritas Proses dan Hasil Pemilu; dan 

(d) Peserta menghayati kontribusi Staf Sekretariat Panwas dalam menjamin Integritas 

Pemilu. 

 

Waktu: 150 menit   

 

Hasil yang Diharapkan: 

 Peserta memahami system Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

 Peserta memahami empat parameter proses penyelenggaraan Pemilu yang 

demokratik; 

 Peserta memiliki kesadaran relevansi penegakan peraturan Pemilu dalam 

menjamin Integritas Proses dan Hasil Pemilu; dan 

 Peserta menghayati kontribusi Staf Sekretariat Panwas dalam menjamin 
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Integritas Pemilu. 

 

Kerangka Modul: 

Presentasi   : 50 menit 

Tanya jawab  : 40 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 16 Sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

 

Bahan Bacaan 

Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Setiap sistem pemilihan umum, model apapun juga, mengandung empat unsur 

yang membentuknya, yaitu besaran daerah pemilihan (district magnitude), peserta dan 

pencalonan (nomination), model penyuaraan (balloting), dan formula pembagian 

kursi dan/atau penetapan calon terpilih (electoral formulae).  

1. Wilayah NKRI sebagai Daerah Pemilihan 

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah  Pemilihan” (Pasal 3 

ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008). 

2. Peserta dan Pencalonan 

Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 6A UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasangan calon presiden dan wakil 

presiden yang diusulkan oleh partai politik atau  gabungan partai politik peserta 

Pemilu. 

 (a) Apakah setiap partai politik peserta Pemilu berhak mengusulkan pasangan 

calon presiden dan wakil presiden? Menurut Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 

2008 hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang 

memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari 

suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelum 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang dapat mengusulkan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penentuan calon Presiden dan/

atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai 

dengan mekanisme internal Partai Politik yang bersangkutan. Apabila      

pengusulan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan 

oleh gabungan partai politik, dua atau lebih Partai Politik tersebut dan 

pasangan calon wajib melakukan kesepakatan secara tertulis dengan meterai 
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cukup yang ditanda-tangani oleh Pimpinan Partai Politik dan Pasangan 

Calon. 

(b) Karena Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang   

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menetapkan ambang batas 

jumlah suara sekurang-kurangnya 2,5% dari hasil pemilihan umum anggota 

DPR secara nasional yang wajib diperoleh oleh suatu partai politik peserta 

Pemilu untuk dapat disertakan dalam pembagian kursi di setiap daerah 

pemilihan anggota DPR, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah 

apakah partai politik peserta Pemilu yang tidak mencapai ambang batas 

parlemen dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 

bersama dengan partai lain baik yang mampu mencapai maupun yang tidak 

mampu mencapai ambang batas parlemen ?  

Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada jawaban atas kedua pertanyaan 

berikut:  

(1) apa tujuan pembuat undang-undang untuk mengadopsi ketentuan 

ambang batas seperti itu, dan  

(2) suara yang diperoleh partai macam apakah yang dimaksud dengan 

(persyaratan sekurang-kurangnya) 25% suara dalam Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008?  

Tujuan yang hendap dicapai oleh ketentuan Pasal 202 UU Nomor 10    

Tahun 2008 tidak hanya mengurangi jumlah partai politik di DPR sehingga 

tercipta tidak saja sistem perwakilan rakyat yang dinamis dan produktif 

tetapi juga sistem kepartaian yang oleh para politisi Indonesia  disebut sistem 

kepartaian banyak partai yang sederhana (simple multi-party system). Selain 

itu, ketentuan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya menciptakan 

Pemerintahan presidensial yang efektif karena mendapat dukungan 

mayoritas DPR dari beberapa partai politik/fraksi.  

Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan sejumlah partai politik    

untuk membatalkan Pasal 202 karena pembuat undang-undang dipandang 

memiliki kewenangan membuat legal policy untuk mencapai tujuan yang 

disepakati bersama. 
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(c) Dua kemungkinan jawaban atas pertanyaan huruf b : apakah suara yang 

diperoleh oleh seluruh partai politik Peserta Pemilu secara nasional (tidak 

termasuk suara yang diperoleh partai lokal), ataukah, hanya suara yang 

diperoleh partai politik peserta Pemilu yang mencapai ambang batas 

parlemen? Dua alasan dapat diajukan untuk membenarkan jawaban yang 

kedua, yaitu hanya suara yang diperoleh partai politik yang mencapai 

ambang batas parlemen sajalah yang dapat mengusulkan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden. Akan tetapi partai politik Peserta Pemilu yang 

tidak mencapai ambang batas parlemen sudah barang tentu dapat memberi 

dukungan kepada pasangan calopn tertentu. Alasan pertama berkaitan 

dengan kenyataan betapa harga satu kursi DPR di semua daerah pemilihan 

(Dapil) di Indonesia belum merata karena UU Nomor 10 Tahun 2008 belum 

menerapkan asas satu orang, satu suara, dan satu nilai (One Person, One 

Vote, and One Value, OPOVOV). Harga satu kursi DPR di semua Dapil di 

pulau Jawa dan Sumut misalnya masih lebih tinggi daripada di Dapil 

provinsi lain. Karena itu penyebab pembuat undang-undang mengadopsi 

persyaratan jumlah suara selain persyaratan jumlah kursi tidak lain untuk 

menjamin kesempatan yang sama bagi semua partai politik peserta Pemilu 

yang mendapatkan kursi di DPR.  

(d) Alasan kedua berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan 

Pasal 9 yang secara jelas dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 42 

Tahun 2008. 

” ….pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam 

Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem 

presidensil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun 

dalam rangka mewujudkan efektifitas Pemerintahan juga diperlukan basis 

dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.” 

Disamping itu, pada bagian lain dari Penjelasan Umum tersebut juga   

dikemukakan bagaimana basis dukungan  dari DPR itu diperoleh: 

“Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui 

kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam  



Page 19 Sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

pengusulan Pasangan Calon yang memilikli nuansa terwujudnya koalisi  

permanen guna mendukung terciptanya efektifitas Pemerintahan.” 

Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis   

Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2009 tidak hanya membuka kesempatan bagi partai  politik peserta 

Pemilu yang mencapai ambang batas parlemen tetapi juga bagi partai politik 

peserta Pemilu yang tidak mencapai ambang batas parlemen. Ketentuan 

seperti ini tidak hanya tidak sesuai dengan  alasan pembuat undang-undang 

mengadopsi persyaratan jumlah suara (alasan pertama di atas) tetapi juga 

bertentangan dengan tujuan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 9 

UU Nomor 42 Tahun 2008 sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan 

Umum Undang-Undang tersebut. 

Dengan persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

tersebut, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 

berkompetisi maksimal 5 (lima) pasang kalau menggunakan              

persyaratan jumlah kursi DPR dan maksimal 4 (empat) pasang kalau              

menggunakan persyaratan jumlah suara. Pemilihan umum presiden dan              

wakil presiden tahun 2009 ternyata hanya diikuti oleh 3 (tiga) pasang c              

alon, yaitu Jusuf Kalla-Wiranto yang diusulkan oleh Partai Golkar dan              

Partai Hanura yang memperoleh masing-masing 107 dan 18 (125) kursi              

DPR, Soesilo Bambang Yudoyono-Boediono yang diusulkan oleh Partai              

Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, PPP, dan Partai Amanat              

Nasional yang memperoleh masing-masing 150, 57, 27, 37 dan 43              

(314) kursi DPR, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang              

diusulkan oleh PDI-P dan Partai Gerindra yang memperoleh masing-             

masing 95 dan 26 (121) kursi DPR. Kalau pasangan Jusuf Kalla-Wiranto,              

atau, Megawati-Prabowo yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil              

Presiden, maka pasangan terpilih ini harus memperluas koalisinya di              

DPR untuk mendapatkan dukungan mayoritas anggota DPR (sekurang-             

kurangnya 281 kursi di DPR). Apabila SBY-Boediono yang terpilih,              

pasangan ini tidak perlu memperluas koalisi karena lima partai              

pengusulnya sudah mencapai mayoritas (314) kursi DPR. 
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3. Model Penyuaraan: 

UU Nomor 42 Tahun 2008 mengadopsi model penyuaraan kategorik, yaitu 

memilih salah satu pasang calon. Pasal 135 UU tersebut mengatur cara pemilih 

memberikan suara, yaitu:  

“pemberian tanda satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu 

Pasang Calon dalam surat suara.”  

Berdasarkan Peraturan KPU, bentuk tanda yang wajib digunakan pemilih adalah 

tanda centang atau cawang (V). Selain itu, tanda kali (X) atau tanda centang yang 

tidak sempurna (/ atau \) juga dipandang sah. 

4. Formula Pemilihan  

UUD Tahun 1945 mengadopsi formula penetapan calon terpilih presiden dan 

wakil presiden berdasarkan mayoritas suara (popular votes) dan sebaran 

dukungan daerah. Secara lengkap formula pemilihan presiden yang diadopsi 

dalam Pasal 6A ayat (3) UUD adalah sebagai berikut: 

“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 di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 

provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”  

Karena dari segi peserta kemungkinan mencapai lima pasangan calon berdasarkan 

persyaratan jumlah kursi atau mencapai empat pasang calon kalau berdasarkan 

persyaratan jumlah suara, dan dengan formula mayoritas dan sebaran dukungan 

seperti ini, pemilihan presiden dan wakil presiden kemungkinan besar akan selalu 

berlangsung dalam dua putaran sebagaimana terjadi pada tahun 2004. Karena 

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemungkinan besar 

berlangsung lebih dari satu putaran, maka Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008  

mengatur lebih jauh formula penetapan calon terpilih untuk mengantisipasi 

berbagai kemungkinan hasil Pemilu putaran pertama.  

“Apabila tidak ada pasangan calon yang mencapai formula tersebut, maka 

Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua maju pada 

putaran kedua untuk dipilih salah satu diantaranya oleh rakyat secara langsung. 
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Pasangan yang mendapat suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden. Dalam hal kedua pasangan calon ini mencapai jumlah suara yang 

sama pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, maka kedua 

pasangan ini maju pada putaran ketiga untuk dipilih salah satu diantaranya oleh 

rakyat secara langsung. Pasangan calon yang mencapai suara terbanyak 

dinyatakan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.  

Kalau terdapat tiga atau lebih pasang calon memperoleh jumlah suara yang sama, 

maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran 

wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan 

suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu 

pasang calon, penentuan pasangan calon yang kedua dilakukan berdasarkan 

persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. 

Formula pemilihan seperti ini diadopsi oleh Sidang MPR tidak hanya dimaksudkan 

sebagai sarana untuk menghasilkan presiden dan wakil presiden yang memiliki 

legitimasi yang kuat dari rakyat tetapi juga untuk menjamin integrasi nasional 

Indonesia karena dari segi jumlah penduduk (dan pemilih) di Indonesia lebih 

banyak yang tinggal di pulau Jawa (sekitar 60%) daripada di luar pulau Jawa 

(sekitar 40%) sedangkan dari segi kedaerahan wilayah luar pulau Jawa (sekitar 

3/6) jauh lebih luas daripada wilayah pulau Jawa (sekitar 1/6). Akan tetapi 

apabila putaran pertama belum menghasilkan pasangan calon terpilih, maka 

formula yang diterapkan sudah lebih mudah, yaitu suara terbanyak.  

KPU harus sudah menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 

paling lambat 30 hari sejak hari pemungutan suara. Pasangan Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal calon 

presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon wakil presiden 

terpilih dilantik menjadi presiden. Apabila calon wakil presiden terpilih 

berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon presiden terpilih harus tetap dilantik 

menjadi presiden. Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut 

agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan sidang paripurna 

MPR bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden, 

yaitu 20 Oktober. 
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Proses Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratik sekurang-kurangnya   

ditandai oleh empat parameter.  

1. apakah pengaturan mengenai setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum 

mengandung kepastian hukum (mengatur hal yang seharusnya diatur alias tidak 

mengandung kekosongan hukum, ketentuan yang mengandung tunggal tafsir alias 

tidak mengandung ketentuan yang multi-tafsir, ketentuan yang satu taat asas 

dengan ketentuan lain alias tidak saling bertentangan) sehingga peserta, 

penyelenggara, pemilih, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki 

pemahaman yang sama mengenai setiap ketentuan yang mengatur semua tahapan 

pemilihan umum (predictable procedures). Yang termasuk tahap penyelenggaraan 

pemilihan umum (electoral processes) Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 

3 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008 adalah:  

(a) penyusunan daftar pemilih;  

(b) pendaftaran bakal Pasangan Calon;  

(c) penetapan Pasangan Calon;  

(d) masa kampanye; 

(e) masa tenang; 

(f) pemungutan dan penghitungan suara;  

(g) penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan  

(h) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.  

Seluruh tahapan ini harus diatur secara lengkap, konsisten, jelas dan rinci oleh 

KPU sehingga pemilihan umum sebagai kompetisi akan berlangsung menurut 

ketentuan yang dipahami sama oleh seluruh pemangku kepentingan (stake-

holders). 

2. apakah pengaturan  setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum 

dirumuskan dan dilaksanakan berlandaskan pada asas-asas pemilihan umum 

yang demokratik (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) atau free and 
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fair election? Singkat kata, pengaturan setiap tahapan Pemilu yang 

mengandung kepastian hukum itu haruslah merupakan penjabaran asas-asas 

pemilihan umum yang demokratik. Peraturan KPU tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak mengandung asas-asas 

pemilihan umum demokratik pada salah satu pasalnya.  

3. apakah seluruh ketentuan dan prosedur yang diadopsi dan dijalankan tersebut 

menjamin integritas proses dan hasil pemilihan umum (electoral integrity). Yang 

dimaksud dengan integritas proses Pemilu adalah seluruh tahapan pemilihan 

umum diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-

Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan berbagai Peraturan KPU 

mengenai tahapan pemilihan umum). Yang dimaksud dengan integritas hasil 

Pemilu adalah seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara dan 

rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak hanya dilakukan secara cermat dan 

akurat (sehingga pilihan rakyatlah yang menentukan siapa yang terpilih) sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tetapi 

juga dipercaya oleh warga masyarakat karena penghitungan dan rekapitulasi 

dilakukan secara transparan dan partisipatif (dapat disaksikan oleh seluruh 

pemangku kepentingan) dan akuntabel (pelaksana mampu memberikan penjelasan 

apabila muncul pertanyaan).  

4. apakah berbagai jenis sengketa pemilihan umum (administratif, pidana, dan 

perselisihan hasil pemilihan umum), Kode Etik Pemilu dapat ditegakkan secara 

terbuka dan adil berdasarkan hukum (electoral dispute and law enforcement).  

Potensi Ancaman terhadap Integritas Proses dan Hasil Pemilu 

1. Pemilih yang Tidak terdaftar:   

(a) Perbedaan DPT Pemilu Legislatif dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden hanya sekitar 5 juta (sekitar 171 juta dan sekitar 176 juta)tetapi tidak 

jelas rinciannya: berapa jumlah pemilih pemula, berapa jumlah pemilih yang 

tidak terdaftar pada Pemilu Legislatif, dan berapa jumlah pemilih siluman yang 

dicoret; 
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(b) Jumlah pemilih tidak terdaftar pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

diperkirakan masih cukup besar karena jumlah pemilih tidak terdaftar pada 

Pemilu Legislatif diperkirakan mencapai 20% atau sekitar 20 juta sedangkan 

perbedaan DPT Pemilu Legislatif dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden hanya sekitar 5 juta; dan 

(c) KPU tidak cukup serius melakukan pemutahiran daftar pemilih. 

2. Jumlah Pemilih Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih secara Sah: 

(a) Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya seadanya alias kurang 

intensif dan ekstensif; 

(b) Golput; 

(c) Apatis; 

(d) Karena ada acara lain; 

(e) Tidak sempat mengurus A5 (surat keterangan memiloih di TPS lain). 

3. Jumlah Pemilih Siluman masih Cukup Besar: 

(a) Pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah ke daerah lain, 

pemilih yang dicatat ganda, dan orang yang tidak berhak memilih belum 

dicoret dari DPT; 

(b) Makin besar jumlah pemilih siluman tidak hanya berakibat makin besar 

jumlah surat suara yang tersisa tetapi juga semakin besar kemungkinan terjadi 

kesalahan dalam pengisian Berita Acara ataupun manipulasi penggunaan 

surat suara. 

4. Dana Kampanye yang Tidak Dilaporkan: 

(a) Sebagaimana dilaporkan oleh ICW ternyata jumlah pengeluaran kampanye 

senyatanya sejumlah Partai Politik Peserta Pemilu lebih besar daripada yang 

dilaporkan kepada KPU/yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; 

(b) Peserta Pemilu ternyata membentuk banyak Tim, Kelompok, Forum, dan nama 

lain Pendukung tetapi tidak didaftarkan sebagai bagian dari Pelaksana 

Kampanye; 
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(c) Apakah Peraturan KPU tentang Pelaporan Dana Kampanye mampu memaksa 

Pasangan Calon dan Tim Kampanye melaporkan semua penerimaan dan 

pengeluarannya? 

5. Perlindungan Surat Suara: 

(a) Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan akan sangat besar; 

(b) Penghitungan dan Pencatatan Penggunaan Surat Suara dalam Berita Acara 

dilakukan secara tidak cermat. 

6. Jual Beli Suara yang melibatkan KPPS dan PPK: 

(a) Irregularities dalam pemungutan dan penghitungan suara (berbagai bentuk 

penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara); 

(b) Tim Sukses Pasangan Calon “membeli” suara pemilih dengan sembako atau 

uang; 

(c) Kolusi antara Saksi Pasangan Calon dengan KPPS dan PPK untuk mengubah 

hasil perhitungan suara dalam formulir C1 dengan cara mengisi formulir C1 

yang baru (tanda tangan KPPS sama tetapi jumlah saksi yang tanda tangan 

berbeda). 

7. Independensi dan Kapasitas Penyelenggara Pemilu: 

(a) Kemungkinan keberpihakan Penyelenggara kepada salah satu Pasangan Calon; 

(b) Kapasitas dan Ketegasan Penyelenggara Pemilu dalam Menegakkan Peraturan 

Administrasi Pemilu; dan 

(c) Ketegasan Penyelenggara Pemilu Menegakkan Kode Etik Pemilu. 
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Materi 2 

Peran Staf Sekretariat dalam Penanganan Pelanggaran 

================================================== 

 

Modul ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang posisi dan peran staf secretariat 

pengawas pemilu dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota pengawas pemilu 

dalam melakukan pengkajian dan tindak lanjut pelanggaran.  

Tujuan Modul: 

Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang posisi dan 

tugas staf secretariat pengawas pemilu dalam memberikan dukungan kepada anggota 

pengawas pemilu dalam melakukan pengkajian dan tindak lanjut pelanggaran. 

Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat:  

-  Memahami bagaimana model pembangunan yang diterapkan akan mempengaruhi 

hasil pembangunan  

-   Memahami pentingnya arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  

Kerangka Modul: 
 
-   Presentasi PowerPoint (20 menit) 

-  Brainstorming dengan menggunakan meta-card (30 menit) 

-   Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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Materi 3 

Penegakan Hukum atas Pelanggaran  dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2009 

===================================================== 

 

Materi ini berisi penjelasan tentang  kerangka dan  norma pengaturan hukum dalam 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Dalam materi ini dijelaskan norma 

pengaturan, jenis-jenis pelanggaran, baik administrative, pidana, dan kode etik, serta 

perbedaan atas masing-masing jenis pelanggaran da implikasinya. 

Untuk menjelaskan materi dalam modul ini, narasumber memberikan pemaparan 

kerangka teoritik sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang lalu diikuti dengan 

tanya jawab.  

Guna meningkatkan skill peserta dalam membedakan jenis-jenis pelanggaran, maka 

peserta diajak melakukan simulasi dengan cara mengkaji beberapa contoh kasus 

pelanggaran.  

 

Tujuan: 

Modul ini betujuan untuk: 

 Membangun pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pengaturan hokum, 

dan jenis-jenis pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2009 

 Membangun kemampuan peserta untuk membedakan bentuk-bentuk 

pelanggaran  

 

Hasil yang Diharapkan: 

 Peserta memiliki pemahaman tentang jenis-jenis pelanggaran dalam Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 

 Peserta memeliki kemampuan dalam mengkaji dan membedakan jenis-jenis 

pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 
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Kerangka Modul: 

Presentasi   : 30 menit 

Tanya jawab  : 30 menit 

Simulasi   : 30 menit 

Presentasi hasil simulasi : 30 menit 
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MATERI 2 

 

PENEGAKAN HUKUM 

PELANGGARAN PILPRES

Hasyim Asy’ari

Training Staf Sekretariat Panwaslu Provinsi dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

diselenggarakan oleh

Kemitraan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan UNDP

1

Pengawasan Pilpres

 Untuk menjamin penyelenggaraan Pilpres sesuai 

dengan asas Pilpres, dan penyelenggara taat 

terhadap asas penyelenggara Pilpres, maka 

diperlukan pengawasan.

 Pengawasan meliputi pengawasan terhadap 

penyelenggaraan tahapan Pilpres, dan 

pengawasan terhadap penyelenggara Pilpres.

 Pengawasan Pilpres dilaksanakan oleh Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya 

(Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan 

Desa/Kelurahan).

2
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Asas Pemilu

 Langsung,

 Umum,

 Bebas,

 Rahasia,

 Jujur,

 Adil

3

Asas Penyelenggara Pemilu

 Mandiri,

 Jujur,

 Adil,

 Kepastian hukum,

 Tertib penyelenggara pemilu,

 Kepentingan umum,

 Keterbukaan,

 Proporsionalitas,

 Profesionalitas,

 Akuntabilitas,

 Efisiensi,

 Efektifitas

4
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Tahapan Pilpres

 Penyusunan daftar Pemilih,

 Pendaftaran bakal Pasangan Calon,

 Penetapan Pasangan Calon,

 Masa kampanye,

 Masa tenang,

 Pemungutan dan penghitungan suara,

 Penetapan hasil Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden,

 Pengucapan sumpah/janji Presiden dan 
Wakil Presiden

5

Tugas dan Wewenang

Panwaslu Provinsi
 mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

 menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

 menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk 
ditindaklanjuti;

 meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

 menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat 
provinsi;

 mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan 
pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan 
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 
Pemilu yang sedang berlangsung;

 mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

 melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 
undang-undang.  

6
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Wewenang Panwaslu Provinsi

 memberikan rekomendasi kepada KPU 

untuk menonaktifkan sementara dan/atau 

mengenakan sanksi administratif atas 

pelanggaran huruf f;

 memberikan rekomendasi kepada yang 

berwenang atas temuan dan laporan 

terhadap tindakan yang mengandung unsur 

tindak pidana Pemilu.

7

Kewajiban Panwaslu Provinsi

 bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 

 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

 menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan  

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilu; 

 menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan;  

 menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan 

dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU 

Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan 

tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan

 melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan.

8
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Penegakan Hukum

 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.

9

Pelanggaran Pemilu

 Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana 

Pemilu); 

 Pelanggaran Administrasi Pemilu;

 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu.

10
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Pelanggaran Pidana Pemilu

 Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah 

pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden yang diatur dalam Undang-Undang ini yang 

penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum.

 Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil diperlukan 

perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti 

pemilu, maupun bagi rakyat  umumnya dari segala ketakutan, 

intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, 

yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilu.

 Undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang 

bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan 

yang dapat menghancurkan hakekat free and fair election itu serta 

mengancam pelakunya dengan hukuman.

 Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang 

yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat 

agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana itu untuk 

melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.
11

Subyek Pidana Pemilu

 Setiap orang;

 Penyelenggara dan Pelaksana

Pemilu;

 Pejabat/Pegawai Negeri/Aparat

Negara.

12
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Pelanggaran Administrasi Pemilu

 Pelanggaran administrasi Pemilu adalah 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
Undang ini yang bukan merupakan ketentuan 
pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain 
yang diatur dalam peraturan KPU.

 Ketentuan dan persyaratan menurut undang-
undang pemilu tentu saja bisa berupa 
ketentuan-ketentuan dan persyaratan-
persyaratan yang diatur baik dalam undang-
undang pemilu maupun dalam Peraturan KPU 
yang bersifat mengatur sebagai aturan 
pelaksanaan dari undang-undang pemilu.

13

Pelanggaran Kode Etik

 Kode etik penyelenggara pemilu adalah prinsip-

prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu 

berpedoman kepada sumpah janji sebelum 

menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu 

dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan 

dan ditetapkan oleh KPU.

 Landasan kode etik penyelenggara pemilu 

berpedoman kepada:

1. Sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilu;

2. Asas penyelenggara pemilu; dan

3. Peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan pemilu dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku.

14
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Nilai-Nilai Dasar Pribadi

 Terbuka, transparan dalam pergaulan internal maupun 

eksternal;

 Kebersamaan, melaksanakan tugas memimpin KPU 

dan/atau Bawaslu secara kolektif;

 Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam 

mengambil keputusan sulit dan/atau tidak populis demi 

kepentingan jangka panjang KPU, Bawaslu, dan 

Negara;

 Integritas, mewujudkan perilaku yang bermanfaat;

 Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, 

hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam 

bentuk apapun dan dari pihak manapun;

 Unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan 

kapasitas pribadi. 

15

Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik

 Menggunakan kewenangan berdasarkan 
hukum;

 Bersikap dan bertindak nonpartisan dan 
imparsial;

 Bertindak transparan dan akuntabel;
 Melayani pemilih menggunakan hak 

pilihnya;
 Tidak melibatkan diri dalam konflik 

kepentingan;
 Bertindak profesional; dan
 Administrasi pemilu yang akurat.

16
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Pelanggaran Kode Etik

 Pelanggaran kode etik adalah 
pelanggaran terhadap prinsip-prinisp 
moral dan etika penyelenggara Pemilu 
yang berpedoman kepada sumpah/ janji 
sebelum menjalankan tugas sebagai 
penyelenggara Pemilu dan asas 
Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan 
perundang-undangan mengenai 
penyelenggaraan pemilu dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang 
berlaku.

17
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Bahan Bacaan 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN 
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 *) 

Oleh Hasyim Asy‟ari 

 
 
Pengawasan Pemilu 

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) diharapkan secara 
efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
Penyelenggaraan Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya (KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS). Penyelenggara Pilpres 
berdasarkan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, 
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, 
efisiensi, dan efektifitas. 
Penyelenggaraan Pilpres meliputi tahapan-tahapan : penyusunan daftar Pemilih, 
pendaftaran bakal Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon, masa kampanye, masa 
tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. 

Untuk menjamin penyelenggaraan Pilpres sesuai dengan asas Pilpres, dan 
penyelenggara taat terhadap asas penyelenggara Pilpres, maka diperlukan 
pengawasan. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan 
Pilpres, dan pengawasan terhadap penyelenggara Pilpres. Pengawasan Pilpres 
dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya (Panwaslu 
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan 
Desa/Kelurahan). 

Panwaslu Provinsi dalam mengawasi Pilpres memiliki tugas, wewenang dan kewajiban. 

Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah: 
 mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi: 

 pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan 
daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;  

 pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah provinsi;  

 proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah provinsi;  

 penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;  
 pelaksanaan kampanye;  
 perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya; 
 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu;  
 pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;  
 proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU 

Provinsi;  
 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan 

file:///D:/PGR/New%20Project/UNDP-Bawaslu/materi%20training%20staf%20sekretariat/materi%20fixed/Hasyim-Draf-Modul-Bawaslu-Penegakan%20Hukum%20Pemilu.rtf#_ftn1#_ftn1
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Pemilu susulan;  
 proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; 
 menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang

-undangan mengenai Pemilu; 
 menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti; 
 meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada 

instansi yang berwenang; 
 menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara 
Pemilu di tingkat provinsi; 

 mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan 
sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU 
Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; 

 mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 
 melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.   

Dalam melaksanakan tugas Panwaslu Provinsi berwenang: 
 memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau 

mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran huruf f; 
 memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 

terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. 

Panwaslu Provinsi berkewajiban: 

 bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;  
 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu pada tingkatan di bawahnya;  
 menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan  dugaan adanya 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai 
Pemilu;  

 menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan 
Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;   

 menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya 
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan 
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan 

 melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pertanggungjawaban dan pelaporan Panwaslu Provinsi meliputi: 
 Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu Provinsi bertanggung jawab kepada 

Bawaslu. 
 Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu. 
 Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada 
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 

 
Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 
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berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu
-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.  
Pelanggaran Pemilu 

Pelanggaran Pemilu dapat dibagi menjadi tiga:  
1. Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu);  
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu; 
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 
Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang 
berbeda. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 hanya menyebut dengan tegas tiga 
macam masalah hukum yaitu : pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana 
pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.  
Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses/tahapan pemilu.  
 
Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu) 

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi 
para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat  umumnya 
dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktek-praktek curang 
lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilu. 

Jika pemilu dimenangkan melalui cara-cara curang (malpractices), maka sulit 
dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen 
merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. 

Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah 
para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam 
pemilu sebagai suatu tindak pidana. 

Dengan demikian undang-undang tentang pemilu di samping mengatur 
tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang 
dapat menghancurkan hakekat free and fair election itu serta mengancam pelakunya 
dengan hukuman. 

Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak 
pidana pemilu, dalam pembahasan ini kita mengacu pada ketentuan sebagaimana 
disebut dalam Pasal 195 UU No. 42 Tahun 2008, yang secara garis besar dinyatakan 
sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-
undang tersebut. 

Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu, dapat diartikan bahwa tidak semua 
tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, 
pembunuhan terhadap lawan politik pada saat berkampanye, atau seorang calon 
anggota DPR yang diduga melakukan penipuan. 

Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung atau 
berkaitan dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak 
diatur dalam Undang-undang Pemilu, maka perbuatan itu tidak digolongkan sebagai 
tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan dengan pemilu, 
tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu. Misalnya, penyimpangan keuangan dalam 
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pengadaan surat suara bukanlah tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana 
korupsi. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai 
sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu 
singkat agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana itu untuk 
melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. 

Tindak Pidana Pemilu diatur pada Bab XIX, mulai Pasal 202 sampai Pasal 259 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Subyek tindak pidana pemilu ini meliputi Ketua 
partai politik, pelaksana kampanye, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 
penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, hingga setiap orang. Dari segi kesalahan, 
tindak pidana pemilu ada yang berunsur sengaja dan kealpaan. Dari segi sanksi tindak 
pidana pemilu diancam sanksi penjara dan denda yang diancaman secara kumulatif 
(ada kata “dan”), dan tidak alternatif seperti pada UU No. 23 Tahun 2003. Artinya, 
terdakwa yang terbukti bersalah harus dijatuhi penjara dan denda sekaligus. Untuk 
sanksi penjara, ada ancaman pidana minimum dan maksimum. 

Dengan demikian dari segi politik hukum, sejak di dalam KUHP, para pembuat 
undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan 
pemilihan umum  yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus 
dilarang dan diancam dengan pidana. 

Terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman 
pidana dalam beberapa undang-undang pemilu yang pernah ada di Indonesia. Ini 
dapat dipahami sebagai suatu politik hukum pembuat undang-undang guna mencegah 
terjadinya tindak pidana ini. 

 
Perubahan dari UU Pemilu Sebelumnya 

Jumlah tindak pidana Pemilu meningkat lebih dari dua kali daripada yang 
diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya (UU No. 23 Tahun 2003), ada 
perkembangan yang cukup drastis dalam undang-undang terbaru ini, yaitu semakin 
beratnya ancaman hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana 
pemilu tersebut, baik berupa denda maupun sanksi penjara yang dapat dijatuhkan 
sekaligus.  

Tindak pidana pemalsuan surat untuk menjalankan suatu perbuatan dalam 
pemilu, misalnya, dalam UU No. 23 Tahun 2003 hanya diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/
atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 atau paling banyak Rp 6.000.000,00. Dalam 
UU No. 42 Tahun 2008, perbuatan seperti itu diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan 
denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

Dalam UU No. 42 Tahun 2008 ada peningkatan jumlah ketentuan pidana 
terhadap tindakan menyimpang atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh 
penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan, yakni 18 
ketentuan pidana terhadap anggota KPU dan aparatnya, dan 2 ketentuan bagi jajaran 
pengawas pemilu. 
 

Perbandingan Waktu Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu 2004 dan 2009. 
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B. Modus Pelanggaran Pidana Tahapan Kampanye 

Modus    = cara 

Modus Operandi = cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang pelanggar 

dalam melakukan pelanggarannya 

 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye di luar jadwal 

 Perusakan atau penghilangan alat peraga sering terjadi pada saat berlangsung 

kampanye yang melibatkan massa. Dalam hal ini massa yang bergerak akan 

merusak dan menghilangkan alat peraga parpol lain yang dipasang di jalan-jalan 

yang dilaluinya. 

 Pelaksana dan petugas kampanye mengeluarkan kata-kata yang bersifat 

penghinaan kepada peserta kampanye lain.  

     Penggunaan fasilitas negara atau pemerintahan untuk kampanye di kabupaten/

kota atau provinsi di mana bupati, walikota atau gubernur tersebut berasal dari 

parpol pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Penggunaan 

fasilitas negara oleh menteri/ pejabat BUMN yang mendukung salah satu capres-

cawapres.  

 Pejabat negara yang berasal dari dapartemen/kementrian/BUMN, serta 

pemerintahan provinsi/kabupaten/kota memanfaatkan fasilitas yang melekat pada 

jabatannya, yakni memberikan perintah kepada jajaran PNS di lingkungan 

kantornya untuk mengikuti kampanye. 

 Politik uang yang dilakukan antara lain dengan memberikan uang/barang untuk 

memilih calon tertentu. Selain itu, pelaksana dan petugas kampanye menjanjikan 

uang/barang kepada para pemilih bila memenangkan pemilihan.  

No. Larangan Kampanye pada 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

 h. perangkat desa; 

i. anggota badan permusyaratan desa; dan 

j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. 
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C. Dana Kampanye dalam Kampanye Pilpres 

1. Batasan Besaran/Nominal Sumbangan 

Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dana Kampanye yang berasal dari 

perseorangan tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Dana 

Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah 

tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Semua pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas. Yang dimaksud 

dengan “identitas yang jelas” adalah nama dan alamat penyumbang. 

Besaran Sumbangan 

 

 

 

 

 

 

2. Sumber Dana Kampanye yang Dilarang 

Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur bahwa Pasangan Calon 

dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:  

Sumber Dana Kampanye yang Dilarang 

 

 

 

 

 

 

Pasangan Calon Presiden 

dan Wakil Presiden 

 Perseorangan tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 Kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak 

boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasangan Calon Presiden 

dan Wakil Presiden 

 Dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: 

 Pihak asing; 

 Penyumbang yang tidakbenar atau tidak jelas identitasnya; 

 Hasil tindak pidana yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan 

hasil tindak pidana; 

 Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah; atau 

 Pemerintah desa dan badan usaha milik desa. 
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Perbandingan Waktu Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu 2004 dan 2009 

 
 

Subyek atau Pelaku Tindak Pidana Pemilu 

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia yang dapat menjadi subyek tindak 
pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain, korporasi atau 
badan hukum dan partai politik bukanlah subyek tindak pidana pemilu.  

Meskipun dalam Pasal 228 (lembaga survey), Pasal 230 dan 231 (perusahaan 
pencetakan suara), Pasal 255 dan 256 (lembaga yang melakukan penghitungan cepat) 
menyebut lembaga/ perusahaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, sebetulnya 
tidak tepat sebab dalam pasal-pasal itu sanksi pidananya kumulatif penjara dan denda. 
Hanya subyek orang saja yang bisa dijatuhi sanksi penjara.  

TAHAPAN UU 42/2008 UU 23/2003 

Pasal Waktu Pasal Waktu 

Laporan kepada Bawaslu ten-
tang pelanggaran pemilu 

190 ayat 
(4) 

3 hari 79 ayat 
(4) 

7 hari 

Tindak lanjut laporan oleh 
Bawaslu 

190 ayat 
(6) 

3 hari 80 ayat 
(2) 

7 hari 

Bawaslu memerlukan keter-
angan tambahan 

190 ayat 
(7) 

5 hari 80 ayat 
(3) 

14 hari 

Penyidikan Kepolisian 196 ayat 
(1) 

14 hari 83 ayat 
(2) 

30 hari 

Pelimpahan berkas ke JPU 83 ayat 
(3) 

7 hari 

Pengembalian berkas kepada 
Penyidik Kepolisian 

196 ayat 
(2) 

3 hari 138 ayat 
(1) UU 

8/1981 

7 hari 

Penyampaian kembali berkas 
perkara ke JPU 

196 ayat 
(3) 

3 hari 110 ayat 
(4) UU 

8/1981 

14 hari 

Pelimpahan berkas perkara 
oleh JPU ke PN 

196 ayat 
(4) 

5 hari 83 ayat 
(4) 

14 hari 

Pemeriksaan, persidangan dan  
putusan PN 

198 ayat 
(1) 

7 hari 84 ayat 
(4) 

21 hari 

Permohonan banding 198 ayat 
(2) 

3 hari 233 ayat 
(2) UU 

8/1981 

7 hari 

Pelimpahan berkas perkara 
permohonan banding oleh PN 

198 ayat 
(3) 

3 hari 236 ayat 
(1) UU 

8/1981 

14 hari 

Pemeriksaan, persidangan dan 
putusan PT 

198 ayat 
(4) 

7 hari 84 ayat 
(4) 

14 hari 

Penyampaian hasil putusan 
PN dan PT ke JPU 

199 ayat 
(1) 

3 hari - - 

Pelaksanaan hasil putusan PN 
dan PT 

199 ayat 
(2) 

3 hari - - 
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Dengan demikian subyek tindak pidana dalam UU No. 42 Tahun 2008 
sebenarnya adalah orang, bukan lembaga/perusahaan/korporasi. Penyebutan kata 
lembaga/perusahaan dalam undang-undang ini tidak disertai dengan siapa yang 
mewakili lembaga/ perusahaan yang harus bertanggung jawab.  

Meskipun demikian karena UU No. 42 Tahun 2008 menyebut subyek 
“lembaga” atau “perusahaan”, maka jika terjadi tindak pidana mengenai pasal-pasal 
yang memuat kata “lembaga” atau “perusahaan” tersebut maka harus ada dari pihak 
“lembaga” atau “perusahaan” tersebut yang bertanggung jawab secara pidana.  

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang 
yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang 
yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang 
menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Jadi harus dicari siapakah orang 
dalam “lembaga” atau “perusahaan” yang bertanggung jawab terhadap perbuatan 
atau akibat yang dilarang undang-undang. Untuk itu setiap kasus harus dilihat satu 
persatu. Tidak bisa digeneralisir. Di samping itu ajaran hukum pidana juga mengenai 
adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya orang yang turut serta, 
menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana. 

 
a)  Yang Subyeknya Setiap Orang 

 Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; 
 sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri 

orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih; 
 dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan 

kekuasaan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih; 
 dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau 

dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan; 

 dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang memakai, atau menggunakan surat atau dokumen yang 
dipalsukan untuk menjadi bakal calon; 

 dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal; 
 dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu; 
 pelaksana kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung 
ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau 
memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih 
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; 

 memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan; 
 menerima sumbangan dan/atau bantuan yang terlarang; 
 dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya 

kampanye Pemilu; 
 sengaja/ jarena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan Pemilu; 
 dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana 

kampanye; 
 mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang; 
 dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan 

uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak 
pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya 



Page 50 Penegakan Hukum atas Pelanggaran dalalam Pilpres 

dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. 
 
b)  Yang Subyeknya Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu 

 PPS/PPSLN dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara; 
 anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN tidak 

menindaklanjuti temuan pengawas pemilu dalam melakukan pemutakhiran data 
pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan 
pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar 
pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga 
Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; 

 anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak menindaklanjuti 
temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam 
melaksanakan verifikasi; 

 Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, 
pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat 
KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU 
kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye 
Pemilu. 

 
c)  Yang Subyeknya Pejabat/Pegawai Negeri/Aparat Negara 

 Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim 
pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank 
Indonesia serta Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah 
melanggar larangan kampanye; 

 pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan 
permusyaratan desa melanggar larangan kampanye. 
 

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu 

Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan yakni ditentukannya waktu 
penyelesaian yang singkat, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Ketentuan waktu singkat ini  dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan 
yang hendak dicapai dari pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Sebab, tindak pidana 
pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. 
Karena itu, harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan 
ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi 
melalui Pemilu. 

Perkembangan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu 2009 
dibandingkan dengan pemilu 2004 paling tidak menyangkut lima hal, yaitu:  

 waktu penyelidikan/penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di 
pengadilan lebih cepat;  

 waktu dan mekanisme alur pergerakan berkas perkara diatur lebih detail;  
 pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim khusus;  
 putusan Pengadilan Negeri boleh dibanding ke Pengadilan Tinggi, tanpa 

membedakan besar ancaman hukumannya; dan 
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 Adanya keharusan pengadilan untuk memutus  perkara pidana pemilu yang 
dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, paling lambat lima 
hari sebelum hasil pemilu ditetapkan secara nasional. 

Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana 
Pemilu yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008 yang penyelesaiannya dilaksanakan 
melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.  

Pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu. 
Penerusan laporan dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap 
laporan. 

 
Penegak Hukum yang Berperan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu 

Kepolisian 
Dalam pemilihan umum, Kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan 
terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas 
pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang 
ditentukan. 
 
Kejaksaan 
Dalam pemilihan umum, Jaksa Penuntut Umum bertugas dan berwenang 
melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/
Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan. 
 
Pengadilan  
Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum, di tingkat pertama 
oleh Pengadilan Negeri, di tingkat banding dan terakhir oleh Pengadilan Tinggi. 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim 
khusus, yaitu hakim karier yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu. Putusan Pengadilan Tinggi tidak 
dapat dilakukan upaya hukum lain. 
 
Pelanggaran Administrasi Pemilu 

 Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan 
Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan 
terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. 

 Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa 
berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur baik 
dalam undang-undang pemilu maupun dalam Peraturan KPU yang bersifat 
mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. 

 Mengacu kepada pemahaman seperti ini maka tentu saja jumlah dari 
pelanggaran administrasi ini sangat banyak, sebagai contoh dari ketentuan 
menurut undang-undang pemilu adalah: “Untuk dapat menggunakan hak 
memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”  

 Dengan ketentuan seperti ini, maka apabila ada orang yang tidak terdaftar 
sebagai pemilih ikut memilih pada hari pemungutan suara maka telah terjadi 
pelanggaran administrasi.  
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 Sementara, contoh dari persyaratan menurut undang-undang pemilu adalah: 
“syarat pendidikan, syarat usia pemilih, dan sebagainya”. Ketentuan dan 
persyaratan juga banyak dijumpai dalam Peraturan KPU, misalnya mengenai 
kampanye pemilu terdapat banyak pelanggaran administrasi antara lain 
menyangkut tempat-tempat pemasangan atribut kampanye, larangan membawa 
anak-anak di bawah 7 tahun, larangan berkonvoi lintas daerah, dan sebagainya.  

 Berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pemilu di mana undang-undang 
memberi aturan atau mekanisme mulai dari pelaporannya, penyidikan, 
penuntutan, hingga peradilannya (paling tidak ditentukan batasan waktunya), 
serta penyelesaian tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai 
batasan waktu, bahkan juga tahapan penyelesaian sengketanya, pada 
pelanggaran administrasi ini undang-undang pemilu hanya menyatakan bahwa 
laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi 
tidak jelas bagaimana KPU menyelesaiakan pelanggaran administrasi ini serta 
berapa lama KPU dapat menyelesaikannya.  

 Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah 
diputuskan oleh Pengawas Pemilu. Penerusan laporan dilampiri dengan salinan 
laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan. 

 
Sanksi  Pelanggaran Administrasi Pemilu 

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan kampanye Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dikenai sanksi 
sesuai ketentuan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait.      
Bawaslu dan KPU menetapkan secara bersama-sama sanksi terhadap pelanggaran 
administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye, selain sanksi administratif yang 
terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008. 
 
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 

1. Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ini dimaksudkan untuk 
menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara 
Pemilihan Umum. 

2. Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Umum ini bertujuan untuk 
memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. 

3. Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU 
kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan 
Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. 

4. Laporan pelanggaran administrasi Pemilu, dapat disampaikan oleh : 
 Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; 
 Pemantau pemilu; atau 
 Peserta Pemilu. 

5. Laporan pelanggaran administrasi Pemilu, disampaikan secara tertulis kepada 
Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 
Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat : 

 Nama dan alamat pelapor; 
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 Pihak terlapor; 
 Waktu dan tempat kejadian perkara; dan 
 Uraian kejadian. 

6. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi Pemilu, KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari, dan menerima 
masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman 
laporan pelanggaran tersebut. 

 
Penanganan Pelanggaran Kode Etik melalui Dewan Kehormatan 

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinisp moral dan 
etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman kepada sumpah/ janji sebelum 
menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu yang 
diberlakukan, ditetapkan oleh KPU. 

Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, 
dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan 
terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
 
Untuk Anggota KPU dan KPU Provinsi 

Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan 
Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan keputusan KPU.  

Dewan Kehormatan KPU sebagaimana berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 
3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU. Dewan 
Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan 
rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan 
Kehormatan KPU.  
 
Untuk Anggota KPU Kabupaten/Kota 

Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Kehormatan 
KPU Provinsi yang bersifat ad hoc yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPU 
Provinsi. 

Dewan Kehormatan KPU Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 
(dua) orang anggota KPU Provinsi dan 1 (satu) orang dari luar anggota KPU Provinsi. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU Provinsi menetapkan 
rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi 
Dewan Kehormatan KPU Provinsi. © 
 
 
 
 
 
 
 



Page 54 Penegakan Hukum atas Pelanggaran dalalam Pilpres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Modul ini disampaikain pada “Training Staf Sekretariat Panwaslu Provinsi dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009”, diselenggarakan oleh 
Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan) kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan UNDP. 

 

Pasal 2 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Pasal 4 (1) UU No. 42 Tahu 2008, dan Pasal 2, 4, 8 (2) & (4), 9 (2) & (4), 10 (2) & (4), 44, 47, 49, 51, 53, 66, 67, 68, 69 UU No. 22 Tahun 2007 ten-
tang Penyelenggara Pemilu. 

Pasal 3 (6) UU No. 42 Tahun 2008. 

Pasal 4 (2) UU No. 42 Tahun 2008, dan Pasal 70 (1) UU No. 22 Tahun 2007. 

Pasal 76 & 77 UU No. 22 Tahun 2007. 

Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2007. 

Pasal 195 UU No. 42 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi: “Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. 

Pasal 200 UU No. 42 Tahun 2008. 

Pasal 195 UU No. 42 Tahun 2008. 

Pasal 191 UU No. 42 Tahun 2008. 

Pasal 90 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008. 

Pasal 111 UU No. 22 Tahun 2007. 

Pasal 112 UU No. 22 Tahun 2007. 

file:///D:/PGR/New%20Project/UNDP-Bawaslu/materi%20training%20staf%20sekretariat/materi%20fixed/Hasyim-Draf-Modul-Bawaslu-Penegakan%20Hukum%20Pemilu.rtf#_ftnref1#_ftnref1
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Diskusi Kelompok 

Metode: 

1. Fasilitator membagi Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok 

2. Masing-masing kelompok mendiskusikan 9 contoh kasus sebagaimana 

tercantum pada halaman berikut ini. 

3. Dalam diskusi kelompok, masing-masing kelompok melakukan: 

 Menentukan jenis pelanggaran 

 Merumuskan alas an kenapa mengkatorisasi kasus tersebut ke dalam jenis 

pelanggaran tertentu. 

4.  Waktu untuk  diskusi kelompok selama 30 menit 

5.  Selanjutnya masing-masing kelompok menunjuk Juru Bicara untuk 

menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 
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Contoh Kasus 

 

NO CONTOH KASUS KAJIAN * KLASIFIKASI 
PIDANA ADMINISTRASI KODE ETIK 

1.  Pada hari pemungutan suara, KPPS 
tidak menyerahkan salinan daftar 
pemilih tetap dan pemilih tambahan 
kepada saksi yang hadir dan 
pengawas lapangan. 

    

2.  Di TPS X, pada hari pemungutan 
suara, KPPS memeriksa dan 
menghitung jumlah surat suara 
yang diterima, dan ternyata 
jumlahnya hanya 500 lembar, 
padahal jumlah pemilih terdaftar 
adalah 531 orang. Mengingat 
pengalaman dalam pemilu 
legislative yang lalu, jumlah pemilih 
yang menggunakan hak pilihnya 
hanya 60% dari jumlah pemilih 
dalam DPT, maka KPPS merasa tidak 
perlu melaporkan kejadian ini 
kepada PPK. 
Menjelang penutupan proses 
pemungutan suara, terdapat 2 
pemilih yang dating ke TPS tersebut 
untuk memberikan suara, namun 
surat suara sudah habis. Akhirnya 
KPPS meminta pemilih tersebut 
untuk pulang sehingga pemilih 
tersebut tidak bisa memberikan 
suara. 

    

3.  Pada hari H, penghitungan suara 
masih berlangsung sampai jam 12 
malam. Karena alasan kelelahan, 
KPPS dan saksi minta penghitungan 
dilanjutkan keesokan harinya.  
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NO CONTOH KASUS KAJIAN * KLASIFIKASI 
PIDANA ADMINISTRASI KODE ETIK 

4. Pada saat penyerahan kotak suara dari TPS ke PPK 
terdapat satu atau lebih kotak suara yang tidak 
tersegel. 

    

5.  Dalam perjalanan kotak suara dari TPS-004 ke PPK, 
sekelompok orang menyerang rombongan yang 
membawa hasil pemilu tersebut, kemudian 
membuka kotak suara dan menukar surat suara 
yang ada di dalam kotak tersebut dengan surat 
suara lain serta mengganti berita acara dan 
sertifikat hasil pemungutan suaranya. 

    

6. Di depan kantor Panwaslu, ada masjid yang di 
pagar halamannya dipasangi alat peraga kampanye 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.  

    

7. Pada masa tenang, seorang Ketua Tim Kampanye 
melakukan kontrak politik yang menjanjikan akan 
memberikan bantuan social kepada yatim piatu, 
kelompok pengajian, dan kegiatan PKK, jika 
pasangan capres/cawapresnya menang di daerah 
tersebut.  

    

8. Di TPS X, KPPS dan saksi 3 pasangan 
capres/cawapres telah menandatangani sertifikat 
dan berita acara hasil penghitungan suara. Namun, 
menyadari ada kesalahan dalam penghitungan 
suara, maka sebelum sertifikat dan berita acara 
tersebut dikirim ke PPK, KPPS mengubah dan 
memperbarui seritifikat hasil penghitungan suara 
dimana proses tersebut hanya disaksikan oleh 1 
saksi pasangan capres dan cawapres.  

    

9. Atas perintah Bupati X, salah satu anggota KPU 
Kabupaten Y merubah hasil rekapitulasi suara tanpa 
melalui rapat pleno dan persetujuan saksi serta 
Panwas Kabupaten. 
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Materi 4 

Analisa Unsur-unsur Pelanggaran dalam  

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 

==================================================== 

 

Modul ini berisi penjelasan tentang bagaimana cara melakukan analisa atas unsur-

unsur pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.  Dengan 

kemampuan ini, diharapkan peserta dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam 

memberikan dukungan kepada anggota Pengawas Pemilu. 

 

Tujuan: 

Modul ini betujuan untuk:: 

 Membangun pemahaman peserta tentang unsur-unsur  pelanggaran Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 

 Membangun keterampilan peserta dalam melakukan analisa atas pelanggaran 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 

Waktu: 150 menit   

Hasil yang Diharapkan: 

 Peserta memahami unsure-unsure dalam pelanggaran pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2009 

 Peserta memiliki kemampuan untuk melakukan kajian atas pelanggaran Pemilu 

presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 

  

Kerangka Modul: 

Presentasi dan Tanya jawab : 30 menit 

Simulasi    : 30 menit 

Presentasi    : 30 menit 
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ANALISA UNSUR-UNSUR PELANGGARAN 

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Topo Santoso,Ph.D

Materi

 Larangan Kampanye

 Modus Pelanggaran Pidana Tahapan Kampanye

 Dana Kampanye dalam Kampanye Pilpres

 Sanksi atas Pelanggaran Pengaturan Dana 
Kampanye Pemilu Pilpres

 Potensi Pelanggaran Administrasi pada Persiapan 
Pemungutan Suara Pilpres

 Pelanggaran Pidana pada Tahapan Pemungutan 
dan Penghitungan Suara Pilpres

 Menganalisa Tindak Pidana Pilpres

 Pembuktian dalam Perkara Pidana

 Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden
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Larangan Kampanye

 Larangangan melakukan tindakan tertentu 
(mempersoalkan dasar negara, pembukaan 
UUD, NKRI, membahayakan keutuhan 
negara, menghina, menghasut, mengganggu 
ketertiban umum, mengancam, merusak, 
menggunakan fasillitas megara, politik uang, 
dll)

 Larangan mengikutsertakan pejabat-pejabat 
tertentu 

Modus Pelanggaran Pidana 

Tahapan Kampanye (antara lain)
◦ Penggunaan fasilitas negara atau pemerintahan untuk 

kampanye di kabupaten/kota atau provinsi di mana bupati, 
walikota atau gubernur tersebut berasal dari parpol 
pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden. 
Penggunaan fasilitas negara oleh menteri/ pejabat BUMN yang 
mendukung salah satu capres-cawapres. 

◦ Pejabat negara yang berasal dari 
dapartemen/kementrian/BUMN, serta pemerintahan 
provinsi/kabupaten/kota memanfaatkan fasilitas yang melekat 
pada jabatannya, yakni memberikan perintah kepada jajaran 
PNS di lingkungan kantornya untuk mengikuti kampanye.

◦ Politik uang yang dilakukan antara lain dengan memberikan 
uang/barang untuk memilih calon tertentu. Selain itu, 
pelaksana dan petugas kampanye menjanjikan uang/barang 
kepada para pemilih bila memenangkan pemilihan. 
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Dana Kampanye dalam Kampanye 

Pilpres

 Batasan Besaran/Nominal 

Sumbangan

 Sumber Dana Kampanye yang 

Dilarang

 Kewajiban Pihak Penerima

 Sanksi atas Pelanggaran Pengaturan 

Dana Kampanye Pemilu Pilpres

Potensi Pelanggaran Administrasi pada 

Persiapan Pemungutan Suara Pilpres

 Potensi Pelanggaran

 Dasar Hukum

 Langkah-Langkah Pengawasan

 Bukti yang Dibutuhkan

 Tindak Lanjut



Page 64 Analisa Unsur Pelangaaran 

 

Pelanggaran Pidana pada Tahapan Pemungutan 

dan Penghitungan Suara Pilpres

 Pasal

 Unsur-unsur Tindak Pidana

 Sanksi

Menganalisa Tindak Pidana Pilpres

1. Siapa subyek tindak pidana? 

2. Apa bentuk kesalahannya?

3. Apakah yang dirumuskan “perbuatan” 
atau “akibat”?

4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan 
perbuatan aktif (komisi) atau pasif 
(omisi)?

5. Apakah unsur-unsurnya dirumuskan 
secara alternatif atau kumulatif?
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Pembuktian dalam Perkara 

Pidana
Alat Bukti dalam Perkara Pidana

 Keterangan Saksi

 Keterangan Ahli

 Surat

 Petunjuk

 Keterangan Terdakwa

Barang Bukti

Hubungan Alat Bukti dan Barang Bukti

Beberapa ketentuan KUHAP terkait Saksi 
dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam Perselisihan Hasil 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

 Pengertian

 Alat Bukti

 Alat Bukti Surat atau Tulisan dalam
PHPU Presiden dan Wakil Presiden

 Saksi dalam PHPU Presiden dan Wakil 
Presiden

 Peranan Bawaslu/Panwaslu dalam 
Persidangan Perselisihan Hasil Pemilu

 Hal yang Harus Dipersiapkan Pengawas 
Pemilu
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Bahan Bacaan 

 

 

MODUL PELATIHAN 

ANALISA UNSUR-UNSUR PELANGGARAN  

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  

Oleh: Topo Santoso,Ph.D 

 

 

Bagian ini mendeskripsikan unsur-unsur pelanggaran Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, Cara Menganalisa, dan Bagaimana Pembuktiannya.1 Hal 

lain yang dibahas adalah mengenai pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu 

(dimana Bawaslu/Panwaslu diminta sebagai Pihak Terkait) serta ketentuan 

apabila anggota Bawaslu/ Panwaslu/ Staf diperiksa sebagai saksi dalam 

pemeriksaan di penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan. 

 

A. Larangan Kampanye 

Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang hal-hal yang 

dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Larangan tersebut berupa: 

 

No. Larangan Kampanye pada 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

1. Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: 

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau 

Pasangan Calon yang lain. 

d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat. 

e. Mengganggu ketertiban umum. 

                                                 
1
 Sesuai dengan tujuan pelatihan, maka bagian ini hanya terfokus pada tahapan kampanye 

dan pemungutan serta penghitungan suara. 
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No. Larangan Kampanye pada 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

 f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain. 

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye 

Pasangan Calon. 

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikan. 

i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut 

Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut 

Pasangan Calon yang bersangkutan. 

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

kepada peserta Kampanye. 

 

2. Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang 

mengikutsertakan: 

a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah 

Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah 

Konstitusi; 

b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank 

Indonesia; 

d. pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah; 

e. pegawai negeri sipil; 

f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

g. kepala desa; 
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Kewajiban Pihak Penerima  

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud di atas:  

 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut 

 wajib melaporkannya kepada KPU dan 

menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah masa kampanye berakhir. 

Sanksi  Peserta Pemilu yang tidak menjalankan ketentuan tersebut akan dikenai sanksi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. 

3. Sanksi atas Pelanggaran Pengaturan Dana Kampanye Pemilu Pilpres 

 Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat empat Pasal yang mengatur 

sanksi pidana menyangkut pelanggaran terhadap penerimaan sumber dana kampanye dan 

penerimaan dana kampanye. 

 Pasal tersebut adalah Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, dan 227. 

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008, tidak ada sanksi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 

yang tidak melaporkan rekening khusus, laporan penerimaan, maupun laporan penggunaan 

dana kampanye, ataupun jika pasangan calon menerima sumbangan fiktif dari 

penyumbang. 

Sanksi Pidana 

No Larangan Sanksi Rujukan 

1 Memberi atau Menerima sumbangan dari 

sumber/pihak yang dilarang. 

 Tidak boleh digunakan dan wajib 

dilaporkan kepada KPU dan 

menyerahkan kepada kas negara. 

 Ancaman Pidana untuk Pasangan 

Calon  dipidana dengan pidana 

penjara 12 – 48 bulan dan denda 1 

– 5 milyar rupiah  

 Ancaman Pidana untuk Tim 

Kampanye  dipidana dengan 

pidana penjara 6 – 24 bulan dan 

denda 3 X sumbangan yang 

diterima  

 Pasal 222 jo 

Pasal 103 UU 

No. 42/2008 
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D. Potensi Pelanggaran Administrasi pada Persiapan Pemungutan Suara Pilpres 

No Larangan Sanksi Rujukan 

2 Memberi atau Menerima dana 

kampanye melebihi batas yang 

ditentukan 

Dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 6 bulan 

dan paling lama 24 bulan dan 

denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 dan paling 

banyak Rp5.000.000.000,00.  

Pasal 220 jo 

Pasal 96 UU 

No. 42/2008 

3 Menerima dan tidak mencatatkan 

dana kampanye berupa uang dalam 

pembukuan khusus dana kampanye 

atau tidak menempatkan dalam 

rekening khusus dana kampanye  

Pelaksana Kampanye  

diancam pidana dengan pidana 

penjara 6 – 24 bulan dan denda 

3 X sumbangan yang diterima 

Pasal 221 jo 

Pasal 97 

Menerima dan tidak mencatatkan 

berupa barang atau jasa dalam 

pembukuan khusus dana kampanye  

4 Dengan sengaja memberikan 

keterangan tidak benar dalam 

laporan dana kampanye  

Dipidana penjara 6 – 24 bulan 

dan denda 6 – 24 juta rupiah 

Pasal 227 jo 

Pasal 99 dan 

100 UU No. 

42/2008 

 

No. Potensi 

Pelanggaran 

Dasar 

Hukum 

Langkah-

Langkah 

Pengawasan 

Bukti yang 

Dibutuhkan 

Tindak Lanjut 

1. KPPS tidak 

mengumumkan dan 

menempelkan DPT, 

daftar pemilih tambahan 

Ps 115 ayat 

(1) b UU 

42/2008  

Meminta KPPS membuat 

pengumuman tersebut 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

Bila tidak diindahkan, 

meneruskan laporan 

pelanggaran ke PPS 

untuk ditindaklanjuti. 

2. KPPS tidak menyerahkan 

salinan DPT dan daftar 

pemilih tambahan kepada 

saksi dan Pengawas 

Pemilu Lapangan 

Ps 115 ayat 

(1) c UU 

42/2008 

Meminta KPPS untuk 

menyerahkan salinan DPT 

dan daftar pemilih 

tambahan tersebut 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

Bila tidak diindahkan, 

meneruskan laporan 

pelanggaran ke PPS 

untuk ditindaklanjuti. 
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 No. Potensi 

Pelanggaran 

Dasar 

Hukum 

Langkah-Langkah 

Pengawasan 

Bukti yang 

Dibutuhkan 

Tindak Lanjut 

3. Kotak suara sudah 

terbuka sebelum 

acara  pemungutan 

suara dilakukan 

Ps 116 

UU 

42/2008 

Mempertanyakan 

mengapa kotak suara 

sudah terbuka 

Saksi dan bukti 

visual (jika 

ada) 

Teruskan ke PPS.   

4. KPPS tidak 

mengeluarkan 

seluruh isi kotak 

suara 

Ps 116 

(1)huruf b 

UU 

42/2008 

Meminta KPPS untuk 

mengeluarkan seluruh 

isi kotak suara 

Saksi dan bukti 

visual (jika 

ada) 

Bila tidak 

diindahkan, 

meneruskan 

laporan 

pelanggaran ke 

PPS/PPK. 

5. KPPS tidak 

memeriksa keadaan 

seluruh surat suara  

Ps. 116 

(1)huruf e 

UU 

10/2008 

Meminta KPPS 

memeriksa seluruh 

surat suara 

Saksi dan bukti 

visual (jika 

ada) 

Bila tidak 

diindahkan, 

meneruskan 

laporan 

pelanggaran ke 

PPS. 

6. KPPS tidak 

menandatangani 

surat suara yg akan 

digunakan 

Ps. 116(1) 

huruf f UU 

42/2008 

Meminta KPPS untuk 

menandatangani 

Saksi dan bukti 

visual (jika 

ada) 

Bila tidak 

diindahkan, 

meneruskan 

laporan 

pelanggaran ke 

PPS. 

7. KPPS tidak membuat 

BA persiapan 

pelaksanaan 

pemungutan suara 

(pelaksanaan Ps 154 

ayat (1) UU 10/2008 

dan Ps 116 ayat (1) 

Ps 116 

ayat (3) 

UU 

10/2008 

Meminta KPPS untuk 

membuat 

Saksi dan bukti 

visual (jika 

ada) 

Bila tidak 

diindahkan, 

meneruskan 

laporan 

pelanggaran ke 

PPS. 
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E. Pelanggaran Pidana pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan 

Suara Pilpres 

 

No. Pasal Unsur-unsur Tindak Pidana Sanksi 

1. Pasal 232 Setiap orang 

dengan sengaja 

pada saat pemungutan suara 

menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya 

kepada pemilih 

supaya tidak menggunakan hak 

pilihnya atau memilih Peserta 

Pemilu tertentu atau mengguna-

kan hak pilihnya dengan cara ter-

tentu sehingga surat suaranya 

tidak sah. 

Pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas) bulan dan paling lama 36 

(tiga puluh enam) bulan dan denda 

paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah). 

2. Pasal 233 1.Setiap orang 

2. dengan sengaja 

3. menggunakan kekerasan atau anca-

man kekerasan dan/atau 

4. menghalangi seseorang yang akan 

melakukan haknya untuk memilih atau 

5. melakukan kegiatan yang menimbul-

kan gangguan ketertiban dan keten-

teraman pelaksanaan pemungutan 

Pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dan denda 

paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 

juta rupiah). 

3. Pasal 234 1. Setiap orang 

2. dengan sengaja 

3. melakukan perbuatan yang menye-

babkan suara seorang pemilih menjadi 

tidak bernilai atau 

4. menyebabkan Peserta Pemilu ter-

tentu mendapat tambahan suara atau 

5. perolehan suara Peserta Pemilu 

Pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas) bulan dan paling lama 36 

(tiga puluh enam) bulan dan denda 

paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah). 

4. Pasal 235 1. Setiap orang 

2. Dengan sengaja 

3. pada saat pemungutan suara 

4. mengaku dirinya sebagai orang 

lain. 

Pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 18 

(delapan belas) bulan dan denda pal-

ing sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta 

5. Pasal 236 1. Setiap orang 

2. dengan sengaja 

3. memberikan suaranya lebih dari 

satu kali 

4. di satu atau lebih TPS. 

Pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 18 

(delapan belas) bulan dan denda pal-

ing sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta 

5. Pasal 237 Setiap orang 

dengan sengaja 

menggagalkan pemungutan suara. 

Pidana penjara paling singkat 24 

(dua puluh empat) bulan dan paling 

lama 60 (enam puluh) bulan dan 

denda paling sedikit Rp24.000.000,00 

(dua puluh empat juta rupiah) dan 

paling banyak Rp60.000.000,00 

6. Pasal 238 1. Majikan/atasan 

2. tidak memberikan kesempatan 

3. kepada seorang pekerja 

4. untuk memberikan suaranya pada 

pemungutan suara, 

5. kecuali dengan alasan bahwa 

pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggal-

Pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 12 

(dua belas) bulan dan denda paling 

sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta 

rupiah). 

7. Pasal 239 1. Setiap orang 

2. dengan sengaja 

3. merusak atau 

4. menghilangkan hasil pemungutan 

suara yang sudah disegel. 

Pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas) bulan dan paling lama 36 

(tiga puluh enam) bulan dan denda 

paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

8. Pasal 240 1. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN 

2. dengan sengaja 

3. tidak memberikan surat suara 

pengganti hanya satu kali 

4. kepada pemilih yang menerima su-

rat suara yang rusak dan 

5. tidak mencatat surat suara yang 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

9. Pasal 241 1. Setiap orang  yang bertugas mem-

bantu pemilih 

2. dengan sengaja 

3. memberitahukan pilihan pemilih 

4. kepada orang lain 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

10. 247 ayat 

(2) 

1. Ketua dan anggota KPPS 

2. dengan sengaja 

3. tidak melaksanakan ketetapan KPU 

kabupaten/kota 

4. untuk melaksanakan pemungutan 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

11. Pasal 243 1. Setiap orang 

2. karena kelalaiannya 

3. menyebabkan rusak atau hilangnya 

berita acara pemungutan dan penghi-

tungan suara dan sertifikat hasil pen-

ghitungan suara 

Pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas)  bulan dan paling lama 60 

(enam puluh) bulan dan denda paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

12 Pasal 244 1. Setiap orang 

2. dengan sengaja 

3. mengubah berita acara hasil pen-

ghitungan suara dan/atau sertifikat 

hasil penghitungan suara 

Pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas)  bulan dan paling lama 60 

(enam puluh) bulan dan denda paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

13. Pasal 248 1. Setiap orang 

2. dengan sengaja 

3. merusak, mengganggu, atau 

mendistorsi 

4. sistem informasi penghitungan 

suara hasil Pemilu 

Pidana penjara paling singkat 60 

(enam puluh) bulan dan paling lama 

120 (seratus dua puluh) bulan dan 

denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

14. Pasal 249 1. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN 

2. dengan sengaja 

3. tidak membuat dan menandatan-

gani 

4. berita acara perolehan suara Pe-

serta Pemilu 

Pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas) bulan dan paling lama 36 

(tiga puluh enam) bulan dan denda 

paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah). 

15. Pasal 250 1. KPPS/KPPSLN 

2. dengan sengaja 

3. tidak memberikan salinan satu ek-

semplar berita acara pemungutan dan 

penghitungan suara, dan sertifikat ha-

sil penghitungan suara 

4. kepada saksi Peserta Pemilu, Pen-

gawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

16. Pasal 251 1. Setiap KPPS/KPPSLN 

2. tidak menjaga, mengamankan keu-

tuhan kotak suara, dan menyerahkan 

kotak suara tersegel yang berisi surat 

suara, berita acara pemungutan suara, 

dan sertifikat hasil penghitungan 

suara, 

3. kepada PPK melalui PPS atau 

kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari 

yang sama 

Pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 18 

(delapan belas) bulan dan denda pal-

ing sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta 

rupiah). 

No. Pasal Unsur-unsur Tindak Pidana Sanksi 

1. Pasal 232 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. pada saat pemungutan suara  

4. menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya  

5. kepada pemilih  

6. supaya tidak menggunakan hak 

pilihnya atau memilih Peserta Pemilu 

tertentu atau menggunakan hak 

pilihnya dengan cara tertentu 

sehingga surat suaranya tidak sah. 

Pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas) bulan dan paling lama 36 (tiga 

puluh enam) bulan dan denda paling 

sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 

rupiah). 

2. Pasal 233 1.Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan dan/atau  

4. menghalangi seseorang yang akan 

melakukan haknya untuk memilih atau  

5. melakukan kegiatan yang menimbulkan 

gangguan ketertiban dan ketenteraman 

pelaksanaan pemungutan suara. 

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

bulan dan paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dan denda paling sedikit 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah). 

3. Pasal 234 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. melakukan perbuatan yang 

menyebabkan suara seorang 

pemilih menjadi tidak bernilai atau 

4. menyebabkan Peserta Pemilu 

tertentu mendapat tambahan 

suara atau 

5. perolehan suara Peserta Pemilu 

menjadi berkurang. 

Pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas) bulan dan paling lama 36 (tiga 

puluh enam) bulan dan denda paling 

sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 

rupiah). 
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 No. Pasal Unsur-unsur Tindak Pidana Sanksi 

4. Pasal 235 1. Setiap orang  

2. Dengan sengaja  

3. pada saat pemungutan suara  

4. mengaku dirinya sebagai orang 

lain. 

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

bulan dan paling lama 18 (delapan 

belas) bulan dan denda paling sedikit 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp18.000.000,00 

(delapan belas juta rupiah). 

5. Pasal 236 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. memberikan suaranya lebih dari 

satu kali  

4. di satu atau lebih TPS. 

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

bulan dan paling lama 18 (delapan 

belas) bulan dan denda paling sedikit 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp18.000.000,00 

(delapan belas juta rupiah). 

5. Pasal 237 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. menggagalkan pemungutan 

suara. 

Pidana penjara paling singkat 24 (dua 

puluh empat) bulan dan paling lama 60 

(enam puluh) bulan dan denda paling 

sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh 

empat juta rupiah) dan paling banyak 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah). 

6. Pasal 238 1. Majikan/atasan  

2. tidak memberikan kesempatan  

3. kepada seorang pekerja  

4. untuk memberikan suaranya pada 

pemungutan suara,  

5. kecuali dengan alasan bahwa 

pekerjaan tersebut tidak bisa 

ditinggalkan. 

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

7. Pasal 239 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. merusak atau  

Pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas) bulan dan paling lama 36 (tiga 

puluh enam) bulan dan denda paling 
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 No. Pasal Unsur-unsur Tindak Pidana Sanksi 

7. Pasal 239 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. merusak atau  

4. menghilangkan hasil pemungutan 

suara yang sudah disegel. 

Pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas) bulan dan paling lama 36 (tiga 

puluh enam) bulan dan denda paling 

sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 

rupiah). 

8. Pasal 240 1. Ketua dan anggota 

KPPS/KPPSLN  

2. dengan sengaja  

3. tidak memberikan surat suara 

pengganti hanya satu kali  

4. kepada pemilih yang menerima 

surat suara yang rusak dan  

5. tidak mencatat surat suara yang 

rusak dalam berita acara. 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

9. Pasal 241 1. Setiap orang  yang bertugas 

membantu pemilih  

2. dengan sengaja  

3. memberitahukan pilihan pemilih  

4. kepada orang lain 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

10. 247 ayat 

(2) 

1. Ketua dan anggota KPPS  

2. dengan sengaja  

3. tidak melaksanakan ketetapan KPU 

kabupaten/kota  

4. untuk melaksanakan pemungutan suara 

ulang di TPS 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

11. Pasal 243 1. Setiap orang  

2. karena kelalaiannya  

3. menyebabkan rusak atau 

hilangnya berita acara 

pemungutan dan penghitungan 

suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara  

4. yang sudah disegel 

Pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas)  bulan dan paling lama 60 (enam 

puluh) bulan dan denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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No. Pasal Unsur-unsur Tindak Pidana Sanksi 

12 Pasal 244 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. mengubah berita acara hasil 

penghitungan suara dan/atau sertifikat 

hasil penghitungan suara 

Pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas)  bulan dan paling lama 60 (enam 

puluh) bulan dan denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

13. Pasal 248 1. Setiap orang  

2. dengan sengaja  

3. merusak, mengganggu, atau mendistorsi  

4. sistem informasi penghitungan suara 

hasil Pemilu  

Pidana penjara paling singkat 60 (enam 

puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus 

dua puluh) bulan dan denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

14. Pasal 249 1. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN  

2. dengan sengaja  

3. tidak membuat dan menandatangani  

4. berita acara perolehan suara Peserta 

Pemilu  

Pidana penjara paling singkat 12 (dua 

belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh 

enam) bulan dan denda paling sedikit 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh 

enam juta rupiah). 

15. Pasal 250 1. KPPS/KPPSLN  

2. dengan sengaja  

3. tidak memberikan salinan satu eksemplar 

berita acara pemungutan dan 

penghitungan suara, dan sertifikat hasil 

penghitungan suara  

4. kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas 

Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui 

PPS 

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan 

dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan 

denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga 

juta rupiah) dan paling banyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

16. Pasal 251 1. Setiap KPPS/KPPSLN  

2. tidak menjaga, mengamankan keutuhan 

kotak suara, dan menyerahkan kotak 

suara tersegel yang berisi surat suara, 

berita acara pemungutan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara,  

3. kepada PPK melalui PPS atau kepada 

PPLN bagi KPPSLN pada hari yang 

sama 

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

bulan dan paling lama 18 (delapan belas) 

bulan dan denda paling sedikit 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan 

belas juta rupiah). 
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F. Menganalisa Tindak Pidana Pilpres 

1. Siapa subyek tindak pidana? 

 Setiap orang atau 

 orang tertentu (tidak setiap orang)  à misalnya, anggota KPPS atau Tim 

Kampanye 

2.   Apa bentuk kesalahannya? 

 Sengaja atau 

 Kealpaan 

3.   Apakah yang dirumuskan “perbuatan” atau “akibat”? 

 Perbuatan à misalnya, memberitahukan pilihan pemilih  

 Akibat à misalnya : “menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara 

pemungutan dan penghitungan suara” 

4.  Apakah tindak pidana dilakukan dengan perbuatan aktif (komisi) atau pasif 
(omisi) ? 

 Perbuatan aktif à misalnya, merusak, mengganggu, atau mendistorsi  

 Perbuatan pasif/ tidak berbuat à misalnya, tidak memberikan salinan satu 

eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara 

5. Apakah unsur-unsurnya dirumuskan secara alternatif atau kumulatif? 

 Alternatif à digunakan kata “atau”, jadi tidak mesti dipenuhi seluruhnya, cukup 

salah satunya saja. Contoh 1: merusak, mengganggu, atau mendistorsi . Contoh 

2. supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu 

tertentu 

 Kumulatif à digunakan kata “dan”, berarti semua harus dipenuhi baru bisa 

terbukti. Contoh: berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan 

sertifikat hasil. 

G. Pembuktian dalam Perkara Pidana 

1. Alat Bukti dalam Perkara Pidana: 

a. Keterangan Saksi 
b. Keterangan Ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan Terdakwa 
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Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran material, yaitu 

kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Dasar hukum tentang pembuktian dalam 

hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana). 

Menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah 

diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi.  

a. Keterangan Saksi 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri.  

Keterangan saksi adalah salah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri. 

Contoh: 

Pada dugaan terjadinya tindak pidana pemilu berupa “money politics” atau 

memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 

pemilih, diperlukan keterangan saksi yang secara langsung mendengar, melihat atau 

mengalami suatu tindak pidana. Dalam kasus ini, misalnya seorang warga yang 

menerima langsung uang atau materi itu dapat menjadi saksi. Bisa juga, orang lain 

yang melihat kejadian pemberian uang atau materi lainnya itu diminta menjadi saksi. 

b. Keterangan Ahli 

Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian 

khusus tentangnya.  

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana 

guna kepentingan pemeriksaan. 
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Contoh: 

Dalam memproses dugaan terjadi tindak pidana kampanye berupa penghinaan 

menggunaan iklan di surat kabar, ada kesulitan mendefinisikan apakah kalimat yang 

muncul di surat kabar itu bersifat penghinaan atau bukan, maka diperlukan 

Keterangan Ahli dari Ahli Bahasa. Ahli Bahasa ini dapat membuat terang tentang 

perbuatan yang diduga dilakukan oleh seseorang. Keterangannya dapat digunakan 

dalam proses perkara pidana. 

Saksi Ahli ini tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa 

pidana yang terjadi. Berbeda dengan ”saksi” yang memberi keterangan tentang apa 

yang didengar, dialami dan/ atau dilihatnya secara langsung terkait dengan peristiwa 

pidana yang terjadi. 

Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk 

menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, 

hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang 

sesungguhnya. 

c. Surat  

Alat bukti surat berupa dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya berita acara, sertifikat, Hasil Visum et 

Repertum, ijasah, dan sebagainya. 

Contoh: 

Ada dugaan terjadinya tindak pidana pemilu berupa manipulasi hasil pemungutan 

suara dengan cara mengubah sertikat hasil penghitungan suara, mungkin diperlukan 

adanya alat bukti berupa sertifikat asli yang yang belum diubah, untuk 

membandingkan dengan yang sudah diubah.  

d. Alat Bukti Petunjuk 

Menurut pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang 

diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 
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keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak 

langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan 

tertentu, dilakukan oleh hakim. Jadi, dalam kaitan ini, pengawas pemilu tidak memiliki 

hubungan langsung untuk mendapatkan alat bukti petunjuk ini. Kalau suatu kasus 

sudah masuk di pengadilan, maka hakimlah yang dapat menentukan adanya alat bukti 

petunjuk ini.  

e. Keterangan Terdakwa/ Pelaku 

Menurut pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang 

telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau 

yang diketahui dan alami sendiri. 

Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, 

karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat 

bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab Kekuatan alat 

bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa 

saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 

2. Barang Bukti 

Seringkali orang tidak dapat membedakan antara Alat Bukti dan Barang Bukti. Hal-hal 

yang diuraikan di atas adalah Alat Bukti, sementara Barang Bukti adalah barang yang 

digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan itu sendiri. Sebagai 

contoh dalam kasus penghinaan melalui media massa, kliping koran di media massa 

dapat menjadi ”barang bukti”, dalam kasus perusakan TPS, barang yang digunakan 

untuk merusak (misalnya golok, pipa besi) merupakan barang bukti. Dalam kasus 

”politik uang” maka uang atau barang-barang yang digunakan untuk tindak pidana 

itu dapat menjadi barang bukti. Barang Bukti dapat berupa benda bergerak atau tidak 

berwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan 

penyidik dalam melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan 

surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.  

Contoh Hubungan Alat Bukti dan Barang Bukti 

Seorang Saksi menyampaikan bahwa dia melihat tersangka memberikan uang Rp. 200 

ribu kepada seorang peserta kampanye dan mengatakan agar orang itu memilih 
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Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Dalam kasus ini, ucapan saksi 

itu merupakan Alat Bukti yaitu Keterangan Saksi, sementara uang Rp. 200 ribu 

merupakan Barang Bukti.  

3. Beberapa ketentuan KUHAP terkait Saksi dalam Perkara Pidana 

 Keterangan Tersangka/Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari 

siapapun dan/atau dalam bentuk apapun (Psl 117); 

 Keterangan Tersangka/saksi dicatat di BAP ditandatangani penyidik dan 

pemberi keterangan setelah disetujuinya (118); 

 Pertanyaan yg bersifat menjerat tdk boleh diajukan kepada Terdakwa/saksi 

(166); 

 Disediakan penterjemah bahasa / penterjemah kebisuan (177 & 178); 

H. Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Sesuai 

Peraturan MK No. 17 Tahun 2009) 

1. Pengertian 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden dan 

Wakil Presiden) adalah perselisihan antara Peserta pemilihan umum dan Komisi 

Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden. 

2. Alat Bukti 

a. surat atau tulisan; 

b. keterangan saksi; 

c. keterangan ahli; 

d. keterangan para pihak; dan 

e. petunjuk; 

f. Informasi elektronik;  

g. dokumen elektronik.  
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3. Apa saja Alat Bukti Surat atau Tulisan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden?  

a. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden di TPS; 

b.  berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 

c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dari KPU kabupaten/kota; 

c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dari KPU Provinsi; 

d. . berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dari KPU; 

e. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 

mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

dan 

f. dokumen tertulis lainnya.  

4. Siapakah Saksi dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden?  

a. saksi resmi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 

b. saksi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersertifikat.  

c. saksi lain yang dipanggil berdasarkan Kewenangan MK 

Keterangan à Saksi adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri 

proses penghitungan suara yang diperselisihkan.  

5. Apa Peranan Bawaslu/Panwaslu dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilu? 

Mahkamah Konstitusi karena jabatannya dapat memanggil pihak Bawaslu/Panwaslu 

untuk kepentingan pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilu sebagai Pihak 

Terkait. Oleh karena itu, peran Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan perkara 

perselisihan hasil Pemilu bukan sebagai pihak yang meringankan atau 

menguntungkan maupun memberatkan salah satu pihak, baik termohon maupun 
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pemohon. Pengawas Pemilu berperan menyampaikan fakta dan keterangan tentang 

apa yang diketahui Pengawas Pemilu terkait pengawasan seluruh tahapan 

penyelenggaraan Pemilu.  

Penting à Anggota/ Sekretariat Bawaslu/ Panwaslu tidak diperbolehkan menjadi Saksi 

bagi Pihak Pemohon, tetapi dapat hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilu sebagai 

Pihak Terkait setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Tugas dari Bawaslu.  

6. Hal yang Harus Dipersiapkan Pengawas Pemilu  

Pengawas Pemilu perlu mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal jika Pengawas 

Pemilu dipanggil dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu, berikut beberapa hal 

yang harus dipersiapkan oleh Pengawas Pemilu jika bersaksi di persidangan 

perselisihan hasil Pemilu, yaitu: 

 Pengawas Pemilu harus menyiapkan seluruh dokumen terkait dengan kronologis 

pelanggaran yang berkaitan dengan obyek perselisihan hasil Pemilu yang 

diperiksa tersebut. 

 Pengawas Pemilu dokumentasi seluruh bukti-bukti penanganan laporan/temuan 

pelanggaran yang terkait dengan obyek perselisihan hasil Pemilu yang 

disidangkan tersebut. 

 Pengawas Pemilu menyiapkan salinan berita Acara dan sertifikat hasil 

pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan obyek perselisihan 

hasil Pemilu yang disidangkan. 
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Simulasi 

 

Metode: 

1. Fasilitator membagi Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok 

2. Kelompok 1 mendiskusikan kasus 1, kelompok 2 mendiskusikan kasus 2, 

demikian seterusnya 

3. Dalam diskusi kelompok, masing-masing kelompok melakukan: 

 Menentukan jenis pelanggaran 

 Menentukan pasal berapa dalam UU nomor 42/2008 yang dilanggar  

 Menentukan subyek/pelaku pelanggaran 

 Menentukan bentuk kesalahan 

 Merumuskan perbuatan 

 Menentukan unsur dan keterpenuhan unsur pelanggaran 

 Menentukan alat bukti yang diperlukan 

4. Waktu untuk  diskusi kelompok selama 60 menit 

5. Hasil diskusi kelompok disajikan ke dalam format Kajian Pelanggaran 

sebagaimana tercantum pada halaman 84. 

5.  Selanjutnya masing-masing kelompok menunjuk Juru Bicara untuk 

menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok 
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Contoh Kasus 

Kasus I: 

Atas perintah Bupati X, salah satu anggota KPU Kabupaten Y merubah hasil 

rekapitulasi suara tanpa melalui rapat pleno dan persetujuan saksi serta Panwas 

Kabupaten.  

Kasus 2: 

Dalam perjalanan kotak suara dari TPS-004 ke PPK, sekelompok orang menyerang 

rombongan yang membawa hasil pemilu tersebut, kemudian membuka kotak suara 

dan menukar surat suara yang ada di dalam kotak tersebut dengan surat suara lain 

serta mengganti berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suaranya.  

Kasus 3: 

Di TPS X, pada hari pemungutan suara, KPPS memeriksa dan menghitung jumlah surat 

suara yang diterima, dan ternyata jumlahnya hanya 500 lembar, padahal jumlah 

pemilih terdaftar adalah 531 orang. Mengingat pengalaman dalam pemilu legislative 

yang lalu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 60% dari jumlah 

pemilih dalam DPT, maka KPPS merasa tidak perlu melaporkan kejadian ini kepada 

PPK. 

Menjelang penutupan proses pemungutan suara, terdapat 2 pemilih yang dating ke 

TPS tersebut untuk memberikan suara, namun surat suara sudah habis. Akhirnya KPPS 

meminta pemilih tersebut untuk pulang sehingga pemilih tersebut tidak bisa 

memberikan suara.  

Kasus 4: 

Di TPS X, KPPS dan saksi 3 pasangan capres/cawapres telah menandatangani sertifikat 

dan berita acara hasil penghitungan suara. Namun, menyadari ada kesalahan dalam 

penghitungan suara, maka sebelum sertifikat dan berita acara tersebut dikirim ke PPK, 

KPPS mengubah dan memperbarui seritifikat hasil penghitungan suara dimana proses 

tersebut hanya disaksikan oleh 1 saksi pasangan capres dan cawapres.  
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KAJIAN TEMUAN PELANGGARAN 

BADAN PENGAWAS PEMILU 

Nomor: …/TL/Bawaslu/…/2009 

 

I.  POKOK MASALAH   

………………………………………………………………… 

 

II.  D A T A  

  1. Pelapor : ……………………………….. 

  2. Terlapor : ……………………………….. 

  3. Perihal : ……………………………….. 

       4. Tanggal Peristiwa : ………………………………..    

 5. Bukti :  

 

         

  6. Tujuan Laporan  : ……………………………….. 

     

III.  DASAR HUKUM 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

IV.   FAKTA DAN KETERANGAN: 

Bahwa ……………………………….. 

1. ……………………………….. (Bukti P-1). 

2. ……………………………….. (Bukti P-2). 

3. ……………………………….. (Bukti P-3). 

4. ……………………………….. (Bukti P-4). 
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Bahwa ……………………………….. 

Bahwa ……………………………….. 

Bahwa ……………………………….. 

 

V.     PEMBAHASAN/KAJIAN 

Berdasarkan keterangan dan fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka perbuatan 
yang dilakukan oleh Terlapor diduga kuat telah memenuhi unsur-unsur  pidana 
sebagaimana dimaksud dalam ………………………………..Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni sebagai berikut:  

SETIAP ORANG 

 ……………………………….. (Bukti P-…)  

SENGAJA 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

3. MELAKUKAN SESUATU ……………………………….. 

 

VI.  Kesimpulan: 

Berdasarkan fakta dan keterangan serta kajian hukum terkait dengan 
……………………………….. 

VII. Tindak Lanjut: 

Meneruskan temuan dugaan pelanggaran Pemilu ini kepada Penyidik Mabes Polri untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

   

 

Jakarta, 15 April 2009 

Koordinator Bidang Pelaporan dan 
Pengaduan Bawaslu RI 
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CONTOH KAJIAN 

KAJIAN LAPORAN PELANGGARAN 

BADAN PENGAWAS PEMILU 

Nomor:07/TL/Bawaslu/VI/2009 

 

 

 

I. Pokok Masalah: 

Dugaan adanya pelanggaran kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan 
KPU, oleh Calon Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara 
“Silahturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono” pada 30 Mei 2009 di 
Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta. 

 

II. Data: 

1.Pelapor                     : 1. Said Salahudin 

2. Nelson Simanjuntak 

Selaku WNI yang mempunyai hak pilih  

2.Terlapor  

      

: 

 

Calon Presiden Dr. Susilo Bambang 
Yudhoyono 

   Terlapor I : Hatta Rajasa selaku Ketua Tim Pelaksana 
Kampanye  

   Terlapor II : Direktur Program dan Berita Lembaga 
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 
(TVRI), dan Pemimpin Redaksi METRO TV 
(Turut Serta) 

3.Perihal                         : Dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal 
yang telah ditetapkan KPU, oleh pasangan 
calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Wakil Presiden Boediono dalam acara 
“Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-
Boediono pada tanggal 30 Mei 2009 di Pekan 
Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta 

4. Tanggal Peristiwa : 30 Mei 2009 

5. Tanggal Laporan : Diterima tanggal 1 Juni 2009 (tanggal surat 1 
Juni 2009  

6. Bukti   a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman acara 

“Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-

Boediono pada tanggal 30 Mei 2009 di 

Pekan Raya Jakarta, Kemayoran”  di TVRI 

b. 1 (satu) keping CD berisi rekaman acara 

“Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-

Boediono pada tanggal 30 Mei 2009 di 
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    Pekan Raya Jakarta, Kemayoran”  di METRO TV 

c. Transkrip pidato Calon Presiden Dr. Susilo Bambang 
Yudhoyono di TVRI 

d. Transkrip pidato Calon Presiden Dr. Susilo Bambang 
Yudhoyono di Metro TV  

e. Surat Komisi Penyiaran Indonesia No 263/K/KPI/05/09 
kepada Direktur Utama TVRI Tertanggal 1 Juni 2009 

f. Surat Komisi Penyiaran Indonesia No 262/K/KPI/05/09 
kepada Direktur Utama METRO TV Tertanggal 1 Juni 2009  

g. Berita Acara keterangan an Drs Purnama Suwardi selaku 
General Manajer Berita Lembaga Penyiaran Publik 
(LPP)TVRI Tertanggal 2 Juni 2009 

h. Berita Acara keterangan an Elman Saragih selaku 
Pemimpin Redaksi METRO TV Tertanggal 2 Juni 2009 

i. Berita Acara keterangan an Muhammad Izzul Muslimin 
selaku anggota Komisi Penyiaran Indonesia Tertanggal 2 
Juni 2009 

j. Undangan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran jadual 
kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari 
Bawaslu RI kepada Direktur Pemberitaan Lembaga 
Penyiaran Publik TVRI No.051/Bawaslu/VI/2009 tertanggal 
1 Juni 2009 

k. Undangan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran jadual 
kampanye    pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari 
Bawaslu RI kepada Pemimpin redaksi Metro TV 
No.051/Bawaslu/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009 

l. Undangan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran jadual 
kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari 
Bawaslu RI kepada Ketua Tim Kampanye Nasional 
Pasangan Calon Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Calon Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono 
No.424/Bawaslu/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009 dan 
No.055/Bawaslu/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009 

m. Print out situs www.presidenku.com dengan judul 
artikel “Visi, Misi, Strategi dan Program Kerja Pasangan 
SBY-Boediono”, 31 Mei 2009 yang menjelaskan mengenai 
Visi, Misi, Strategi dan Program Kerja Pasangan Capres-
Cawapres SBY-Boediono yang dipaparkan oleh Capres 
SBY dihadapan para pendukungnya dan disiarkan melalui 
TVRI 

n. Print Out situs www.pemilu.detiknews.com dengan judul 
artikel “Ditetapkan KPU, 3 Pasang Capres-cawapres 
Dikawal Polisi”, 29 Mei 2009 yang mengutip keputusan 
KPU bahwa sejak resmi ditetapkan capres dan cawapres 
dilarang kampanye hingga masa kampanye berlangsung 
mulai 2 Juni 

o. Print Out situs www.pemilu.detiknews.com dengan judul 
artikel “Capres Dilarang Kampanye 29 Mei-1 Juni, SBY ke 
Luar Negeri”, 28 Mei 2009 yang mengutip bahwa mulai 29 
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 6. Bukti   Mei – 1 Juni 2009 KPU melarang capres dan 
cawapres melakukan kampanye 

p. Print Out situs www.pemilu.okezone.com dengan 
judul artikel “Tim SBY-Boediono Yakin Tidak 
Melanggar”, 4 Juni 2009, yang mengutip pernyataan 
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng 
bahwa tim sukses SBY-Boediono memang 
mengundang semua media elektronik dan cetak 
untuk meliput 

q. Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Terhaap Peraturan KPU No 10 Tahun 
2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadual 
Peyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden Tahun 2009 Sebagaimana Diubah Dengan 
Peraturan KPU No 32 Tahun 2009 

r. Surat No 012/B/SIGMA-IND/0609 Tertanggal 1 Juni 
2009 an Christofel Nalenan  

7. Tujuan  Menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran tindak 
pidana pemilu berupa kampanye di luar jadwal  

 

I. Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:  

Pasal 1 angka 22 
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut 
Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan 
menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon 
 
Pasal 38 
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat 
dilaksanakan melalui: 
a. pertemuan terbatas; 
b. tatap muka dan dialog; 
c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; 
d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi; 
f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang 
ditentukan oleh KPU; 
h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 40 
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 
dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan nama-nama 
Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang. 
 
Pasal 47 
(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan 
melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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  (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye oleh 
Pasangan Calon kepada masyarakat. 
(3) Pesan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang 
bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat 
diterima melalui perangkat penerima pesan. 
 
Pasal 48 
(1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga 
penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik 
lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan 
memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang 
kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye. 
 
Pasal 213 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu 
yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling 
sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah). 

 
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yaitu: 

 
Pasal 36 Ayat (4) 
Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan    
kepentingan golongan tertentu 

 
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum yaitu: 
 
Pasal 74 
(1) Tugas dan wewenang Bawaslu adalah: 
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan mengenai Pemilu 
d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 
kepada instansi yang berwenang 

 

II. Fakta dan Keterangan: 

Berdasarkan bukti-bukti diatas dan keterangan-keterangan yang dihimpun oleh 
Bawaslu dari pihak-pihak terkait, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa pada Sabtu, 30 Mei 2009 bertempat di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, 
telah dilaksanakan suatu acara “Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-
Boediono” (vide bukti 1, 2) 

2. Bahwa di gedung tempat acara tersebut berlangsung, terdapat berbagai jenis 
alat peraga kampanye antara lain berupa (vide bukti 18): 

a. Banner/baliho bergambar pasangan calon dalam ukuran besar 
b. Pin bergambar pasangan calon yang  digunakan peserta acara  
c. Kaos bergambar pasangan calon yang digunakan peserta acara  

3. Bahwa dalam acara tersebut Calon Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono 
telah menyampaikan visi, misi dan program aksi pasangan Calon Presiden Dr. 
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Susilo Bambang Yudhoyono dan Calon Wakil Presiden Prof. Dr. 
Boediono, apabila pasangan tersebut diberikan kepercayaan oleh 
rakyat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 
pada periode 2009-2014 (vide bukti 1, 2, 3, 4) 

4. Bahwa acara tersebut kemudian ditayangkan oleh TVRI pada Sabtu, 
30 Mei 2009 sekitar pukul 19.30 – 20.30 WIB atau setidak-tidaknya 
malam hari, dan METRO TV pada Sabtu, 30 Mei 2009 sekitar pukul 
19.30 atau setidak-tidaknya malam hari  (vide bukti 1, 2) 

5. Bahwa pihak TVRI dalam keterangannya telah mengakui 
kesalahannya dalam menayangkan acara tersebut (vide bukti 7) 

6. Bahwa pihak TVRI dan METRO TV telah ditegur oleh KPI melalui 
surat tertanggal 1 Juni 2009 (vide bukti 5, 6) 

7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2009 Bawaslu telah meminta keterangan 
dari pihak TVRI, METRO TV dan KPI  (vide bukti 7, 8, 9) 

8. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009 Bawaslu telah mengundang Ketua 
Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden Dr. Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Calon Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono 
untuk dimintai keterangan tambahan melalui surat No 
424/Bawaslu/VI/2009, namun pihak dimaksud tidak hadir (vide bukti 
12) 

9. Bahwa atas ketidakhadiran tersebut, Bawaslu mengundang kembali  
Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden Dr. Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Calon Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono 
untuk dimintai keterangan tambahan pada tanggal 6 Juni 2009 melalui 
surat No 055/Bawaslu/VI/2009, namun kembali tidak hadir (vide bukti 
12) 

10. Bahwa acara tersebut bersifat terbuka untuk umum, dan telah 
direncanakan/disengajakan untuk dipublikasikan kepada publik. Hal 
tersebut dapat dilihat dari pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat 
Andi Malarangeng bahwa tim sukses SBY-Boediono memang 
mengundang semua media elektronik dan cetak untuk meliput  (vide 
bukti 16) 

   

II. Pembahasan/Kajian: 

1. Dalam acara “Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono” 

tersebut, Calon Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono 

menyampaikan visi, misi dan program aksi dari pasangan Calon 

Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Calon Wakil Presiden 

Prof. Dr. Boediono. Hal yang mana dapat diklasifikasikan sebagai 

bentuk kampanye yaitu berupa kegiatan lain, seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008. 

2. Bahwa di hadapan peserta acara tersebut, yang juga pasti ada 

Pemilih didalamnya, Calon Presiden Dr. Susilo Bambang 

Yudhoyono telah menyampaikan visi, misi dan program aksi dari 

pasangan Calon Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan 

Calon Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono (vide bukti 1 pada menit 
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 ke-7.21, menit ke-12.19, menit ke-16.05, menit ke-19.50, menit ke-22.00, 

menit ke-22.30, menit ke-25.35, dan menit ke-28.40). Hal yang mana dapat 

diklasifikasikan sebagai kampanye seperti diatur dalam Pasal 1 angka 22 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008  

3. Bahwa kegiatan lain berupa acara “Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol 

SBY-Boediono” tersebut, dilaksanakan pada 30 Mei 2009, yang berarti di 

luar jadwal pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU 

berdasarkan Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Terhaap Peraturan KPU No 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program 

dan Jadual Peyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2009 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan KPU No 32 Tahun 2009 

(vide bukti 17), yang mengatur bahwa jadwal pelaksanaan kampanye 

adalah tanggal 2 Juni – 4 Juli 2009. Sehingga berdasarkan waktu 

penyelenggaraannya, acara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

kampanye diluar jadwal, seperti yang diatur dalam Pasal 213 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008. 

4. Selanjutnya, terhadap TVRI dan METRO TV yang menyiarkan acara 

tersebut tanpa melakukan pemotongan/sensor terhadap visi, misi dan 

program aksi yang disampaikan oleh Calon Presiden Dr. Susilo Bambang 

Yudhoyono, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan turut serta 

melakukan kampanye di luar jadwal. Dengan mengingat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Sudah seharusnya lembaga penyiaran mengetahui dan memahami 

ketentuan mengenai larangan kampanye luar jadwal dan materi 

pasangan calon mengenai visi, misi dan programnya, Hal yang mana 

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

b. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden serta Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Terhaap Peraturan KPU No 10 Tahun 2009 

Tentang Tahapan, Program dan Jadual Peyelenggaraan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagaimana Diubah 

Dengan Peraturan KPU No 32 Tahun 2009, telah termuat dalam 

Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, sehingga 

dianggap setiap warga negara telah mengetahuinya. 

    

II. Kesimpulan: 

3. Bahwa Calon Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan 
pelanggaran kampanye di luar jadwal 

4. Bahwa ketua tim pelaksana kampanye Hatta Rajasa, TVRI dan METRO 
TV telah turut serta melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal  
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I. Tindak Lanjut: 

Meneruskan laporan kepada Penyidik Mabes Polri untuk ditindaklanjuti 
sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.  

 

 

 

Jakarta, 6 Juni 2009 

Koordinator Bidang Pelaporan dan Pengaduan 

 

 

 

 

 

Wirdyaningsih, S.H.,M.H. 
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Materi 5 

Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu 

========================================================================= 

Modul ini berisi penjelasan tentang cara menindaklanjuti pelanggaran Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2009 sesuai dengan mekanisme dan prosedur internal 

Bawaslu.  

Melalui materi ini, para peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan 

untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu.  

Tujuan Modul: 

Modul ini bertujuan untuk: 

 Membangun pengetahuan peserta tentang tata cara menindaklanjuti 

pelanggaran pemilu. 

 Membangun kapasitas peserta dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu. 

 
Waktu: 60 menit.  

Hasil yang diharapkan:  

Di akhir modul ini, para peserta akan dapat:  

 Membangun pengetahuan peserta tentang tata cara menindaklanjuti 

pelanggaran pemilu. 

 Membangun kapasitas peserta dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu. 

 
Kerangka Modul: 
 
-   Presentasi PowerPoint (20 menit) 

-  Simulasi  (30 menit) 

-   Umpan Balik Dari Peserta (10 menit) 
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Penerusan Laporan 

Pelanggaran Pemilu

Latihan Staf Sekretariat Panwas Pemilu Provinsi

Bandung dan Surabaya, 18-20 Juni 2009

Oleh: Didik Supriyanto

Pengertian

 Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah langkah 
hukum yang ditempuh pengawas pemilu, setelah 
pengawas pemilu memutuskan telah terjadi pelanggaran 
pemilu.

 Pengawas pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

 Penyelenggara pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

 Kepolisian adalah Mabes Polri, Polda, Polres/Polresta, 
Polsek/Polsekta.
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Tiga Tahap 

Penyelesaian Pelanggaran

 Penerimaan laporan pelanggaran atau penemuan 

pelanggaran.

 Pengkajian ada-tidaknya pelanggaran.

 Penerusan laporan pelanggaran.

Dua Alamat 

Penerusan Pelanggaran

 Pelanggaran administrasi ke penyelenggara 

pemilu.

 Pelanggaran kode etik  ke penyelenggara 

pemilu.

 Pelanggaran pidana ke penyidik kepolisian.
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Tiga Hal yang Harus Mendapat 

Perhatian

 Bagaimana prosedur administratif penerusan 

pelanggaran pemilu?

 Siapa yang harus meneruskan laporan 

pelanggaran pemilu?

 Bagaimana skenario untuk menyukseskan 

penyelesaian pelanggaran pemilu?

Bagaimana 

Prosedur Administrasi?

 Mengisi Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu 
ke Penyelenggaran Pemilu dan atau Penyidik Kepolisian, 
serta melengkapinya dengan dokumen-dokumen 
pendukung.

 Menggandakan Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran 
Pemilu ke Penyelenggara Pemilu dan atau Penyidik 
Kepolisian, serta dokumen-dokumen pendukung: 
sedikitnya satu kopi untuk arsip kantor, dan tiga kopi 
untuk ketua dan anggota. Formulir Penerusan Laporan 
Pelanggaran Pemilu yang asli diserahkan ke 
Penyelenggara Pemilu dan atau Penyidik Kepolisian. 

 Menyiapkan Formulir Tanda Terima penyerahan laporan 
pelanggaran.
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Siapa Menyerahkan Penerusan Laporan 

Pelanggaran?

 Ketua atau anggota pengawas pemilu, sementara staf 
sekretariat bertugas mendampingi.

 Jika ketua atau anggota pengawas pemilu tidak bisa, maka 
staf sekretariat pengawas pemilu yang melakukan 
penerusan laporan pelanggaran.

 Siapapun yang bertugas menyerahkan, staf sekretariat 
harus meminta penyelenggara pemilu dan atau penyidik 
kepolisian mengisi Formulir Tanda Terima penyerahan 
laporan pelanggaran.

Strategi Menyukseskan Penerusan 

Laporan Pelanggaran

 Strategi tertutup adalah strategi yang hanya diketahui 
oleh pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu dan 
atau penyidik kepolisian. Strategi tertutup biasanya 
dilakukan untuk penanganan pelanggaran-pelanggaran 
yang sifatnya „ringan‟ serta mudah dan cepat diselesaikan.

 Strategi terbuka adalah strategi yang diketahui oleh 
masyarakat luas, khususnya kalangan media massa dan 
pemantau pemilu. Strategi terbuka biasanya dilakukan 
untuk penanganan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya 
„berat‟ serta tak gampang diselesaikan, baik karena faktor 
sosial politik maupun karena faktor teknis pembuktian.
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Pertimbangan-pertimbangan Pilihan 

Strategi

 Strategi terbuka dan strategi tertutup dapat dijalankan 
secara bergantian terhadap satu kasus, tergantung situasi 
dan kondisi perkembangan penanganan kasus.

 Penggunaan strategi tertutup  tergantung pada 
keakraban dan hubungan-hubungan informal antara 
jajaran pengawas pemilu dengan jajaran penyelenggara 
pemilu dan atau penyidik kepolisian.

 Strategi terbuka dipilih karena pengawas pemilu 
membutuhkan dukungan publik untuk mendesak 
penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian untuk 
bekerja sungguh-sungguh dalam menangani dan 
menyelesaikan pelanggaran.

Posisi dan Fungsi 

Strategis Staf Sekretariat

 Membantu ketua atau anggota pengawas pemilu untuk 
meyakinkan penyelenggara pemilu dan atau penyidik 
kepolisian untuk segera menindaklanjuti penerusan 
laporan pelanggaran.

 Menjelaskan sendiri secara langsung kepada 
penyelenggara pemilu dan atau tidak penyidik kepolisian 
untuk segera menindaklanjuti penerusan laporang 
pelanggaran.

 Memberikan kesaksian atau keterangan lanjutan kepada 
penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian.
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Bahan Bacaan 

 

Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu 

Oleh: Didik Supriyanto 

 

Apa itu Penerusan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu? 

Yang dimaksud dengan Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah langkah 

hukum yang ditempuh pengawas pemilu, setelah  mereka  memutuskan telah 

terjadi pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu adalah pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan pemilu, yang meliputi pelanggaran administrasi, 

pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. Sedang yang dimaksud dengan 

pengawas pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panwaslu Provinsi, 

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan 

(PPL). 

 

Dimana Posisi Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu dalam Proses Penyelesaian 

Pelanggaran Pemilu? 

Penerusan laporan pelanggaran pemilu merupakan tahapan ketiga dari proses 

penyelesaian pelanggaran pemilu, setelah pertama, pengawas pemilu menerima 

laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat atau menemukan sendiri adanya 

pelanggaran pemilu di lapangan, dan kedua, mengkaji ada-tidaknya pelanggaran 

pemilu. Kepastian adanya pelanggaran pemilu diputuskan lewat rapat pleno 

pengawas pemilu. Selanjutnya, laporan pelanggaran administrasi dan pelanggaran 

kode etik diteruskan pengawas pemilu kepada penyelenggara pemilu sesuai 

tingkatannya (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS; sementara 

laporan pelanggaran pidana diteruskan pengawas pemilu kepada penyidik 

kepolisian sesuai tingkatannya (Mabes Polri, Polda, Polres/Polresta, Polsek/

Polsekta). 
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Apa Saja yang Harus Diperhatikan dalam Penerusan Laporan Pelanggaran? 

Dalam penerusan laporan pelanggaran pemilu, terdapat tiga hal yang harus 

mendapat perhatian: pertama, menyangkut bagaimana prosedur administrasi 

penerusan laporan pelanggaran; kedua, menyangkut siapa yang harus meneruskan 

laporan pelanggaran; ketiga, menyangkut bagaimana strategi untuk menyukseskan 

penerusan laporan palanggaran, dalam arti penyelenggara pemilu dan atau 

penyidik kepolisian bersedia menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu yang 

disampaikan pengawas pemilu. 

 

Bagaimana Prosedur Administrasi Penerusan Pelanggaran Pemilu? 

 Setelah rapat pleno pengawas pemilu memutuskan telah terjadi pelanggaran 

pemilu, maka dilakukan pengisian Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran 

Pemilu ke Penyelenggara Pemilu dan atau Formulir Penerusan Laporan 

Pelanggaran Pemilu ke Kepolisian, yang disertai dengan dokumen-dokumen 

pendukung. 

 Menggandakan Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran ke Penyelenggara 

Pemilu dan atau Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran ke Kepolisian, 

yang sudah ditandatangani ketua pengawas pemilu, beserta dokumen-

dokumen pendukung, sesuai dengan keperluan: sedikitnya, satu berkas untuk 

arsip kantor, tiga berkas untuk masing-masing anggota pengawas pemilu, 

dan satu berkas untuk laporan ke pengawas pemilu di atasnya. 

 Menyiapkan Formulir Tanda Terima yang akan diisi oleh pihak penerima saat 

penyerahan Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu ke 

Penyelenggara Pemilu dan atau ke Kepolisian. 

 Membawa Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu ke 

Penyelenggara Pemilu dan atau Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran 

Pemilu ke Kepolisian, beserta Formulir Tanda Terima, ke Kantor 

Penyelenggara Pemilu dan atau Kantor Kepolisian untuk diserahkan secara 

resmi. 
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Siapa yang Harus Menyampaikan Penerusan Laporan Pelanggaran? 

 Paling baik penyerahan Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu dilakukan 

sendiri oleh ketua atau anggota pengawas pemilu kepada penyelenggara pemilu 

dan atau penyidik kepolisian. Dalam proses penyerahan Penerusan Laporan 

Pelanggaran Pemilu ini, ketua atau anggota pengawas pemilu didampingi  staf 

sekretariat, yang sudah menyiapkan dan membawa Formulir Penerusan Laporan 

Pelanggaran Pemilu ke Penyelenggara Pemilu dan atau Formulir Penerusan 

Laporan Pelanggaran Pemilu ke Kepolisian, beserta Formulir Tanda Terima. 

 Apabila karena suatu hal, ketua atau anggota pengawas pemilu, tidak bisa 

menyerahkan sendiri Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu ke Penyelenggara 

Pemilu dan atau Penyidik Kepolisian, maka staf sekretariat harus menyerahkan 

sendiri Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran ke Penyelenggara Pemilu dan 

atau  Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran ke Kepolisian. 

 Baik pada saat mendapingi ketua atau anggota pengawas pemilu, maupun pada 

saat menyerahkan sendiri Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran ke 

Penyelenggara Pemilu dan atau Formulir Penerusan Laporan Pelanggaran ke 

Kepolisian, staf sekretariat harus minta pihak penyelenggara pemilu dan atau 

penyidik kepolisian untuk mengisi dan menandatangani Formulir Tanda Terima. 

 Pada saat mendapingi ketua atau anggota pengawas pemilu, staf sekretariat dapat 

membantu memberikan penjelasan kepada penyelenggaran pemilu dan atau 

penyidik kepolisian tentang pentingnya laporan pelanggaran yang diserahkan 

untuk segera ditindaklanjuti. Sementara pada saat menyerahkan sendiri Formulir 

Penerusan Laporan Pelanggaran ke Penyelenggara Pemilu dan atau Formulir 

Penerusan Laporan Pelanggaran ke Kepolisian, staf sekretariat harus mampu 

meyakinkan penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian agar segera 

menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu yang baru saja diserahkan. 

Bagaimana Strategi untuk Menyukseskan Penerusan Laporan Pelanggaran? 

 Secara umum terdapat dua strategi untuk menyukseskan Penerusan Laporan 

Pelanggaran Pemilu: pertama, strategi tertutup; kedua strategi terbuka. Strategi 

tertutup adalah strategi yang hanya diketahui oleh pengawas pemilu dan 

penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian; sedang strategi terbuka 
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adalah strategi yang diketahui oleh masyarakat luas, khususnya kalangan media 

massa dan pemantau pemilu. Penggunaan strategi tertutup atau strategi terbuka 

semata-mata berdasarkan pada efektivitas penanganan laporan pelanggaran 

yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian. 

 Strategi tertutup biasanya dilakukan untuk penanganan pelanggaran-

pelanggaran yang sifatnya „ringan‟ serta mudah dan cepat diselesaikan. Kasus-

kasus pelanggaran administrasi kampanye misalnya, lebih efektif dilakukan 

dengan cara tertutup, karena sesungguhnya pengawas pemilu tinggal 

mendorong penyeleng-gara pemilu untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku 

pelanggaran, atau bertindak tertentu agar pelanggaran tidak berulang. 

Penggunaan strategi tertutup  tergantung pada keakraban dan hubungan-

hubungan informal antara jajaran pengawas pemilu dengan jajaran 

penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian. 

 Strategi terbuka biasanya dilakukan untuk penanganan pelanggaran-

pelanggaran yang sifatnya „berat‟ serta tak gampang diselesaikan, baik karena 

faktor sosial politik maupun karena faktor teknis pembuktian. Kasus-kasus 

pelanggaran administrasi yang berujung pada pengenaan sanksi pencoretan 

partai politik dari daftar peserta pemilu, atau pencoretan nama calon dari daftar 

calon, serta pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu, masuk kategori ini. 

Strategi terbuka dipilih karena pengawas pemilu membutuhkan dukungan 

publik untuk mendesak penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian 

untuk bekerja sungguh-sungguh dalam menangani dan menyelesaikan 

pelanggaran. Dukungan publik diperlukan, karena baik penyelenggara pemilu 

dan atau penyidik kepolisian akan menghadapi tekanan dan bahkan ancaman 

dari pihak-pihak tertentu yang  tidak ingin  kasus-kasus pelanggaran 

dituntaskan. Dalam menjalankan strategi terbuka ini, pengawas pemilu harus 

menyediakan dan memasok informasi yang diperlukan oleh media massa dan 

pemantau pemilu. 

 Strategi terbuka dan strategi tertutup dapat dijalankan secara bergantian 

terhadap satu kasus, tergantung situasi dan kondisi perkembangan penanganan 

kasus. Dalam hal ini ketua dan anggota pengawas pemilu harus bersepakat 

kapan perubahan strategi dimulai dan target khusus apa yang hendak dicapai. 
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 Staf sekretariat pengawas pemilu harus mengetahui dan memahami pilihan-

pilihan strategi yang ditempuh oleh pengawas pemilu, karena hal ini 

menyangkut perannya sebagai pembantu ketua atau anggota pengawas pemilu 

dalam mengontrol  penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan 

oleh penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian. 

Bagaimana Posisi dan Fungsi Strategis Staf Sekretariat Pengawas Pemilu? 

 Staf sekretariat pengawas pemilu harus mengikuti proses pengkajian laporan 

pelanggaran atau temuan pelanggaran, agar mengetahui dan memahami 

dengan benar kasus-kasus pelanggaran pemilu yang diteruskan ke 

penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian. 

 Pengetahuan dan pemahaman terhadap kasus-kasus pelanggaran yang 

diteruskan ke penyelenggara pemilu dan atau penyidik kepolisian sangat 

penting, karena staf sekretariat bisa membantu ketua atau anggota pengawas 

pemilu dalam menjelaskan perlunya kasus pelanggaran pemilu ini 

ditindaklanjuti. Apalagi jika staf sekretariat pengawas pemilu datang sendiri 

menyerahkan Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu ke Penyelenggara 

Pemilu dan atau Penyidik Kepolisian, maka mau tidak mau dia harus 

menjelaskan dan meyakinkan penyelenggara pemilu dan atau penyidik 

kepolisian, agar kasus pelanggaran ini benar-benar ditangani dan 

diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Dalam rangka menangani dan menyelesaikan kasus pelanggaran yang 

disampaikan oleh pengawas pemilu, sangat mungkin penyelenggara pemilu 

dan atau penyidik kepolisian meminta keterangan atau kesaksian lebih 

lanjutan dari staf sekretariat. Oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman 

terhadap kasus-kasus pelanggaran yang disampaikan pengawas pemilu, 

menjadi keharusan, agar staf sekretariat benar-benar bisa menjadi saksi yang 

baik. 
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