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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara  Republik

Indonesia 1945. Agar demokrasi bisa dilaksanakan secara berkala perlu

didukung oleh kondisi antara lain, Pertama, adanya pengadilan independen

yang menginterpretasikan peraturan pemilu, kedua, Adanya lembaga

administrasi yang jujur, kompeten dan nonpartisan untuk menjalankan

pemilu, ketiga, Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup

terorganisasi untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan diantara alternatif

kebijakan yang dipilih, keempat, Penerimaan komunitas politik terhadap

aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai

kekuasaan1.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang disingkat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan proses

1Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan pemilu indonesia, Jakarta; Kompress, 2003, hlm 5-6
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pergantian Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak

lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu

perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun

warga negara indonesia yang memiliki hak pilih2. Ketentuan Undang-Undang

Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

DPRD memastikan pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien

berdasarkan ketentuan perundangan-undangan guna menjamin

terselenggaranya pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia, jujur, Adil dan berkualitas serta dilaksanakannya

peraturan perundang-undangan mengenai pemilu Anggota DPR, DPD dan

DPRD secara menyeluruh.

Tahapan yang sangat krusial dari seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilu yakni Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara

yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun

Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat

Pemungutan suara selanjutnya disingkat (TPS) dalam Pemilu anggota DPR,

DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam tahapan penting

ini potensi pelanggaran hukum banyak terjadi yakni pada saat rekapitulasi

penghitungan suara dan pergeseran rekapitulasi perolehan suara ditingkat

ditingkat desa. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

2 Roni wiyanto, Penegakan hukum pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Bandung;
Mandar Maju, 2014, hlm.26
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Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu

Luar negeri diberikan kewenangan untuk menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tingkatannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat

dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana Penanganan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemungutan

Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

DPRD Tahun 2014?

2. Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Yang Terjadi Pada

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana tersebut

diatas, penelitian ini bertujuan;

1. Untuk menganalisis mekanisme Penanganan Pelanggaran Dalam

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

2. Untuk menganalisis Penyelesaian Pelanggaran Pemilu yang terjadi pada

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.
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4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat teoritis

Melalui Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan konsep hukum

mengenai kewenangan Badan pengawas Pemilu/Pengawas Pemilu dalam

menyelesaikan pelanggaran Pemilu pada penyelenggaraan Pemilihan Umum

sehingga dapat menambah khasanah ilmu hukum, khususnya dalam

penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

4.2. Manfaat praktis

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi-

institusi yang terlibat khususnya Bawaslu/Pengawas Pemilu pada penanganan

pelanggaran pemilu pada penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR,

DPD dan DPRD dimasa-masa mendatang. Kegunaan secara praktis yang lain

adalah memberikan masukan bagi penyelenggaraan sistem penegakan hukum

agar tercipta keterpaduan.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Kerangka Teoritis

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan

rakyat sebagai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Menyatakan Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dipraktekkan melalui pemilihan umum baik

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil

Bupati. Dalam ketenuan umum Undang-Undang mengenai Penyelenggara
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Pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan wujud pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali3.

Dalam hal adanya laporan dugaan pelanggaran Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar negeri

berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perungdang-

undangan mengenai pemilu dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1. Teori kepastian hukum

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan

tidak berdasarkan atas kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa Negara Kesatuan republik

Indonesia adalah Negara hukum yang tindakan-tindakannya berdasar

hukum. Dengan demikian hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku

dalam masyarakat dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat

dipaksakan dan bertujuan mendapatkan kepastian hukum4. Kepastian

hukum sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk

menjamin terselenggaranya pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan

mengenai pemilu.

3 Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (ketentuan umum Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD), ketentuan yang sama juga disebutkan pada ketentuan umum pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2-11 tentang Penyelenggara Pemilu.

4 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, dasar-dasar filsafat dan teori hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung 2001
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5.1.2. Teori perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini sebenarnya terkait

dengan permasalahan yang dirumuskan didepan bahwa terkait

penyelenggaraan pemilu salalu terjadi kecurangan dan terkadang keputusan

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak jarang merugikan peserta

pemilu maka peserta pemilu memerlukan jaminan perlindungan hukum dari

kemungkinan terjadinya kesalahan, kesengajaan sebagai akibat dari

dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap peserta pemilu,

Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat dipenuhi secara

efektif apabila disediakan ruang pengaduan dan upaya hukum yudisial yang

dilakukan oleh suatu peradilan dalam proses pengembalian hak konstitusi

peserta pemilu atau yang biasa disebut upaya hukum korektif.

5.1.3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan

menerapkan sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna

menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan5.

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

5 Satjipto Rahardjo, Masalah penegakan hukum, Sinar Baru, Bandung. 1083, hal. 24
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Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah merupakan usaha untuk menegakkan norma-

norma hukum pemilu yang diharapkan Masyarakat dan peserta pemilu

menjadi kenyataan

5.2. Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini mencakup

definisi-definisi sebagai berikut:

1. Pasal 1 anggka 22 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012  Tentang

Tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum

anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan

perwakilan rakyat daerah, memberikan pengertian Pelanggaran Pemilu

adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait Pemilu.

2. Pasal 1 angka 23 Peraturan bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Pelanggaran

Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur,

dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu

dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu di luar tindak pidana Pemilu

dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD memberikan difinisi Pemilihan

Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-undang Nomor 15

Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

5. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan

pengertian Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah

Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggraan

pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan

pengertian Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Bawaslu

Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilu di provinsi

7. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan

pengertian Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut

Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentik oleh Bawaslu

Provinsi yang bertugas  mengawasi penyelenggaraan pemilu di

Kabupaten/Kota

8. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan

pengertian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut

Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu

Kabupaten/Kota yang bertugas  mengawasi penyelenggaraan pemilu di

Kecamatan atau nama lainnya.
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9. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan

pengertian Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh

Panwaslu Kecamatan yang bertugas  mengawasi penyelenggaraan pemilu

di desa atau nama lainKelurahan

10. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan

pengertian Pengawas Pemilu Luar negeri adalah Petugas yangdibentuk

oleh Bawaslu yang bertugas  mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar

negeri.

11. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara

tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak

pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu

tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

DPRD.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis penelitian

Melihat objek masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini

adalah kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam

merekomendasikan pelanggaran Pemilu di Kabupaten

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis normatif6 atau yuridis-

normatif yakni penelitian secara doktrinal meneliti dasar peraturan

perundang-undangan mengenai kewenangan Pengawas Pemilu

merekomendasikan pelanggaran pemilu, titik berat penelitian yuridis

normatif sesuai dengan karakter keilmuan.

6 Peter Mahmud Marsuki, Penelitian hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
Cetakan ke 6, 2010
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6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

- penelitian peraturan perundang- undangan (statute approach ),

- pendekatan konseptual (conseptual approach,) dan

- pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan Undang-undang (statute approach)dilakukan dengan

mentelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani7. Dalam kaitan dengan pendekatan

perundang-undangan, maka peneliti akan meneliti semua perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Pendekatan konseptual (conseptual approach)adalah digunakan

untuk memahami konsep-konsep penegakan hukum pemilu, pendekatan

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum8. Pemahaman akan pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

menbangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

dihadapi.

Pendekatan kasus (case approach) yang dalam hal ini akan

dilakukan adalah alasan-alasan hukum yang digunakan untuk sampai kepada

putusan9. Yang dalam hal ini peneliti menganalisis pertimbangan Badan

Pengawas Pemilu Jawa Timur atas rekomendasi Nomor 197/BAWASLU-

7Peter Mahmud Marsuki, Penelitian hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
Cetakan ke 6, 2010,hal 93

8 Ibid
9 Ibid
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PROV/JTM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 dan Nomor 208 /BAWASLU-

PROV/JTM/IV/2014 tanggal 24 April 2014 dalam merekomendasikan

pelanggaran pemilu kepada KPU Provinsi Jawa Timur yang secara teknis

dilaksanakan oleh KPU Pamekasan. Dengan pendekatan ini diharapkan

dapat memberikan penambahan keilmuan hukum dengan melihat secara

argumentatif mengenai tindaklanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

6.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat

berupa peraturan perundang-undangan10, dalam penulisan tesis ini

penulis akan mempergunakan bahan priimer yang terdiri dari Peraturan

perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD dan DPRD, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun

2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat

Pemungutuan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Bawaslu Nomor

14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota ewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan

Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

10 Peter Mahmud Marsuki, Penelitian hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, Cetakan ke 6, 2010
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2. Sedangkan Bahan hukum  sekunder yakni bahan-bahan hukum berupa

tulisan-tulisan hukum yang dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian,

disertasi, makalah, artikel, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan penulisan

tesis11.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dalam

penelitian tesis ini dikumpulkan melalui cara studi pustaka, inventarisasi

semua bahan hukum sekunder kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum

yang terkait, serta melalui hasil wawancara kemudian dilakukan klasifikasi

secara sistematis. selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sitematis

untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang

diperoleh dari studi pustaka kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan

untuk dipilih sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu

mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian dideskripsikan

dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu

hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum, analisis bahan hukum dalam

penelitian proposal ini analisis yuridis yaitu analisis yang mendasarkan pada

penalaran hukum (legal reasoning) interpretasi hukum (legal interpretation)

dan argumentasi hukum secara runtut.

11 Ibid
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7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan terbagi dalam 4 (empat) bab yang

berkaitan satu sama lainnya untuk membangun rangkaian pemikiran yang

utuh. Penulisan tersebut terdiri dari;

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, yang

menguraikan latar belakang masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini,

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka,

Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II Penanganan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang

berisi tentang uraian Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu,

Penanganan Pelanggaran Pemilu Atas Dugaan Manipulasi Rekapitulasi

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Analisis Rekomendasi

Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur Nomor 208/BAWASLU-

PROV/JTM/IV/2014

Bab III Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Yang Terjadi Pada

Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, yang berisi tentang uraian

Integritas Petugas Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemungutan

dan Penghitungan Suara, Keterbatasan Jumlah Pengawas Pemilu Lapangan

dalam mengawasi pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara,

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Sebagai Upaya Penyelesaian atas

Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



14

BAB II

PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh KPU dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu  berintegritas dengan berpedoman

pada asas-asas pemilu. Penegakkan hukum diperlukan untuk melindungi hak

peserta pemilu dan seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih

pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD khususnya

pada tahapan yang sangat penting yakni pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara. Penanganan laporan diatur dengan peraturan Bawaslu

Nomor 14 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan

pelanggaran pemilu, jika pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu maka

disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang

selanjutnya disingkat DKPP, dan pelanggaran administrasi  diteruskan pada

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan

disertai berkas pelanggaran dan hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi

pemilu, pelanggaran pidana pemilu diteruskan pada penyidik Kepolisian

Republik Indonesia dengan batas waktu yang telah ditentukan.
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Tiga hal yang mesti diberi perhatian dalam penegakan hukum pemilu12;

Pertama, berkaitan dengan perlindungan proses politik dari pelanggaran,

rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan,

intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi

nonpidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan

ini menitikberatkan pada hukum substansi atau materiil seperti jenis-jenis

pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai

adalah “perlindungan proses pemilu dari kecurangan”. Penegakan hukum

merupakan faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang

mengancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran harus dikoreksi. Institusi

yang berbeda dengan mekanismenya masing-masing dapat bertanggung

jawab untuk menegakkan integritas itu, yang secara spesifik tertuang dalam

kerangka hukum. Kedua, terkait dengan hak untuk menggugat hasil pemilu

dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Proses kompetisi

pemilu harus mengatur berbagai hal yang diperlukan guna memberikan

penekanan terhadap pelaku sehingga yang dirugikan (kandidat atau partai

politik) dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes

hasil pemilu.

Ketiga, berhubungan dengan dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu.

Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memang bisa dilakukan oleh

banyak pihak bahkan dapat dilakukan oleh semua orang untuk menjadi

pelaku pelanggaran Pemilu, sehingga sangat diperlukan penerapan sanksi

12 Ramlan Surbakti dkk,Serial Buku 15, Penanganan Pelanggaran Pemilu,Kemitraan
bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, Cetakan 1,2011, hal 6
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pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik bagi Penyelenggara

Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana

Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu.

Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh warga negara

Indonesia yang mempunyai hak pilih; pemantau pemilu; atau peserta

Pemilu13.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan

Pengawas Pemilu Luar negeri yang berwenang menerima laporan

pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

sebagaimana pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal terdapat bukti

permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau

kesalahan dalam  rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditindaklanjuti

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota KPU, KPU

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang melakukan

pelanggaran, Penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi

penghitungan perolehan suara dikenai tindakan hukum sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD..

Penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD harus menjamin kualitas kualiatas

penyelenggaraannya sebagaimana asas Pemilu yang Langsung, Umum,

13 Ramlan Surbakti dkk,Serial Buku 15, Penanganan Pelanggaran Pemilu,Kemitraan
bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, Cetakan 1,2011, hal 18
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Bebas, Rahasia, Jujur dan adil yang disingkat LUBER dan JURDIL. oleh

karena itu perlu mekanisme hukum dalam pelaksanaan pemilu untuk

menyelesaikan pelanggaran pemilu . Mekanisme hukum diperlukan untuk

mengoreksi apabila terjadi pelanggaran pemilu dan memberikan sanksi pada

pelaku pelanggaran sehingga proses pemilu benar-benar dilaksanakan dengan

demokratis14

Undang-Undang telah menjamin  sistem penegakan hukum pada

penyelenggaraan pemilu terhadap pelanggaran pemilu sebagaimana

tercantum dalam Bab XXI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD, tindaklanjut penanganan dugaan

pelanggaran yakni meneruskan rekomendasi setelah berdasarkan hasil kajian

Pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang, terdapat enam jenis

pelanggaran dan penyelesaiannya antara lain sebagai berikut;

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Ketentuan pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa

Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu adalah Pelanggaran

terhadap etika Penyelenggara Pemilu dengan berpedoman pada sumpah

dan/atau  janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara

Pemilu. Berdasarkan Pengertian tersebut sebelum Penyelenggara

Pemilu menjalankan tugas dan kewenangannya harus terlebih dahulu

mengucapkan sumpah dan/atau janji untuk menjalankan Tugas dan

wewenang serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

14 Sodikin, Hukum Pemilu, Pemilu sebagai praktek Ketatanegaraan, Gramata
Publising, 2014
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peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kepentingan

Negara Kesatuan republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau

golongan15. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk untuk

memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya

dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK,

anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN,

Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu

Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu kecamatan, anggota Pengawas

Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang

meliputi tatacara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan

pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik

Penyelenggara Pemilu, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 253

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR,

DPD dan DPRD.

Setiap laporan adanya pelanggaran administrasi pemilu

disampaikan pada Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya paling lama 7

(tujuh) hari sebagaimana ketentuan pasal 8 peraturan Bawaslu Nomor

15 Roni wijaya, Penegakan hukum pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD,
Mandar Maju, bandung, 2014
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14 Tahun 2012 tentang Tata cara pelaporan dan penanganan

pelanggaran pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Sengketa Pemilu

Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta

pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam

pasal 257 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012. sengketa pemilu dapat

dibedakan dalam 2(dua) kualifikasi. Pertama,sengketa pemilu antar

peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kedua,sengketa pemilu antara

peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota. Kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu oleh

Bawaslu dan dalam melaksanakan kewenangannya dapat

mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas

Pemilu Luar Negeri. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa

Pemilu melalui tahapan;

1. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

2. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai

kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang

bersengketa, Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak

yang bersengketa. Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa
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Pemilu bersifat final dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa

Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai politik Peserta Pemilu

dan daftar calon tetap anggota DPD, DPD dan DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota. Sengketa pemilu yang berkaitan dengan

verifikasi partai politik dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan terlebih

dahulu di Bawaslu dan jika sengketa di Bawaslu tidak dapat

diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara.

3. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau

kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana pasal

260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ketentuan Tindak Pidana

Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

dikualifikasikan 2 jenis yakni; pelanggaran diatur ( pasal 273 – 321 )

dan kejahatan diatur ( pasal 292 – 321 )16 yang penanganannya

diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik indonesia paling lama

1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu

Kecamatan.

16 Roni wijaya, Penegakan hukum pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD,
Mandar Maju, bandung, 2014
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4. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang

timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilu antara calon Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau partai

politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 268

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul

antara;

a. KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos

verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang

penetapan partai politik peserta pemilu;

b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon

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

yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

5. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan

peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

Nasional, Perselisihan hasil pemilu sebagaimana dirumuskan dalam

pasal 271 ayat (1)  berbunyi; pertama,Perselisihan hasil pemilu adalah

perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan
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perolehan suara hasil pemilu secara nasional, kedua, Perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat

mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Peserta Pemilu dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh KPU Kepada Mahkamah Konstitusi dengan

batasan waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Pasal 74 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa permohonan hanya

dapat diajukan terhadap “penetapan hasil pemilihan umum” yang

dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang

dimaksud dengan “penetapan hasil pemilihan umum” menurut

penjelasan pasal tersebut adalah “jumlah suara yang diperoleh peserta

pemilihan umum.” Peserta pemilihan umum yang dimaksud adalah

partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia (DPD) untuk pemilihan umum legislatif dan pasangan calon

presiden/calon wakil presiden untuk pemilihan umum presiden dan

wakil presiden17.

2. Penanganan Pelanggaran Pemilu atas dugaan manipulasi rekapitulasi

penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS

8 Dusun Panyepen Desa Poto’an Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten

Pamekasan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu

17 Refly Harun, Jurnal Perludem : Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu,Edisi#1Bulan Desember, 2011,
hal. 49



23

Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 9 April 2014 lalu setelah dilakukan

kajian oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah merupakan pelanggaran

terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai

dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014. Terhadap pelanggaran

tersebut oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur direkomendasikan dengan

rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor  197/BAWASLU-

PROV/JTM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 untuk dilakukan penghitungan

suara ulang, namun setelah pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut

terdapat fakta lain yakni terjadi perbedaan yang terdapat pada Lampiran

Model C1 dengan fisik surat suara dan terdapat kelebihan suarat suara yang

melampaui 2% dari DPT sehingga diperintahkan melalui rekomendasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 208/BAWASLU-

PROV/JTM/IV/2014 tanggal 24 April 2014 untuk dilaksanakan pemungutan

suara ulang di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 khusus Pemilu anggota DPRD

Kabupaten Pamekasan.

3. Analisis Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur Nomor :

208/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014

Bawaslu Provisi dalam menjalankan tugasnya mempunyai

kewenangan mengeluarkan rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana

dimaksud pada pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilu,

Bawaslu Provinsi membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran hasil

pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota

DPR, DPD dan DPRD, dan berwenang menerima laporan untuk
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ditindaklanjuti berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Bawaslu nomor 14 Tahun 2012  tentang Tata Cara Pelaporan Dan

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara pada 9

april 2014 di desa Poto’an Laok TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Daerah Pemilihan

II Kabupaten Pamekasan telah terjadi pelanggaran yakni pelanggaran tata

cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sehingga Bawaslu

provinsi Jawa Timur memutuskan merekomendasikan pemungutan suara

ulang didasarkan fakta bahwa hasil dari penghitungan suara tidak sesuai

antara fisik surat suara yang sudah digunakan pemilih dengan dokumen

Lampian Model C-1 KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pelaksanaan

rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 197/BAWASLU-

PROV/JTM/IV/2014.

Berdasarka hasil penghitungan suara di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8

telah diperoleh fakta bahwa perolehan suara tidak hanya pada satu calon

saja, namun perolehan suara terdapat pada calon lain dan partai lain.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang disingkat KPPS tidak

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

sehingga demikian Bawaslu Provinsi Jawa Timur bahwa pemungutan dan

penghitungan suara telah terbukti tidak dilaksanakan menurut tatacara yang

ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun
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2013 sehingga direkomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 6, TPS 7

dan TPS 8 Desa Poto’an Laok, Daerah Pemilihan II untuk Pemilu Anggota

DPRD Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut

sebagaimana fakta-fakta diatas, sebenarnya tidak hanya pelanggaran

administrasi pemilu saja akan tetapi terdapat pelanggaran pemilu yang lain,

pertama, terdapat pelanggaran pidana pemilu karena rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam Lampiran Model C-1

KPU Kabupaten/Kota tidak sama dengan surat suara yang terdapat dalam

kotak suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
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BAB III

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU YANG TERJADI PADA

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai Penyelesaian Pelanggaran yang

terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Poto’an Laok Kecamatan Palengan

Kabupaten Pamekasan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Nomor 208/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 kepada KPU Provinsi Jawa Timur

untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan agar melaksanakan

Pemungutan dan penghitungan suara ulang atas pelanggaran yang terjadi dalam

pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana ketentuan itu diatur dalam pasal

254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD

dan DPRD dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, namun sebelumnya penulis akan

mengurai mengapa terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun

2014 diantaranya;.

1. Integritas Petugas Penyelenggara Pemilu di TPS dalam Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelanggaran yang terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Poto’an

Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa

Petugas Penyelenggara Pemilu di TPS adalah pihak yang harus bertanggung

jawab atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut,,
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bagaimana tidak, betapapun kuatnya intervensi peserta pemilu untuk merubah

hasil pemungutan suara, kalau integritas Penyelenggara Pemilu sebagai

pelaksana pemilu di TPS sangat kuat, maka kecurangan tidak akan pernah

terjadi.

Kemudian, Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara, tidak

semua pemilih memiliki kemampuan rasional untuk menentukan pilihannya.

Ada di antara mereka yang buta huruf.

Berikutnya Pada Tahapan Pemutakhiran data pemilih, Petugas

Pemutakhiran data pemilih juga tidak melakukan pemutakhiran data pemilih

dengan benar, ada Warga yang bekerja ke Luar Negeri dibiarkan dalam

Daftar Pemilih hingga akhirnya menjadi Pemilih yang tidak “bertuan”, hal ini

memberikan peluang surat suaranya digunakan orang lain pada pemungutan

suara.

Peluang terjadinya pelanggaran juga disebabkan Partai Politik atau

Calon Anggota DPD tidak menempatkan saksi-saksinya disemua TPS, tentu

kesempatan itu berpeluang terjadinya suatu pelanggaran, sementara saksi

yang hadir tidak terlalu memahami akan tugas, fungsi dan tata cara

pemungutan dan penghitungan suara  sehingga kalaupun terjadi kecurangan

tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh para saksi yang

hadir di TPS selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tahapan yang paling menentukan sebagai inti dari semua tahapan

pemilu adalah tahap pemungutan dan penghitungan suara yang sangat rawan

terjadinya pelanggaran. Kerja besarnya adalah melakukan pendidikan pemilih

akan hak politiknya dalam pemilihan umum. Hak pemilih dalam pemilu tidak
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hanya memberikan suara pada hari pemungutan suara. Pemilih juga harus

memastikan bahwa haknya itu tidak dimanipulasi oleh penyelenggaraan

pemilu yang buruk18

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahun 2014, tahapan Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah tahapan yang paling krusial diantara

tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Pada tahapan pemungutan dan

penghitungan suara tersebut persoalan yang paling menonjol adalah kasus

penggelembungan dan penggembosan suara. Kasus ini berupa pergeseran

hasil pemilu yang mengakibatkan perubahan perolehan suara masing-masing

peserta pemilu, Perselisihan hasil pemilu baik antar partai maupun internal

partai, disebabkan beberapa kecurangan yang terjadi diberbagai tingkatan.

Kecurangan tertinggi berupa penggembosan dan penggelembungan suara,

artinya ada transaksi politik dalam bentuk jual beli suara yang berdampak

pada kenaikan atau justru pengurangan suara baik partai maupun calon

anggota legislatif. Permasalahan kedua yang menjadi argumentasi sengketa di

Mahkamah adalah adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh

petugas19.

2. Keterbatasan Jumlah Pengawas Pemilu Lapangan Dalam Mengawasi

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD

dan DPRD Tahun 2014 merupakan kewenangan Bawaslu yang diamanatkan

dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

18 Jurnal Perludem,Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, 2013
19 Veri junaidi, Potret Pemilu dalam Sengketa, Jurnal Perluden, Evaluasi Penegakan

Hukum Pemilu 2014,#7,Januari,2015,
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Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengawasan oleh

Pengawas Pemilu pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

tidak bisa dijangkau pada semua TPS oleh sebab kondisi geografis dan

jumlah sebaran TPS cukup banyak dalam waktu pelaksanaan yang

bersamaan20. Sementara jumlah Pengawas Pemilu Lapangan menurut pasal

72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

disetiap Desa atau nama lainnya/Kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan

paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan

sebaran TPS, dan Jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

tersebut telah diatur dan perjelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun

2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bahwa

anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan

paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang

disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. Dalam hal jumlah

anggota Pengawas Pemilu Lapangan berdasarkan pada sebaran TPS

dilaksanakan dengan ketentuan, Pertama,desa atau nama lain/kelurahan

dengan sebaran 1-5 TPS, PPL berjumlah 1 (satu); Kedua, desa atau nama

lain/kelurahan dengan sebaran 6-15 TPS, PPL berjumlah 2 (dua); ketiga, desa

atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 16-25 TPS, PPL berjumlah 3 (tiga);

Keempat, desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 26-50 TPS, PPL

berjumlah 4 (empat); kelima, desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran

20Panwaslu Kabupaten Pamekasan, Laporan hasil pengawasan pemilu 2014
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lebih dari 50 TPS, PPL berjumlah 5 (lima) sedang Jumlah anggota Pengawas

Pemilu Lapangan yang disesuaikan dengan kondisi geografis ditetapkan

dengan keputusan Bawaslu dengan usulan dari Panwaslu Kabupaten/Kota21.

Selanjutnya Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya yang menjadi menyebabkan kelebihan surat suara

yang berpotensi surat suaranya digunakan oleh orang lain.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagai upaya penyelesaian atas

Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6, TPS 7

dan TPS 8 desa Poto’an Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

didasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Provinsi jawa timur

harus dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang karena tidak

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8,

disimpulkan telah terjadi pelanggaran berdasarkan pada fakta-fakta hasil

penghitungan suara ulang khusus TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 yang dilaksanakan

pada tanggal 23 April 2014 bersamaan dengan pelaksanaan rekapitulasi

perolehan suara tingkat KPU Provinsi di Hotel Singgasana Surabaya

didasarkan atas rekomendasi pertama Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor

197/ BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 telah terjadi

21 Bawaslu, Peraturan pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu badan

pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota,

panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas pemilihan umum lapangan, dan

pengawas pemilihan umum luar negeri no. 11 tahun 2012, psl 4
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pergeseran perolehan suara, sehingga dinyatakan bahwa pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut harus dilakukan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang. sehingga di rekomendasi untuk

dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang dengan Rekomendasi

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur Nomor 208/BAWASLU-

PROV/JTM/IV/2014 sebagai upaya menindaklanjuti pelanggaran

administrasi pemilu yang diteruskan kepada KPU Provinsi Jawa timur agar

memerintahkan KPU Kabpaten Pamekasan  untuk melakukan pemungutan

suara ulang di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Poto’an Laok Kecamatan

Palengaan Kabupaten Pamekasan

Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada KPU Provinsi Jawa

Timur agar memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan melakukan

pemungutan suara ulang di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Poto’an Laok

Kecamatan Palengaan. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang

dilaksanakan pada tanggal 27 April 2014, perlu diketahui bahwa TPS 6, TPS 7

dan TPS 8 tersebut berada dilingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum

yang pemilihnya didominasi santri. Dalam pemungutan suara ulang itu, Caleg

PBB dengan nomor urut 1, kembali unggul meskipun tidak lagi seratus persen,

dari ketiga TPS dengan total 1.164 hak pilih, 1.155 suara untuk Bahrullah, 2

suara untuk caleg lain, 1 mencoblos gambar Partai Demokrat dan 3 orang tidak

menggunakan hak pilihnya.22

22 www.rri.co.id/sumenep/post/berita/76459
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian Penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diurai pada bab sebelumnya dapat

disimpulkan sebagai berikut;

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam menangani laporan dugaan

pelanggaran pemilu khususnya yang terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa

Poto’an laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan berdasarkan fakta

bahwa perolehan suara tidak mengarah kepada satu calon saja setelah

dilakukan penghitungan suara ulang namun dokumen Lampiran Model C1

DPRD Kabupaten/Kota tercatat perolehan suara hanya mengarah pada salah

calon tetapi perolehan suara sesuai dengan fisik surat suara terdapat perolehan

calon lain dari partai lain, maka seharusnya tidaklah cukup hanya melakukan

kajian pelanggaran prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah diatur

dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan

KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di

tempat Pemungutan suara

Pelanggaran pemilu yang terjadi di sebagaimana diurai diatas

disebabkan antara lain;

1. Integritas Petugas Penyelenggara di TPS sangat jauh dari ideal yang

diinginkan karena Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi
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dan DPRD Kabupaten/Kota menganut sistem proporsional terbuka

sehingga membuka peluang terjadinya pertarungan bebas oleh sebab itu

harus ada Pembenahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yakni KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang harus dilakukan dengan

mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Kelemahan Undang-Undang yang sangat memberikan kesempatan

terjadinya pelanggaran Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengamanatkan  Pengawas Pemilu ada

disetiap TPS, namun dibatasi maksimal 5 (lima) di tiap Desa padahal jumlah

TPS di desa ada yang sampai 27 TPS bahkan ada yang lebih yang

memungkinkan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tidak bisa

menjangkau pelaksanaan Penghitungan suara pada waktunya bersamaan.

Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan disetiap

Desa atau nama lain/Kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling

banyak 5 lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran

TPS,

2. Saran

Setelah menyimpulkan jawaban permasalahan, berikut diberikan

saran berkait dengan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut;

1. Dalam menangani pelanggaran pemilu agar dilakukan kajian lanjutan

dimungkinkan terdapat pelanggaran yang lain, jika dalam kajian Bawaslu

Provinsi terdapat pelanggaran pemilu yang lain segera direkomendasikan
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kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk tegaknya hukum

mengenai pemilu sehingga menimbulkan efek jera.

2. Persoalan Penggelembungan atau pergeseran perolehan suara dalam

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maka penting

pemungutan suara dengan menggunakan sidik jari yang langsung

dikonversi pada perangkat komputer sebagai dalam mewujudkan

Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas untuk

Penyelenggaraan Pemilu yang akan datang guna mengakomudasi Pemilih

buta huruf, mengurai kecurangan yang selama ini terjadi sehingga

menciptakan kondisi yang lebih tenang, sejuk dan Hasil Penyelenggaraan

Pemilu dapat memuaskan Peserta Pemilu dan seluruh Masyarakat

Indonesia.

3. Harus dilakukan revisi terbatas terhadap pasal 72 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu agar

memungkinkan pengawas Pemilu Lapangan berada disetiap Tempat

Pemungutan Suara.


