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Sebagai sebuah upaya menghadirkan rekam jejak 
pengawasan sekaligus catatan perjalanan Pilkada 
Serentak sejak tahun 2015 maka Bawaslu RI merasa 

perlu melibatkan segenap jajaran pengawas pemilu dari 
Provinsi sampai Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam 
penulisan ini. Karena lokus peris�wa Pilkada Serentak ada di 
daerah, maka Bawaslu RI menilai yang lebih berhak untuk 
menuliskannya adalah jajaran pengawas pemilu di masing-
masing daerah. Bawaslu RI berkepen�ngan pula terhadap 
upaya peningkatan kapasitas jajaran di daerah untuk 
mempunyai kemampuan analisis dan penulisan ilmiah 
sebagai salah satu cara penyampaian kinerja Bawaslu kepada 
publik.
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Para pembaca yang budiman, buku yang berada di tangan anda 

ini merupakan ikhtiar dari Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) untuk menghadirkan catatan, pengalaman, data hasil 

pengawasan, penindakan pelanggaran serta proses penyelesaian 

sengketa dalam perjalanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sejak 

tahun 2015-2020.  Rangkaian naskah ini merupakan serial Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang ditulis oleh 

jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh 

Indonesia, termasuk proses pengawasan dalam masa pandemi Covid-

19. Sebagai sebuah seri penerbitan, terdapat sebanyak 34 buku yang 

mewakili pengalaman setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di 

dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 

Indonesia. Penerbitan buku ini melengkapi upaya evaluasi 

penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional tahun 2019 

dalam 7 buku serial sebelumnya. 

Sebagai sebuah upaya menghadirkan rekam jejak pengawasan 

sekaligus catatan perjalanan Pilkada Serentak sejak tahun 2015 maka 

Bawaslu RI merasa perlu melibatkan segenap jajaran pengawas pemilu 

dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam penulisan 

ini. Karena lokus peristiwa Pilkada Serentak ada di daerah, maka 

Bawaslu RI menilai yang lebih berhak untuk menuliskannya adalah 

jajaran pengawas pemilu di masing-masing daerah.  Bawaslu RI 

berkepentingan pula terhadap upaya peningkatan kapasitas jajaran di 

daerah untuk mempunyai kemampuan analisis dan penulisan ilmiah 

sebagai salah satu cara penyampaian kinerja Bawaslu kepada publik. 

Atas upaya yang luar biasa ini, Saya dan pimpinan Bawaslu 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bagian Analisis Teknis 

Pengawasan dan Potensi Pelanggaran di Sekretariat Bawaslu RI yang 

telah mendesain dan melaksanakan program riset dan evaluasi 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020 ini 
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bersama-sama para pakar kepemiluan antara lain Aditya Perdana 

(Puskapol Universitas Indonesia); Endang Sulastri (Universitas 

Muhammadiyah Jakarta); Abdul Gaffar Karim (Universitas Gadjah 

Mada); Ahsanul Minan (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia); dan 

August Mellaz (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi).  

Ucapan terimakasih dan kebanggaan luar biasa juga kami 

sampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota dan para konsultan daerah yang telah melakukan 

asistensi dalam program kajian dan evaluasi Pilkada Serentak 2015-

2020 ini. Meski pada tahun 2020 terdapat penyelenggaraan Pilkada 

Serentak di 270 daerah pemilihan, serta dihadapkan pada kondisi 

pandemi Covid-19, kita bersama masih bisa menghasilkan karya besar 

ini, sebuah kerja-kerja keabadian yang akan bermanfaat bagi 

perkembangan keilmuan tentang pemilu dan demokrasi di Indonesia. 

Sekaligus menjadi bahan rekomendasi Bawaslu untuk perbaikan 

sistem kepemiluan di masa mendatang.  

Selamat membaca. 

     

     Ketua Bawaslu RI 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
Syahrir Karim 

Muh. Daud 
 

 

Pemilu merupakan ruang terbangunnya konsolidasi demokrasi. 

Ruang dimana terjadi tidak hanya sirkulasi kepemimpinan, tetapi juga 

ruang bertemunya antar kepentingan dari berbagai latar yang 

berbeda. Di sinilah esensi demokrasi yang sesungguhnya ketika 

konsolidasi demokrasi terbangun akan memberi efek legitimasi yang 

kuat. Pemilu adalah satu-satunya ruang bagi Negara untuk 

mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Sebagai Negara yang 

menganut system perwakilan, maka rakyat menjadi penentu 

bagaimana sebuah pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Oleh 

karena itu, tentu saja ini membutuhkan perangkat peraturan dalam 

mengorganisir semua elemen masyarakat termasuk penylelenggara 

agar tercipta rasa keadilan untuk melahirkan pemerintahan yang sah 

dan legitimate. Banyaknya masalah termasuk gelombang penolakan 

atau kritik dari rakyat menandakan bahwa pemerintah dalam hal ini 

Negara mempunyai legiimasi yang lemah.  

Demi terbangunnya proses konsolidasi demokrasi yang baik, 

maka dibutuhkan system politik yang baik pula. Oleh karena itu, perlu 

evaluasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu sampai pada level 

pilkada sebagai penyempurnaan atau setidaknya menjadi bahan 

evaluasi bagi pemerintah bagi system pemilihan, kepartaian termasuk 

system perwakilan. Maraknya konflik kepentingan antar kelompok 

individu, politisasi birokrasi, maraknya politik uang  dalam setiap level 
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system pemilu, baik di pilpres, pileg maupun di pemilihan kepala daerah 

semakin memperkuat perlunya evaluasi dalam pelaksanaannya.  

Ditambah lagi perangkat aturan yang masih dianggap masih 

mempunyai kelemahan di beberapa level yang berpengaruh terhadap 

kualitas penyelegaraan pemilihan kepala daerah seperti yang 

dikemukakan dalam penelitian ini.  

Program riset ini yang dilakukan oleh Tim peneliti dari Bawaslu 

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan patut diapresiasi sebagai 

terobosan yang setidaknya bisa menjawab masalah-maalah di atas. 

Program ini tidak hanya berguna untuk peningkatan kapasitas 

penyelenggara tetapi juga lebih kepada hasil yang dihasilkan demi 

peningkatan kualitas berdemokrasi secara umum. Sehingga menjadi 

kebanggaan tak terhingga dengan keberadaan buku hasil penelitian ini 

bisa diterbikan menjadi karya ilmiah yang patut untuk dijadikan bahan 

referensi khususnya kajian tentang kepemiluan. Apalagi bahwa riset 

ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah 2018 dengan melalui proses akademik dengan pendampingan 

oleh akademisi secara sistematis. Fase akademik inilah yang menjadi 

nilai tersendiri dalam mengukur kualitas hasil riset ini bisa dijadikan 

sebagai rujukan utama, baik penyelenggara, mahasiswa dan 

pemerhati kepemiluan secara umum.  

Kajian penelitian ini seperti monoey politics, fenomena kolom 

kosong, hate speech, pengawasan calon perseorangan,  netralitas 

ASN, dana kampanye dan lain-lain terkait penanganan serta 

pencegahan pelanggaran  dalam pilkada merupakan isu-isu aktual. 

Tema-tema sentral ini menjadi bahan diskusi menarik yang terus 

mewarnai kehidupan berdemokrasi di Indonesia sampai hari ini. Tema-

tema ini  juga turut meramaikan ruang-ruang diskusi dan penelitian-

penelitian yang ada sebelumnya tentu dengan beragam pendekatan 

dan teori yang digunakan. 
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Fenomena calon tunggal salah satu isu menarik yang dilakukan 

oleh peneliti. Terkait bagaimana pola pengawasan calon tunggal 

dalam kontestasi demokrasi yang mengambil kasus di Kabupaten 

Bone dan Enrekang serta kota Makassar. Beragam masalah yang 

muncul diantaranya dukungan pengawasan dari masyarakat serta 

adanya gerakan dukungan kepada kolom kosong dalam bentuk 

kampanye kolom kosong menjadi tantangan tersendiri bagi 

penyelenggara. Termasuk factor-faktor yang meyebabkan bagaimana 

pengawasan begitu terkendala di lapangan, seperti mitra kerja yang 

dianggap lamban serta adanya intervensi structural dari incumbent, 

serta factor-faktor lainnya. Kekuatan oligarki baik ekonomi maupun 

politik menjadi ruang diskusi menarik dalam penelitian ini.  

Selanjutnya fenomena netralitas ASN yang terjadi di Kabupaten 

Jeneponto juga menjadi isu yang terus berulang dalam setiap 

kontestasi demokrasi. Fenomena ini semakin menarik dan kelihatan 

berbeda dengan daerah lainnya, karena kabupaten Jeneponto punya 

kekhasan yang tersendiri terkait netralitas dibanding daerah lainnya. 

Kabupaten Jeneponto dengan kultur masyarakat begitu kuat dan 

terbawa dalam jejaring birokrasi. Hampir semua kandidat punya 

jejaring birokrasi yang kuat sehingga keterlibatan ASN dalam setiap 

pesta demokrasi khususnya di Pilkada tidak terelakkan.   

Permasalahan yang lain diangkat oleh peneliti terkait 

Rekrutmen jajaran pengawas adhoc di Luwu Timur. Dianggap menarik 

karena Bawaslu setempat begitu kesulitan dalam melakukan 

perekrutan jajaran pengawas pemilu, beberapa faktor yang 

menyebabkan sulitnya merekrut jajaran pengawas  antara lain seperti 

ada beberapa daerah yang masyarakatnya memilih bekerja sebagai 

karyawan di perusahan-perusahaan besar dengan penghasilan lebih 

disbanding menjadi pengawas adhoc. Proses observasi dan penelitian 

ini dalam kurun waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 

2015 -2020 terlihat pentingnya evaluasi dan mengidentifikasi masalah-
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masalah terkait perekrutan pengawas yang bisa menjadi pengalaman 

dan pertimbangan bagi penyelenggara di kemudian hari. 

Penelitian yang begitu menarik juga dilakukan oleh Bawaslu Kota 

Palopo. Focus kajian ini terkait mutasi pejabat yang dilakukan oleh calon 

petahana Calon Walikota Kota Palopo yang berimbas dikeluarkannya 

surat rekomendasi pembatalan pasangan calon oleh Panwaslu Kota 

Palopo. Bahwa dalam rekomendasi tersebut calon petahana dianggap 

telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang No 10 

Tahun 2016. Akan tetapi dalam pelaksanaannya surat rekomendasi 

pembatalan calon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo 

sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 

Terdapat rekomendasi menarik dari penelitian ini seperti pentingnya 

memberikan kewenangan kepenyelenggara pemilu satu tingkat diatas 

secara atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-

undang sendiri. Sehingga oleh peneliti, dalam RUU pemilu yang 

sementara dibahas dapat ditambahkan pasal yang mengatur secara 

jelas bahwa dalam hal KPU Kab/Kota tidak menindaklanjuti 

rekomendasi/putusan Bawaslu maka KPU Propinsi mengambilalih  

kewenangan KPU Kab/Kota tersebut untuk dilaksanakan. Hal yang 

sama juga terjadi pada kota Pare-pare yang mengkaji tentang Proses 

Penanganan Pelanggaran Oleh Panwaslu Pada Pilkada 2018. 

Penanganan pelanggaran administrasi oleh Panwaslu Kota Parepare 

pada pilkada 2018 yang mengakibatkan pembatalan calon oleh KPU 

atas rekomendasi pamnwaslu. Pasangan calon yang dibatalkan tersebut 

melakukan proses hukum  sampai pada akhirnya paslon yang 

sebelumnya dibatalkan kembali disahkan. 

Fenomen diskualifikasi paslon juga terjadi di Kabupaten Sinjai. 

Penyelenggara memberi sanksi diskualifikasi atas pelanggaran 

keterlambatan penyerahan laporan akhir dana kampanye. Penelitian 

ini focus pada pengawasan laoporan dana kampanye oleh paslon. 
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Regulasi dana kampanye selama ini banyak disepelekan oleh para 

kontestan, sehingga tingkat kepatuhan para peserta pemilu 

melaporkan serta menggunakan dana tersebut secara transparan dan 

tepat waktu kurang begitu diperhatikan. 

Penelitian selanjutnya mengangkat fenomena politik uang yang 

terjadi di Kab. Pinrang dan Sidrap. Politik uang ini adalah masalah 

klasik yang terus ada dalam setiap momen pesta demokrasi. Tentu 

fenomena ini tidak berdiri sendiri, ada banyak factor kenapa kemudian 

praktik politik uang ini terus terjadi dan berulang. Oleh peneliti, 

kecenderungan terjadinya politik uang di samping karena factor 

kurang pahamnya regulasi terkait sanksi, juga disebabkan karena 

masyarakat melihat belum pernah mendengar adanya sanksi hukum 

yang diterapkan berkaitan dengan praktik politik uang. Akan tetapi 

kasus di Pinrang dan sidrap ini memperlihatkan bahwa penyelenggara 

dengan strategi yang di lakukan oleh Gakkumdu yang dapat 

mengungkap kasus Praktik Politik Uang sampai Incrahct di Pengadilan 

dan pelaku terbukti bersalah dan menjalani kurungan. Penelitian 

inipun bisa memberi pola penanganan politik uang terkait tentang 

metode yang digunakan untuk mengungkap dan membuktikan kasus-

kasus yang sama di tempat lain. 

Terakhir, penelitian tentang hate speech  di Kabupaten Takalar 

terkait upaya pencegahan, pengawasan dan penindakannya. Ujaran 

kebencian atau hate speech ini menjadi hal yang sering terjadi baik 

disadari ataupun tidak.  Dengan perkembangan teknologi diperlukan 

langkah-langkah strategis dan inovatif khususnya oleh peyelenggara 

dalam melakukan pencegahan pelaku hate speech ini. Bawaslu 

kabupaten Takalar mencoba melakukan inovasi kreatif dengan 

membentuk komunitas-komunitas sadar pengawasan di desa-desa 

dan lomba-lomba yang menyasar anak-anak sekolah serta kegiatan-

kegiatan strategis inovatif lainnya.  Upaya pendidikan politik bagi 

warga oleh peneliti begitu penting sehingga kesadaran tentang 
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kualitas demokrasi tertanam sejak dini dimasyarakat. 

Pengalaman penyelenggara yang tergabung dalam beberapa 

tim peneliti menjadikan hasil kajian ini menarik karena merupakan 

gabungan pengalaman empiric dan kajian akademik. Masalah yang 

terjadi ditingkat daerah menjadi cermin Negara dalam melakukan 

evaluasi dalam melakukan kebijakan. Banyak temuan-temuan penting 

dalam penelitian-penelitian di atas. Fenomena menarik yang bisa 

ditarik dalam hasil riset ini antara lain pentingnya membangun 

perspektif demokrasi dari bawah seperti benturan demokrasi dengan 

rezim lokal. Pola relasi kuasa dalam konteks local, turut berpengaruh 

dalam setiap kontestasi di tingkat local, seperti masalah netralitas 

ASN, hate speech, politik uang, calon tunggal, oligarki di semua lini 

dan lain-lain. Penyelenggaraan pemilihan di tingkat local, negara 

kelihatan belum sanggup mendisiplinkan warga agar menghasilkan 

efek kolektif dari tujuan demokrasi itu sendiri. Negara kelihatan masih 

belum berdaya ketika warga masih terjebak dalam praktik vote buying 

serta pola politik transaksional lainnya yang begitu massif di semua 

lini. Fenomena ini kemudian menimbulkan paradox, di satu sisi 

Indonesia begitu bangga dengan system pemilu yang diklaim begitu 

lancar, tapi di sisi yang lain terdapat penyakit akut di mana rakyat 

sebagai pemegang hak kedaulatan (political right) terjebak dalam 

politik transaksional. 

Kajian-kajian yang dilakukan oleh peneliti di atas jelas turut 

memberi sumbangsih akademik yang nyata. Melalui kerja-kerja serius 

yang dilakukan oleh para peneliti mebuat hasil penelitian ini layak 

diberi tempat dalam forum-forum ilmiah. Sehingga karya ini layak 

untuk diapresiasi dan didiskusikan bahkan dikritik. Akhirnya, bahwa 

tidak ada karya yang sempurna, tentu riset ini terlepas dari beberapa 

kekurangan yang ada di dalamnya tetap menjadi karya yang telah 

memperkaya khazanah keilmuan khususnya kajian kepemiluan.  
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BAB 2 

REKRUTMEN JAJARAN PENGAWAS AD HOC PADA 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN   

LUWU TIMUR TAHUN 2015 -  2020 

 
Rachman Atja, S.E 

Dra. Sukmawati Suaib 

Zainal Arifin, S.Sos 

 

 

1.  Latar Belakang 

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut 

untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. 

Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam 

kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara 

langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan 

pemerintah (Miriam Budiardjo, 1994).1 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat sekaligus sarana aktualisasi partisipasi pemegang 

kedaulatan dalam penentuan jabatan publik, dimana posisi rakyat 

dalam Pilkada bukanlah objek untuk eksploitasi dukungannya, 

melainkan harus ditempatkan sebagai subjek, termasuk di dalam 

mengawal integritas Pemilihan Umum, salah satunya melalui 

pengawasan Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan  Kepala 

                                                           
1
 Miriam Budiardjo. 1994. Demokrasi di Indonesia: Antara Demokrasi 

Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka. hlm. 183. 
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Daerah merupakan upaya penataan politik dan pemerintah melalui 

proses politik yang dirancang guna memberi ruang bagi kekuatan 

politik dan masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pejabat-

pejabat publik.  Hal ini merupakan tantangan besar untuk mampu 

mewujudkan penegakan kedaulatan rakyat. Dalam pemungutan suara 

Pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis sehingga semua pihak baik 

yang menang maupun yang kalah dapat menerima hasil Pemilihan 

dengan puas.  

Dalam pelaksanaan Pilkada tentu tidak boleh dibiarkan berjalan 

secara sendiri, harus ada lembaga lain yang harus mengawasi 

pelaksanaan tersebut. Secara substansi lahirnya Bawaslu diharapkan 

mampu untuk memajukan dan memperkuat pengawasan terhadap 

Pemilu ataupun Pilkada. Berdasarkan struktur kepengurusan, Bawaslu 

memiliki tingkat susunan kepengurusan mulai dari Bawaslu RI, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL.  

Dalam penyelenggaraan Pilkada, salah satu tahapan penting 

yakni perekrutan lembaga Ad Hoc di bawah Bawaslu. Lembaga 

strategis ini berfungsi melakukan kerja-kerja teknis di lapangan, 

seperti pengawasan (Ad Hoc Bawaslu). Pengawasan menjadi salah 

satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan, dan dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan 

adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses 

penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Keberadaan pengawas adhock sangatlah penting dalam 

mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan 

asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Pangawas adhoc memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya 

untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis 
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Secara teoritis, rekrutmen penyelenggara merupakan salah satu 

titik penting demi tercapainya Pemilu yang berkualitas dikarenakan 

orang yang terpilih dapat bekerja sesuai amanah demokrasi dan 

perundang-undangan yang berlaku, tidak mudah di intervensi oleh 

pihak manapun. Hadirnya suatu lembaga yang menyelenggarakan 

Pemilu adalah lembaga yang bersifat profesional, Independen, dan 

berintegritas menjadi penting dalam penyelanggaraan Pemilu yang 

demokratis, profesional bebas dari intervensi, kontrol pemerintah 

yang sedang berkuasa, karena kualitas Pemilu merupakan indikator 

utama dalam proses demokrasi (Suha,A. Ma’ruf. 2014)2 

Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Panwas Kabupaten 

Luwu Timur sebelum diubah menjadi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur 

turut ambil andil dalam proses rekrutmen jajaran pengawas pemilu. 

Pada proses rekrutmen jajaran pengawas pemilu yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur banyak menghadapi tantangan 

dilapangan pada saat melakukan perekrutan disebabkan Kabupaten 

Luwu timur mempunyai wilayah cukup luas, secara administrasi dibagi 

menjadi 11 kecamatan serta 127 kelurahan/desa, disamping itu Tidak 

lengkapnya fasilitas kesekretariatan penunjang dalam proses 

pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan menjadi penghambat 

proses penjaringan. Dalam rentan waktu Piilkada serentak 2015 – 2020 

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terbilang kesulitan dalam melakukan 

perekrutan jajaran pengawas pemilihan, ini di buktikan dengan fakta 

yang terjadi di lapangan ada beberapa kecamatan setiap perekrutan 

selalu dilakukan perpanjangan pendaftaran, di tahun 2015 dilakukan 2 

(dua) kali masa perpanjangan pendaftaran, di tahun 2018 di lakukan 2 

(dua) kali masa perpanjangan pendaftaran dan di tahun 2020 hanya di 

                                                           
2
 Suha, A. Ma’ruf. 2014. Reformasi Birokrasi Pelayanan Prima Pemilu. 

Bandung. Nusantara Publishing. Hlm. 77. 
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lakukan 1 (satu) kali masa perpanjangan pendaftaran ini di sebabkan 

kurangnya antusias dan animo masyrakat menjadi jajaran pengawas 

pemilu serta beberapa faktor seperti ada beberapa daerah yang 

masyarakatnya memilih kerja sebagai kariyawan di PT.Vale, di 

samping itu kuranggnya informasi yang di dapatkan oleh warga 

mengenai perekrutan pengawas pemilu karna jarak untuk mendapat 

informasi terbilang jauh yaitu di kantor kecamatan,dan sebagian juga 

beranggapan bahwa penghasilan menjadi pengawas pemilu terbilang 

lebih kecil di bandingkan menjadi karyawan, petani maupun nelayan. 

Namun dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur senantiasa 

berupaya untuk meningkatkan kompetensi jajarannya untuk 

memperoleh pengawas pemilu yang mempunyai kualitas kapasitas, 

integritas, dan kemandirian sumber daya manusia jajaran pengawas 

pemilu dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada secara aktif 

sebagaimana slogan dari Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi pemilu, 

bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. 

Untuk itu, dalam perjalanan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 

serentak dalam kurun waktu 2015 -2020, berangkat dari masalah-

masalah dalam perekrutan jajaran pengawas pemilihan maka 

ditemukan rumusan masalah, pertama apa saja yang menjadi 

masalah-masalah pada rekruitmen jajaran Pengawas Pemilihan? 

Kedua Bagaimana strategi yang tepat untuk menghasilkan sosok SDM 

jajaran pengawas Pemilu yang ideal?  

Dalam Riset dan Evaluasi Rekrutmen Jajaran Pengawas Ad Hoc 
Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 
dalam penyelenggaraan pilkada ini mempunyai signifikansi, pertama 
untuk mengetahui Apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam 
rekrutmen jajaran pengawas pemilihan, kedua untuk mengetahui 
bagaimana strategi yang tepat untuk menghasilkan sosok SDM jajaran 
pengawas Pemilu yang ideal. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran latar belakang yang ada, Maka dalam 

Riset dan Kajian ini di temukan 2 ( dua ) rumusan masalah yang 

menjadi fokus kami yaitu : 

2.1 Apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam rekrutmen 

jajaran pengawas pemilihan ? 

2.2 Bagaimana strategi yang tepat untuk menghasilkan sosok SDM 

jajaran pengawas Pemilu yang ideal? 

3. Metode Penelitian 

3.1 Jenis kajian 

Dalam Riset dan Kajian menggunakan metode kualitatif. 
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument 
dan dengan teknik pengumpulan data participant dan in depth 
interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus 
berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti 
kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data 
yaitu dengan pengumpulan data di lapangan. 

 
3.2 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang 
ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga 
data yang diperoleh menjadi sempurna dan dapat 
dipertanggung-jawabkan. Teknik pengumpulan data yang 
peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Wawancara, “Wawancara merupakan teknik 
pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak 
yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada 
tujuan penelitian. Lexi J. Moleong” (2001: 35) 



 
Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 12 
 

mendefinisikan wawancara adalah “Percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua 
pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu”. Dalam hal ini penulis menggunakan 
teknik dengan wawancara langsung. 

3.2.2 Analisis Dokumen, Dalam penelitian ini, disamping 
peneliti berusaha mengumpulkan data yang diperoleh 
melalui wawancara, maka juga menggunakan analisis 
dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi data-
data yang dianggap masih kurang. Cara yang dilakukan 
adalah dengan mencari teori atau membaca dokumen 
dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti.3 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan  dalam 
Riset Evaluasi Jajaran Pengawas  Ad Hoc Pemilihan Kepala 
Daerah (pilkada) adalah dengan mengumpulkan data mulai dari 
Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Bupati dan Wakil Bupati 2015  
Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Gubernur dan Wakil 
Gubernur 2018 Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Bupati dan 
Wakil Bupati 2020, terkhusus pada tahapan perekrutan Panwas 
Kecamatan serta melakukan wawancara dengan informan 
dalam hal ini Pimpinan dan staf Bawaslu Luwu Timur, 
Panwascam, Pemuda alasan mengapa ketiga unsur ini di jadikan 
sebagai informan karna ingin mengatahui persis keadaan pada 
saat perekrutan jajaran pengawas adhoc. 

 

                                                           
3
 https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/ 

 

https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/
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3.3 Lokasi Kajian 

Riset Evaluasi Jajaran Pengawas  Ad Hoc Pemilihan 
Kepala Daerah (pilkada) dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, 
Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
3.4 Waktu dan Jadwal Kajian 

Riset dan Kajian ini dimulai sejak bulan Maret dengan 

melibatkan Anggota Bawaslu Luwu Timur dan Staf Bawaslu 

Luwu Timur. 

4. Persepektif Teori 

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses 
pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber daya 
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Menurut Stoner manajemen sumber daya manusia adalah 
suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok 
suatu perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan 
pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi 
memerlukannya (Fauzi, M.Ihsan 2008)4 

Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam 
organisasi publik. Pegawai yang baik dan memenuhi standar 
kualifikasi, hanya akan dapat diperoleh melalui upaua rekrutmenyang 
efektif. 

Pada prinsipnya yang disebut dengan rekrutmen adalah proses 
mencari menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi 
pegawai pada dan oleh organisasi tertentu. Selanjutnya rekrutmen 
juga dapat didefinisikan sebagai serangakaian aktifitas mencari dan 
memikat pelamar kerja dengan motifasi, kemampuan, keahlian, dan 

                                                           
4
 Fauzi, M. Ihsan, Cara Mudah Belajar HRD, (Surakarta: PT Era Intermedia, 

2008), hal. 1- 2. 
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pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang 
diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian (Benardin & 
Russel,1993)5 , rekrutmen merupakan proses penemuan dan penarikan 
para pelamar yang tertarik dan memiliki kualifikasi terhadap lowongan 
yang dibutuhkan (Sulistiyani & Rosidah, 2018)6 

Dalam perekrutan pegawai yang dilakukan oleh organisasi 
public maupun swasta mengenal teknik-teknik rekrutmen sebagai 
berikut: 

4.1   Centralized Recruitment Techniqiue 

Teknik ini sangat cocok apabila dalam suatu instansi 
mempunyai pegawai dalam jumlah besar dan masi memerlukan 
pegawai dalam jumlah banyak maka untuk melakukan rekrutmen 
lebih baik memilih Teknik rekrutmen tersentralisir. Tehnik rekrutmen 
ini lebih efisien mengingat sekali melakukan rekrutmen dapat 
merekrut sejumlah besar pegawai untuk memenuhi kebutuhan 
beberapa departmen dan otaomatis lebih menghemat biaya. 

4.2   Decentralized Recruitment Technique 

Teknik rekrutmen yang didesentralisasikan biasanya 
dipergunakan oleh instansi-instansi yang relative lebih kecil, untuk 
kebutuhan-kebutuhan rekrutmen yang bersifat terbatas dan dalam 
suatu instansi memiliki berbagai type pegawai. Rekrutmen semacam 
ini dipergunakan untuk posisi-posisi yang bersifat khusus, misalnya 
untuk jabatan-jabatan profesional, Ilmiah, atau administratif untuk 
instansi tertentu.  

Hampir semua instansi mempergunakan Teknik rekrutmen 
                                                           

5
 John H. Benardin dan Joyce E.A. Russel, 1993, Human Resource 

Management,Mc.Graw-Hill, Inc.,Singapore, hlm: 201. 
6
 Sulistiyani, A. Teguh & Rosidah, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia 

“Pendekatan Teoretik Dan Praktik Untuk Organisasi Publik”, Yogyakarta : Gava Media, 
Hlm. 199 
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terdesentralisir. Pertimbangan yang dipergunakan untuk memilih 
Teknik ini adalah bahwa dengan Teknik ini instansi dapat secara 
langsung mengendalikan proses rekrutmen. Kelemahan yang mungkin 
muncul dalam Teknik rekrutmen terdesentralisir adalah, hubungan 
dengan pemerintah pusat akan terputus, sehingga pemerintah pusat 
kehilangan kendali dalam proses rekrutmen. 

4.3 Name Request  

Teknik name request (kombinasi antara politik dan pelayanan 
sipil). Teknik kombinasi antara politik dan sipil ini merupakan proses 
rekrutmen yang melibatkan nilai-nilai political responsiveness dan 
menegerial efficiency. Contoh: Perekrutan berdasarkan pada 
kebutuhan pegawai dalam suatu instansi. Para pegawai yang terpilih 
meminta birokrat tertentu untuk melihat apakah seseorang sesuai 
dengan kualifikasi tertentu. Selanjudnya mereka akan dinasihati oleh 
birokrat. Akan tetapi pendukung teknik ini berpendapat bahwa melalui 
teknik ini instansi memungkinkan untuk mewawancarai dan 
melakukan praseleksi terhadap pelamar yang memenuhi tuntutan 
kualifikasi.7 

5.  Hasil dan Recomendasi Kajian 

5.1 Deskripsi Wilayah Luwu Timur 

Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, 
Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, 
Wotu, Burau dan Mangkutana. Kecamatan Malili merupakan ibu kota 
dari Kabupaten Luwu Timur dan centra pusat perkantoran, jumlah 
penduduknya 42.690 jiwa. Kecamatan Angkona merupakan daerah 
pengahasil perikanan dan perkebunan, mayoritas penduduknya 
beragama islam dan hindu, jumlah penduduknya 25.351. Kecamatan 
Tomoni merupakan daerah centra perdagangan, mayoritas 
                                                           

7
 Sulistiyani, A. Teguh & Rosidah, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia 

“Pendekatan Teoretik Dan Praktik Untuk Organisasi Publik”, Yogyakarta : Gava Media 
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penduduknya beragama Islam dan Kristen,  jumlah penduduknya 
26.491 jiwa. Kecamatan Tomoni Timur merupakan daerah penghasil 
pertanian, mayoritas penduduknya beragama Islam,Kristen dan 
Hindu, jumlah penduduknya 13.370 jiwa. Kecamatan Kalaena 
merupakan penghasil pertanian dan perkebunan mayoritas 
penduduknya beragama Islam, Kristen dan Hindu, jumlah 
penduduknya 12.342 jiwa. Kecamatan Towuti merupakan  daerah 
pertambangan dan perkebunan, mayoritas penduduknya beragama 
Islam, Kristen dan Katholik, jumlah penduduknya 41.840 jiwa 
terbanyak ke 2 (dua) setelah Kecamatan Malili.  

Kecamatan Nuha merupakan daerah centra pertambangan yang 
di kelolah oleh PT VALE yang sebelumnya bernama PT.INCO, 
mayoritas penduduknya beragama Islam dan Kristen, jumlah 
penduduknya 23.869 jiwa. Kecamatan Wasuponda merupakan daerah 
pertambangan, mayoritas penduduknya beragama Islam, Kristen dan 
katholik, jumlah penduduknya 22.058 jiwa. Kecamatan Wotu 
merupakan daerah penghasil perikanan mayoritasn penduduknya 
beragama Islam, Kristen dan Hindu, jumlah penduduknya 33.618 jiwa. 
Kecamatan Burau merupakan daerah perkebunan, mayoritas 
penduduknya beragama Islam,Kristen dan Hindu, jumlah 
penduduknya 35.378 jiwa. Kecamatan Mangkutana merupakan daerah 
perdagangan mayoritas penduduknya beragama Islam, Kristen dan 
Katholik, jumlah penduduknya 22.711 jiwa.8 

5.2 Mekanisme Rekrutmen Pengawas Pemilu 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang pertama kali 

dilakukan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2005 menggunakan 

dasar hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

                                                           
8
http://dukcapil.luwutimurkab.go.id/data/jumlah_penduduk 

http://dukcapil.luwutimurkab.go.id/data/jumlah_penduduk
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU tentang 

Pilkada). UU No. 1 Tahun 2015 diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU tentang 

Perubahan Atas UU tentang Pilkada). Kemudian, UU No. 8 Tahun 2015 

diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (UU tentang Perubahan Kedua Atas UU 

tentang Pilkada). Hingga yang terakhir Perpu Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang 

Pilkada secara serentak pada tahun 2015 untuk pertama kali di 

269 wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota). Dalam naskah 

akademik perubahan kedua UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-undang disebutkan bahwa 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 

setingkat Gubernur dan Walikota/Bupati dalam rangka 

mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan 

penyelenggara negara. Selanajudnya pada tahun 2018 Pemilihan 

kepala daerah (Pilkada) merupakan agenda politik nasional dengan 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, di 171 
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daerah. Pilkada 2018 digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota 

melalui sistem pemilihan secara langsung, satu orang satu suara. 

Kemudian di tahun 2020 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara 

serentak akan di laksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. 

5.2.1  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 

a)  Pengumuman 

Pada proses pengumuman pendaftaran Panwas Kecamatan, 

Panwas Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan Pengumuman Nomor : 

002/Panwas-Lutim/V/2015 tentang Pendaftaran Calon Anggota 

Panwas Kecamatan, Anggota Panwas Kabupaten Luwu Timur ke 

Kecamatan untuk penempelan informasi perekrutan Panwascam dan 

media cetak koran. Karna terbatasnya SDM pada saat itu mengingat 

waktu pengangkatan Anggota Panwaslu Kabupaten dengan tahapan 

perekrutan Panwascam dilaksanakan dengan jeda waktu 2 (dua) 

minggu, sehingga pada awal perekrutan Anggota Panwaslu 

Kabupaten Luwu Timur yang terun langsung kelapangan disebabkan 

belum adanya Staf.  

b)  Pengambilan formulir 

Pada proses pengambilan formulir di bagi menjadi 2 tempat yaitu 

Sekretariat Bawaslu Luwu Timur. 

c) Pendaftaran (Pengembalian formulir) 

Pada proses pendaftaran dan pengembalian berkas pendaftar 

calon panwascam di laksanakan di sekretariat Panwaslu Kabupaten 

Luwu Timur. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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d) Pengumuman Administrasi berkas 

Pada proses pengumuman administrasi berkas beberapa 

kecamatan telah memenuhi kuota pendaftarannya kecuali Tomoni 

Timur, Angkona, Mangkutana, Towuti, Wasuponda, dan Nuha. 

e) Perpanjangan Pendaftaran 

Pada tahapan ini disebabkan masih ada kecamatan yang belum 

memenuhi kouta 2 (dua) kali kebutuhan maka di lakukan 

perpanjangan pendaftaran.  

f) Pengumuman lolos berkas 

Setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran terkhusus untuk 

Kecamatan Tomoni Timur masih mengalami kendala yaitu tidak 

adanya satupun orang melakukan pendaftaran oleh dari itu berhubung 

Kecamatan Tomoni melebihi kouta pendafatar maka sebagian dari 

pendaftar di alihkan ke Kecamatan Tomoni Timur, melihat juga 

Kecamatan Tomoni merupakan kecamatan paling terdekat dari 

kecamatan-kecamatan yang lain. Hasil verifikasi berkas kemudian 

diumumkan oleh Panwas Kabupaten Luwu Timur melalui 

Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota 

Panwas Kecamatan Nomor : 007/Panwaslu-Lutim/V/2015. 

Tabel 1.3: Daftar jumlah peserta yang dinyatakan lulus 

penelitian berkas 

No Kabupaten Kecamatan 
Jumlah Pendaftar 

L P 

1 

Luwu 
Timur 

Burau 6 3 

2 Wotu 7 1 

3 tomoni 3 - 

4 tomoni timur 4 1 
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      Sumber : Laporan Akhir Panwaslu Pilkada 2015 

g) Tes tertulis 

Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 proses Tes Tertulis 

dilaksanakan di SMAN 1 Malili  

h) Tes wawancara 

Pada tahapan ini dilaksanakan di Sekretariatan Panwaslu 

Kabupaten Luwu Timur, Pada tahapan ini dilaksanakan di 

Sekretariatan Panwaslu Kabupaten Luwu Timur, mekanisme yang 

dilakukan pada saat tes yaitu peserta menungggu diruangan tunggu 

dan dipanggil satu per satu masuk ke ruangan kemudian di 

wanwancarai langsung oleh 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Luwu Timur. 

i)  Pengumuman Hasil Tes Wawancara 

Pada tahapan ini, mengacu pada 2 (dua) tes yang telah dilalui 

peserta yaitu tes tertulis dan tes wawancara maka Pimpinan Panwaslu 

Luwu Timur melakukan plano dan hasil dari plano tersebut ditetapkan 

33 nama yang akan dilantik menjadi Panwascam. Hasil dari keputusan 

tersebut juga di tuangkan dalam  Berita Acara Rapat Pleno Penetapan 

Anggota Panwas Kecamatan Nomor: 005/BA/Panwas-Lutim/VI/2015 

tanggal 03 Juni 2015. 

5 mangkutana 4 1 

6 kalaena 4 1 

7 angkona 4 2 

8 Malili 3 1 

9 wasuponda 4 1 

10 towuti  3 2 

11 Nuha 6 3 

Jumlah 48 16 
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j)   Pelantikan 

Pada hari Kamis tanggal 11 juni 2015 di Aula Sasana Praja Kantor 

Bupati Luwu Timur tempat dilaksankannya pelantikan panwascam dan 

disahkan menjadi Anggota Panitia Pengawas Kecamatan melalui 

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Timur 

Nomor : 004/SK/Panwas-Lutim/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 Tentang     

Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se 

Kabupaten Luwu Timur dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Tahun 2015. 9 

5.2.2 Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2018 

a) Pengumuman 

Pada proses pengumuman pendaftaran Panwas Kecamatan, 

Staf Bawaslu Luwu Timur disebar ke Kecamatan untuk penempelan 

informasi perekrutan Panwascam serta meyebarkan melalui media 

baliho yang dipasang di jalan-jalan protokol. 

b)  Pengambilan formulir 

Pada proses pengambilan formulir di bagi menjadi 2 tempat 

yaitu Sekretariat Bawaslu Luwu Timur dan Kantor Kecamatan. 

c)  Pendaftaran (Pengembalian formulir) 

Pendaftaran dan pengembalian berkas pendaftar calon 

panwascam dilaksanakan di sekretariatan Panwaslu Kabupaten Luwu 

Timur. 

d)  Pengumuman lolos berkas 

Pada tahapan ini hampir semua kecamatan telah memenuhi 
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kuota pendaftarannya kecuali kecamatan Tomoni Timur  

e) Perpanjangan Pendaftaran 

Pada tahapan ini disebabkan masih ada 1 (satu) kecamatan yang 

belum memenuhi kouta pendaftar yaitu Tomoni Timur maka di 

lakukan perpanjangan pendaftaran. 

f) Pengumuman lolos berkas 

Setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran terkhusus untuk 

Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Kalaena masih mengalami 

kendala yaitu tidak adanya satupun orang melakukan pendaftaran 

untuk Kecamatan Tomoni Timur dan hanya 2 (dua) orang pendaftar 

dari Kecamatan Kalaena oleh dari itu berhubung Kecamatan Tomoni 

dan Mangkutana melebihi kouta pendafatar maka sebagian dari 

pendaftar dialihkan ke Kecamatan Tomoni Timur dan Kalaena, melihat 

juga Kecamatan Tomoni dan Mangkutana merupakan kecamatan 

paling terdekat dari kecamatan-kecamatan yang lain.  

 

Tabel 1.4 : Daftar jumlah peserta yang dinyatakan lulus 

penelitian berkas 

 
No Kabupaten Kecamatan 

Jumlah 
Pendaftar Ket 

 
L P 

 
1 

luwu timur 

burau 6 3   

 
2 wotu 7 1   

 
3 tomoni 3 -   

 
4 tomoni timur 4 1   

 
5 mangkutana 4 1   

 
6 kalaena 4 1   

 
7 angkona 4 2   

 
8 malili 3 1   
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Sumber : Laporan Akhir Panwaslu Pilkada 2018 

g) Tes tertulis 

Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 proses Tes Tertulis 

dilaksanakan di Gedung Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu 

Timur. 

h) Tes wawancara 

Pada tahapan ini dilaksanakan di Sekretariatan Panwaslu 

Kabupaten Luwu Timur, mekanisme yang dilakukan pada saat tes 

yaitu peserta menungggu di ruangan tunggu dan dipanggil satu per 

satu masuk ke ruangan kemudian di wanwancarai langsung oleh 3 

(tiga) pimpinan Bawaslu Luwu Timur. 

i) Pengumuman Hasil Tes Wawancara 

Pada tahapan ini, mengacu pada 2 (dua) tes yang telah dilalui 

peserta yaitu Tes tertulis dan Tes wawancara maka Pimpinan 

Panwaslu Luwu Timur melakukan Plano dan hasil dari Plano tersebut 

menetapakan 33 nama yang akan dilantik menjadi Panwascam.  

j) Pelantikan 

Pelantikan panwascam dilaksanakan di Aula Sasana Praja 

Kantor Bupati Luwu Timur. 10 
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9 wasuponda 4 1   

 
10 towuti  3 2   

 
11 nuha 6 3   

 
Jumlah 48 16   
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5.2.3 Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020 

a)  Sosialisasi 

Tahapan ini mulai dilaksanakan pada 6-12 November 2019. Pada 

kegiatan ini Bawaslu Luwu Timur mengajak masyarakat agar 

berpartisipasi dalam pendaftaran panwascam dan menginformasikan 

pada masyarakat terkait perekrutan panwascam. 

 

b)  Pengumuman Pendaftaran 

Tahapan ini dilaksanakan mulai 13–26 November 2019. Pada 

kegiatan ini Bawaslu Luwu Timur dibagi menjadi 3 (tiga) tim untuk 

melakukan penempelan informasi rekrutmen pengawas pemilihan di 

kecamatan. Selain itu info mengenai pengumuman pendaftaran juga 

disebar melaui media social, media cetak,media banner serta website 

Bawaslu Luwu Timur 

Lampiran kelengkapan persyaratan Panwascam 2020: 

- Foto copy KTP Elektronik 

- Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar berlatar merah 

- Foto copy ijazah Pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh 

pejabat yang berwewenang 

- Daftar riwayat hidup 

- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit 

Pemerintah atau Puskesmas 

- Surat bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau 
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puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan  

- Surat izin dari atasan langsung bagi PNS 

- Surat pernyataan 

 Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita 

Proklamasi 17 Agustus 1945; 

 Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak apabila 

terpilih 

 tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

5 (lima) tahun atau lebih; 

 Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon 

 Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta 

pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sekurang-kuranyang dalam jangka waktu 5 tahun 

 Bersedia bekerja sepenuh waktu 

 Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di 

pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan 

usaha milik daerah pada saat mendaftar ; 

 tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama 

Penyelenggara Pemilu. 
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 Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di 

pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan 

usaha milik daerah selama masa keangotaan apabila terpilih 

 Bebas dari penyalahgunaan narkotika 

 Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari 

penyelenggaraan Pemilu oleh DKPP, Bawaslu, Bawaslu 

Kab/Kota, KPU atau KPU Kab/Kota. 

c) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas 

Tahapan ini dilakasanakan mulai 27 November – 3 Desember 

2019. Pada kegiatan ini pendaftaran dan penerimaan berkas di 

lakasankan di kantor Bawaslu Luwu timur.  

d)  Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi 

Tahapan ini di lakasanakan mulai 27 November – 4 Desember 

2019. Pada kegiatan ini, penelitian kelengkapan berkas dilakukan oleh 

staf Bawalu Luwu Timur dan penyaringan berkas pendaftar. 

 

Table 1.5:   Jumlah Penerima Pendaftaran Calon 
Panwascam Kabupaten Luwu Timur 

       

 
No Kabupaten Kecamatan 

Jumlah 
Pendaftar Ket 

 
L P 

 
1 

Luwu 
Timur 

burau 7 2   

 
2 wotu 5 1   

 
3 tomoni 4 -   

 
4 tomoni timur 9 -   

 
5 mangkutana 4 1   

 
6 kalaena 7 -   
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Sumber : Laporan Akhir Perekrutan Panwascam 2020 

e) Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran 

Tahapan ini diumumkan 5 Desember 2019. Pada kegiatan 

tersebut Bawaslu Luwu Timur kembali mengajak masyarakat agar 

berpartisipasi dalam pendaftaran menjadi calon panwascam serta 

melakukan penempelan di kecamatan, selain itu info mengenai 

pengumuman pendaftaran  juga disebar dimelaui media sosial. 

f) Penerimaan Berkas Pendaftaran Di Masa Perpanjangan Waktu 

Pendaftaran 

Tahapan ini dilakasanakan mulai 6–10 Desember 2019. Pada 

kegiatan ini pendaftaran dan penerimaan berkas di lakasankan di 

kantor Bawaslu Luwu timur. 

g) Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran Di Masa Waktu 

Perpanjangan Pendaftaran 

Tahapan ini dilakasanakan mulai 6 – 11 Desember 2019. Dari 

hasil penelitian administrasi berkas Bawaslu Luwu Timur 

mendapatkan 5 orang pendaftar. 

 

Table 1.6  : Jumlah Pendaftar Calon Panwaslu 
Kecamatan di Masa perpanjangan  

 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 
Jumlah 
Pendaftar 

 
7 angkona 2 1   

 
8 malili 7 4   

 
9 wasuponda 2 4   

 
10 towuti  5 4   

 
11 nuha 1 3   

 
Jumlah 53 20   
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1 Luwu Timur 

tomoni 3 

 
mangkutana 1 

 
angkona 1 

 
nuha - 

 
JUMLAH   5 

Sumber : Laporan Akhir Perekrutan Panwascam 2020 

h)  Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 

Tahapan ini diumumkan pada 12 Desember 2019. Pada kegiatan 

ini Bawaslu Luwu Timur dibagi menjadi 3 (tiga) tim untuk melakukan 

penempelan di kecamatan, selain itu info mengenai hasil penelitian 

administrasi juga di sebar dimelaui media sosial, media cetak, media 

banner serta website Bawaslu Luwu Timur. 

 

Table 1.7 : Jumlah Pendaftar Calon Panwaslu 
Kecamatan yang lulus penelitian administrasi 

 
No Kabupaten Kecamatan 

Jumlah 
Pendaftar Ket 

 
L P 

 
1 

Luwu 
Timur 

Burau 6 2   

 
2 Wotu 5 1   

 
3 Tomoni 7 -   

 
4 tomoni timur 9 -   

 
5 Mangkutana 5 1   

 
6 Kalaena 7 -   

 
7 Angkona 3 1   

 
8 Malili 7 4   

 
9 Wasuponda 2 4   

 
10 towuti  4 4   

 
11 Nuha 1 3   

 
Jumlah 56 20   
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i) Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan Tanggapan dan Masukan 

Dari Masyarakat 

Tahapan ini dilakasanakan mulai 12 -15 Desember 2019. Pada 

proses ini terdapat 3 tanggapan masyrakat yang berasal dari Tomoni 

Timur, Tanggapan yang di masukkan mebahas tentang informasi 

pendaftaran Panwascam agar di sebarluaskan sampai kedesa 

terpencil, terkhusus untuk Kecamatan Tomini Timur agar keterwakilan 

masyrakat asli lebih di prioritaskan. 

j) Tes Tertulis 

Tahapan ini dilaksanakan mulai 13 – 17 Desember 2019. 

Pelaksanaan tes tertulis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 

berbeda dengan Pilkada sebelumnya, perbedaanya adalah dulunya 

melaksanakan tes tertulis menjadi Tes tertulis online yg berbasis 

Socrative untuk Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pilkada 

2020, Pelaksanaan Tes Socrative diselenggarakan secara serentak di 

seluruh Indonesia pada hari Jum’at tanggal 13 Desember 2019. 

Pelaksanaan Tes Tetulis Online dilaksanakan di ruang computer SMAN 

1 Luwu Timur yang dimulai pada pukul 08.00 – 21.00 WITA. Jumlah 

keseluruhan yang mengikuti tes tertulis  yaitu 73 orang dan 4 orang 

dinyatakan tidak hadir. Mekanisme Tes Tertulis yang di lakukan yaitu 

membagi peserta menjadi 4 sesi. 

k)  Tes Wawancara 

Tahapan ini dilaksanakan mulai 13 – 17 Desember 2019. 

Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan di Media Centre Kantor 

Bawaslu Luwu Timur dan berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai 

pada pukul 08.00 – 24.00. Jumlah keseluruhan yang melakukan Tes 

wawancara yaitu 73 orang. Mekanisme yang dilakukan pada saat tes 

yaitu peserta menungggu diruangan tunggu dan dipanggil satu per 
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satu masuk ke ruangan, tampak juga didalam ruangan panitia telah 

menyiapakan fasilitas alat perekam untuk merekam setiap peserta 

yang masuk kedalam ruangan, setelah keluar dari ruangan peserta di 

arahkan untuk melakukan pengisian Google Form. 

Table 1.8: Jumlah Peserta Pelaksana Wawancara Kabupaten 
Luwu Timur 

No Kabupaten Kecamatan 
Jumla
h  

Peserta Tes 
Wawancara 

L P Jumlah 

1 luwu timur 

Burau 8 7 1 8 

Wotu 6 5 1 6 

Tomoni 6 6 - 6 

tomoni 
timur 

9 9 - 9 

mangkutana 5 3 1 4 

Kalaena 7 7 - 7 

angkona 4 3 1 4 

Malili 10 7 3 10 

wasuponda 6 2 4 6 

towuti  8 5 4 9 

Nuha 4 1 3 4 

Sumber : Laporan Akhir Perekrutan Panwascam 2020 

l) Pengumuman Hasil Tes Wawancara 

Tahapan ini dilaksankan 18 Desember 2019. Jumlah kesuluruhan 

peserta yang lulus pada tahapan wanwancara yaitu 33 0rang. 

m)   Pelantikan Panwascam  

Tahapan ini dilaksanakan mulai 22 Desember 2019. Pelantikan 

Panwas Kecamatan bertempat di Hotel Lagaligo, turut dihadiri 
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Ir.H.Muhammad Thorig Husler (Bupati Luwu Timur) Asriadi,SE,MH 

(Pimpinan Bawaslu Provinsi) dan Ketua & Anggota KPU Luwu Timur 11 

5.3    Permasalahan Dalam Rekrutmen 

5.3.1 Hasil Analisis Data 

Setelah Tim Riset dan Kajian dalam hal ini yang tergabung 

didalam tim yaitu Anggota Bawaslu dan Staf Bawaslu Kabupaten 

Luwu Timur mengkaji mekanisme proses perekrutan Panitia 

Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pilkada serentak Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, Pilkada serentak Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, dan Pilkada serentak 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tentunya masi banyak 

catatan-catatan perbaikan yang masih perlu dibenahi terkhususnya 

pada prorses  pendaftaran, sosialisasi dan tes tertulis, ini di buktikan 

dengan fakta yang terjadi dilapangan, bahwa Bawaslu Kabupaten 

Luwu Timur kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pengawas 

pemilihan 2 (dua) kali dari kebutuhan yang dipersyaratkan. 

Berdasarkan data perekrutan Panwascam sejak 2015 – 2020 ada 

beberapa kecamatan yang selalu melakukan perpanjangan 

pendaftaran bahkan pada perekrutan tahun 2015 dan 2018 ada  1 

(satu) kecamatan yaitu Tomoni Timur yang tidak mempunyai satu 

orang pun pendaftar sehingga harus mengambil dari kecamatan 

terdekat.  

Kemudian  terbatasnya waktu sosialisasi mengenai pendaftaran 

menjadi pengawas pemilihan yang dilakukan Panitia Pengawas 

Pemilihan Kabupaten Luwu Timur. Faktor ini disebabkan karna 

singkatnya waktu antara proses sosialisasi ke proses pengumuman 
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pendaftaran serta terbatasnya dukungan maupun fasilitas 

kesekretariatan, ditambah dengan kesulitan wilayah yang luas dan 

letak geografis yang terdiri dari Pegunungan, Pesisir Danau dan 

Lautan serta hamparan daratan yang ada di wilayah Luwu Timur 

sehingga sosialisasi hanya dilakukuan di tempat- tempat tertentu 

seperti di kantor kecamatan.  

Pada proses Pelaksanaan tes tertulis pada Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) 2020 ada perbedaan signifikan dalam 

pelaksanaannya yaitu : 

 Sebelum tahun 2020 tes tertulis dilakukan secara offline. 

 Pada tahun 2020 tes tertulis dilakukan secara CAT yg berbasis 

Socrative. 

Metode Offline dan Online masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Untuk tes secara Online, peserta 

mengerjakan soal dengan sistem yang berbasis Socrative, setelah 

menyelesaikan soal maka secara otomatis nilai peserta akan langsung 

muncul di layar monitor dan lebih transparan dalam penilaian. 

Sedangkan kekurangannya, adanya ketidak stabilan pada jaringan 

internet. Untuk tes secara offline, peserta mengerjakan soal secara 

tertulis, setelah menyelesaikan soal, hasilnya tidak langsung diketahui 

oleh peserta sedangkan kelebihanya tidak ada hambatan mengenai 

jaringan internet. 

5.3.2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 28 

informan yang terdiri dari Panwas Kecamatan dan Pemuda, 

ditemukan  masalah-masalah dalam perekrutan jajaran pengawas 

pemilihan ditingkat kecamatan yaitu 
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 Sosialisasi yang tidak merata 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, 80% responden 

mengatakan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu kurang diketahui, 

sehingga informasi mengenai rekrutmen pengawas pemilu tidak 

merata hingga ke masyarakat.  

 Informasi mengenai pengumuman pendaftaran yang tidak 

menjangkau hingga ke pedesaan. 

 Penghasilan (Honor) menjadi jajaran pengawas pemilihan dinilai 

tidak sepadan dengan resiko sebagai pengawas pemilihan. 

Dibuktikan dengan hasil wawancara, ada beberapa kecamatan 

yang berada di daerah industri tambang yang masyarakatnya 

memilih kerja sebagai karyawan di PT.Vale. Masyarakat menilai 

bahwa menjadi karyawan dianggap lebih membanggakan dan 

penghasilan menjadi pengawas pemilu terbilang lebih kecil 

dibandingkan dengan bekerja di industri pertambangan. Selain itu 

beberapa kecamatan yang berada di daerah pertanian, perikanan 

dan peternakan beranggapan pengahasilan mereka lebih tinggi 

dibandingkan menjadi pengawas pemilihan. 

 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas 

seorang pengawas sehingga sebagian masyarakat menggap 

menajadi seorang pengawas itu susah. 

 Jiwa kompotitor sangat rendah dimana masyarakat menganggap 

apabila masih ada pengawas lama yang mendaftar maka peluang 

untuk lolos sangat kecil. 

 Dokumen persyaratan yang terbilang cukup rumit seperti 

contohnya untuk melengkapi persyaratan surat keterangan sehat 

jasmani dan rohani, pengurusanya itu hanya bisa dilakukan di 

Rumah Sakit Kota Palopo dan Kota Makassar ini disebabkan 

belum lengkapnya fasilitas yang ada di rumah sakit Luwu Timur. 
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Oleh karna itu berangakat dari hasil kajian di atas maka ketika 

ditanyakan apakah mekanisme rekruitmen jajaran Pengawas Pemilu di 

Kabupaten Luwu Timur selama ini telah berhasil menghasilkan profil 

SDM Pengawas Pemilu, yang sesuai harapan? , tentunya belum sesuai 

dengan apa yang kita harapkan, masi banyak catatan-catatan yang 

perlu di benahi terkhusus pada proses sosialisasi, pendaftaran dan 

persyratan. 

5.4 Kesimpulan 

1. Proses rekrutmen jajaran pengawas adhoc pada tahun 2015-2020 

di Luwu Timur sudah dilakukan dengan mekanisme yang sesuai 

dengan undang-undang. 

 

2. Masalah-masalah dalam perekrutan jajaran pengawas adhoc 

 Sosialisasi yang tidak merata 

 Informasi mengenai pengumuman pendaftaran yang tidak 

menjangkau hingga ke pedesaan 

 Penghasilan (Honor) menjadi jajaran pengawas pemilihan 

dinilai tidak sepadan dengan resiko sebagai pengawas 

pemilihan 

 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tugas-tugas 

seorang pengawas 

 Jiwa kompotitor masyarakat sangat rendah 

 Dokumen persyaratan yang terbilang cukup rumit 
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       Setelah membahas mengenai hasil pengawasan mekanisme 

perekrutan jajaran pengawas pemilihan dan hasil kajian maka Bawaslu 

Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan rekomendasi  bagaimana 

mencapai strategi menghasilkan sosok SDM jajaran pengawas Pemilu 

ideal.  

a. Memaksimalkan semua   jenis publikasi lewat Media cetak, Media 

sosial, Media online, Media baliho, spanduk, pamflet, poster 

secara massif dan terstruktur agar  masyarakat luas mengetahui 

adanya rekrutmen pengawas pemilu dan menyentuh semua 

kalangan. 

b. Bekerja sama dengan Perguruan tinggi, Organisasi masyarakat, 

Organisasi Pemuda untuk mensosialisasikan perekrutan 

pengawas pemilu. 

c. Meyederhanakan persyaratan calon pengawas pemilihan 

khususnya dari segi umur dan dokumen kelengkapan persyaratan 

terutama surat keterangan jasmani dan rohani. 

d. Meninjau kembali mengenai waktu pelaksaanan rekrutmen 

jajaran pemilu karna kendala selama ini yang terjadi  adalah 

waktu perekrutan yang terbatas. 

e. Meningkatkan insentif pengawas ad hoc. 
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BAB 3 
 

HATE SPEECH : UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PENGAWASAN SERTA PENINDAKANNYA PADA 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH  TAHUN 2017 DI KABUPATEN TAKALAR 

 

Ibrahim Salim 

Nellyati 

Syaifuddin 

 
 
1. Pendahuluan 

1. 1  Latar Belakang 

Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala 

konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Konstruksi 

politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpencar masing-

masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang 

politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di 

Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari 

demokrasi pilkada sebagai agenda nasional (Thaib D, 1989, 

hlm.37).Pilkada secara rutin menjadi agenda nasional yang dilakukan 

dalam kurun waktu 5 tahun sekali. 

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local 

accountability,political equity dan local responsiveness. Dengan begitu, 

demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi 

dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas 
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kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pilkada serentak yang 

dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap 

kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah 

yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua Tahun 2016 dan 

yang berakhir pada Tahun 2017.  

Pilkada Serentak Tahun 2017 diselenggarakan pada 101 daerah 

baik Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, Khususnya di Provinsi 

Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Takalar yang menjadi daerah satu-

satunya yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Bupati dan 

Wakil Bupati. Persaingan politik untuk mendapatkan suara terbanyak 

dan memenangkan kompetisi politik dalam Pilkada, setiap peserta 

pemilihan dapat menggunakan cara yang sehat untuk memenangi 

kompetisi politiknya. Namun, tidak semua pihak menggunakan cara 

sehat untuk berkompetisi. Banyak yang kemudian menggunakan cara 

kotor untuk memenangi Pilkada, salah satu cara kotor yang digunakan 

adalah ujaran kebencian (Hate Speech) yang sudah menjadi satu 

strategi yang digunakan dalam berpolitik. 

Data dari Kepolisian RI (Polri) menunjukkan tingginya kasus 

terkait ujaran kebencian (hate speech). Hingga Desember 2017, Polri 

telah menangani 3.325 kasus kejahatan ujaran kebencian, angka 

tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya (2016),yang berjumlah 

1.829 kasus (detik.com, 29 Desember 2017). Polri juga menyebutkan 

bahwa sejak pertengahan 2017 hingga Desember 2018, khususnya 

konten ujaran. 

Contoh kasus ujaran kebencian pada saat kontestasi pemilihan 

Kepala Daerah tahun 2017 di Kabupaten Takalar, ialah kasus Tindak 

Pidana Pemilihan dengan sengaja menghina seseorang dan 

menghasut,memfitnah perseorangan atau kelompok masyarakat 

sebagaimana pelaksanaan larangan kampanye. Ajang pemilihan 

kepala daerah ini sarat dengan ujaran kebencian yang dikembangkan 
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masing-masing pendukung terhadap rival mereka. Pilkada yang 

diharapkan berjalan baik tanpa kendala, namun berubah menjadi 

ajang berkembangnya ujaran kebencian yang merusak tatanan 

kontestasi pemilihan kepala daerah. 

Hate Speech menjadi salah satu duri dalam daging demokrasi,  

untuk merendahkan lawan politik kandidat yang didukung oleh 

masing-masing tim pemenangan, yang mana Hate Speech atau ujaran 

kebencian digunakan untuk membuat citra lawan politik menjadi 

buruk di mata masyarakat, dengan nada kebencian,provokasi, dan 

ujaran-ujaran kebencian rasial yang dimana dapat menimbulkan 

perpecahan kelompok dan kegaduhan dalam demokrasi, (Marsallindo 

A, 2019, hlm.12-19). Efek merusaknya tidak kalah oleh efek yang 

ditimbulkan praktek politik uang, tidak hanya merusak nama baik 

0rang-perorang tetapi secara sistemik berdampak pada tumbuh 

kembang demokrasi yang sekarang mencoba bangkit. dan ditambah 

lagi dengan kondisi sosial kultural masyarakat Kabupaten Takalar yang 

heterogen dan dinamis, identitas menjadi hal yang sangat penting 

dalam kehidupan individu dan kelompok, perbedaan tersebut dapat 

dirasakan dan bahwasanya tindakan-tindakan ujaran kebencian (Hate 

Speech) ini hendaknya segera dibenahi. hal inilah yang 

melatarbelakangi penulis melakukan riset dan Peneltian ini.  

Upaya pencegahan dan Pengawasan penindakan kasus Hate 

Speech yang ditangani Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Takalar 

Tahun 2017, sebagai bahan Evaluasi sekaligus sebagai sumber inspirasi 

bagi Pengawas Pemilihan untuk membuat strategi Pengawasan yang 

efektif dimasa yang akan datang. 

1. 2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan 
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dan yang akan dibahas di dalam tulisan ini sebagai berikut:  

1.      Bagaimana Pola Pengawasan dan Pencegahan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar; 

2.      Apa Implikasi Penanganan Pelanggaran Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten 

Takalar. 

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar pada Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 lalu menangani kasus 

Pidana berupa Ucapan Kebencian pada Tahapan Pelaksanaan 

Kampanye. Kasus tersebut patut diteliti untuk kepentingan 

Kepengawasan Pemilihan di masa depan, adapun signifikansi 

penelitiannya adalah Untuk Mengetahui dan Mengkaji Pola 

Pengawasan dan Pencegahan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang 

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar serta Untuk Mengetahui 

dan Mengkaji Implikasi Penanganan Pelanggaran Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) Terhadap Pelanggaran Pengawasan Pemilihan di 

Kabupaten Takalar. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara Akademis dan Prkatis. Secara akademis diharapkan dapat 

menjadi bahan bacaan mengenai ujaran kebencian sehingga dapat 

dipahami di semua kalangan, khususnya kepada kluster pengawasan 

dan penindakan pelanggaran pemilihan serta manfaatnya secara 

praktis diharapkan bisa menjadi bahan masukan pemikiran positif dan 

referensi dari sudut pandang pengawasan dan penanganan 

pelanggaran oleh badan lembaga yang menangani permasalahan 

tindak pidana pemilihan ujaran kebencian. 
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2. Metodologi Penelitian 

2. 1   Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Kualitatif Deskriptif Analitik, Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-

fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai 

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.Dalam penelitian deskriptif 

cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan 

dan menguji hipotesis. Ada beberapa jenis penelitian yang termasuk 

penelitian d eskriptif, antara lain yaitu (1) penelitian survai; (2) 

penelitian kasus; (3) penelitian perkembangan; (4) penelitian tindak 

lanjut; (5) penelitian analisis dokumen/analisis isi; (6) studi waktu dan 

gerak; (7) studi kecenderungan (Hardani, dkk, 2020, hlm.53). 

Penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang 

meliputi individu,kelompok, lembaga dan masyarakat (Depdikbud, 

1982/1983). Sedangkan (Jhon W. Best, 1977) menyatakan bahwa studi 

kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah 

atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus 

kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu 

(perorangan,keluarga,kelompok,pranata sosial suatu masyarakat). 

Dalam penelitian kasus akan dilakukan penggalian data secara 

mendalam dan menganalisis secara intensif interaksi faktor-faktor 

yang terlibat di dalamnya. 

2. 2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan 

2 metode, yakni wawancara dan studi dokumen. 
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2. 2. 1  Wawancara 

Menurut (Aritkanto, 2006:231) Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

wawancara langsung kepada Pihak yang dianggap kapabel dan terlibat 

langsung dengan penelitian dalam hal ini Penyelenggara Pengawas 

Pemilihan di Kabupaten Takalar.Peneliti melakukan proses wawancara 

kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Takalar, wawancara dengan 

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Takalar untuk mengetahui proses 

Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan tentang ujaran 

kebencian (Hate Speech). 

2. 2. 2  Studi Dokumen 

Studi Dokumen merupakan suatu metode atau teknik yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan,mencari 

berbagai informasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Sejalan dengan itu menurut (Arikunto, 1998:.236) 

bahwa studi dokumen merupakan suatu teknik yang digunakan dan 

mencari data mengenai hal-hal atau catatan-catatan, buku-buku, surat 

kabar, prasasti, kajian kurikulum dan sebagainya.  

2. 3  Waktu dan Jadwal Kajian 

Peneliti melakukan penelusuran berbagai dokumen yang 

berguna sebagai bahan analisis, jenis dokumen adalah dokumen yang 

ditulis oleh orang yang mengalami langsung peristiwa maupun laporan 

pengawas pemilu yang berkaitan dengan Kasus yang diteliti yang 

berlangsung sejak bulan April s/d Desember 2020, objek kajian 

Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Takalar rentang waktu 

tahun 2015-2020. 
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3. Perspektif Teori 

Hate Speech diistilahkan sebagai bentuk ujaran kebencian. 

Rangkaian kata yang membentuk frase. Jika ditinjau dari segi 

gramatikalnya maka speech berkedudukan sebagai head (Utama), dan 

hate sebagai modifier (Penjelas). Maka, dengan demikian dapat 

dipahami bahwa penekanan dari frase Hate Speech adalah ujaran itu 

sendiri. Sementara ujaran seperti apa, dijelaskan oleh kata Hate. Hate 

itu sendiri mempunyai kelas kata. Saat kata Hate diposisikan sebagai 

noun (kata benda), maka ia berarti kebencian. Namun, jika Hate 

diposisikan sebagai verb (kata kerja) maka ia berarti membenci. Dalam 

konteks ini maka Hate diposisikan sebagai noun, hal yang sama juga 

berlaku untuk kata Speech. (Musyaffa, 2017: 22-23). 

Dalam Surat Edaran Kapolri nomor SE/06/X/2015, tertulis bahwa 

ujaran kebencian dapat berbentuk antara lain : Penghinaan, 

Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, 

Memprovokasi, Menghasut Penyebaran berita bohong. Ujaran 

kebencian yang dilakukan seseorang dalam masa kampanye bukanlah 

tindak perbuatan yang dapat dikualifikasi baik sebagai delik 

penghinaan dalam KUHP maupun klasifikasi delik penghinaan 

berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Sebagaimana penderivasian ujaran kebencian yang terdapat dalam 

Surat Edaran a quo, ketentuan surat edaran a quo adalah penegakan 

hukum atas tindak perbuatan yang menghina seseorang, agama, suku, 

ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Wali Kota, 

dan/atau Partai Politik. Termasuk pula perbuatan yang dilakukaan saat 

kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai 

politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat (Vide: Pasal 69 
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huruf b dan c UU Pemilihan).12 

Menurut (Donnelly, 1996: 12) yang mengelompokkan 

pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu: 

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control) 

Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni 

pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana 

pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan 

penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum 

penyimpangan tersebut terjadi; 

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control) 

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control) 

adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. 

Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan 

bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri 

dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para 

bawahan mereka; 

3. Pengawasan Feed Back (feed back control)  

Pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang 

mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan 

yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. 

Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber 

daya atau operasi aktual.  

                                                           
12

  Bahwa delik ini sebagai tindakan yang dilarang berdasarkan Undang-
Undang a quo dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling 
lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam 
ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah). 
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Berdasarkan teori menurut Donnelly diatas jikat dikatkan 

kedalam konteks Pengawasan Pemilihan Umum dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Pencegahan merupakan manifestasi dari Preliminary Control 

yaitu upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran Pemilihan sebelum pelaksanaan kegiatan secara teknis 

dilakukan, seperti  adanya upaya Bawaslu mengeluarkan surat 

himbauan Kepada KPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

secara akuntabel, seperti juga himbauan kepada peserta Pemilu untuk 

mematuhi mekanisme dalam undang-undang maupun PKPU dalam 

melakukan kegiatan seperti Kampanye, serta melakukan pendidikan 

Politik bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Pemilihan 

dalam hal ini Politik Uang dan Ujaran kebencian. 

Sedangkan Cocurrent Control adalah Pengawasan yang terjadi 

ketika pekerjaan dilaksanakan, Memonitor pekerjaan yang 

berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Dalam 

konteks Pengawasan Pemilihan Umum dilakukan pada saat  Pengawas 

Pemilihan melakukan Pengawasan melekat terhadap Tahapan 

Pemilihan Umum yang dilaporkan secara berjenjang. 

Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan 

dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dilaksanakan,guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi 

atau tidak sesuai dengan standar dapat dilihat dari Penanganan 

Pelanggaran yang bersumber dari Temuan maupun Laporan 

Masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi Pengawas Pemilihan, apakah 

upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan sudah efektif atau 

masih perlu ditingkatkan. 
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4. Hasil dan Pembahasan  

Ujaran kebencian merupakan kualifikasi hukum pidana khusus 

terhadap tindak pidana pemilihan yang menundukan diri dalam 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang. Tentunya asas hukum Lex Specialis Derogat Legi 

Generali yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan 

hukum yang bersifat umum atau sistematis-nya berada dalam 

Undang-undang Pemilihan sebagai hukum yang bersifat khusus, 

sebagai bagian dari delik pemilihan yang diatur berdasarkan Pasal 69 

huruf b dan huruf c junto Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

4. 1 Upaya Pencegahan dan Pengawasan Kasus Hate Speech di 

Kabupaten Takalar 

Dalam upaya Pencegahan dan Pengawasan terhadap Kasus 

Hate Speech dalam penyelenggaraan Pemilihan dapat dilakukan 

dengan 2 (dua) cara yakni melalui pendidikan pengawasan dan 

penindakan pelanggaran. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Takalar 

telah melakukan Langkah-langkah inovatif sesuai dengan segmen 

masyarakat yang disasar,antara lain:  

1)  Melaksanakan Lomba Esai Pengawasan Bawaslu Kabupaten 

Takalar 

Tujuan utama dari pelaksanaan lomba ini adalah untuk 

mendorong masyarakat khususnya bagi pemilih dan calon pemilih 

pemula yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas untuk 

turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan melalui ide-ide 

segar yang dituangkan dalam bentuk esai. Selain itu dengan adanya 
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lomba ini bertujuan untuk menfasilitasi para peserta lomba esai untuk 

mengembangkan minat dan bakat mereka dalam menulis. 

Lomba penulisan esai ini mempunyai tema besar yaitu “Peran 

Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilihan”. Untuk perlombaan 

esai, tema yang digunakan yaitu “Jika saya menjadi Pengawas 

Pemilu”. 

Peserta diharapkan mampu menuangkan gagasannya secara 

ringkas dan padat tanpa mengurangi sifat kritis dan dari pertimbangan 

kekritisan tersebut, maka panitia akan membatasi jumlah naskah 

untuk esai tiga sampai lima halaman. Setelah proses penjurian, 10 

orang pemenang akan diundang untuk mempresentasikan esainya 

yang dinilai langsung oleh Pimpinan Panwaslu Kabupaten Takalar, 3 

orang yang memiliki nilai tertinggi akan didaulat sebagai Duta 

Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, 20 Naskah terbaik akan 

dibukukan serta masing-masing kontributor akan mendapatkan 

sertifikat sebagai Kontributor dalam Buku tersebut. 

Sebanyak 87 naskah esai yang diterima Bawaslu Kabupaten 

Takalar dari peserta yang berasal dari Seluruh Sekolah Menengah Atas 

atau setingkat di kabupaten Takalar, itu berarti sebanyak itu pula 

pelajar yang membaca isu-isu pemilu yang kemudian menciptakan 

gagasan baru nan segar dalam Dunia Pengawasan Pemilu, tentu saja 

ini merupakan inspirasi baru bagi Bawaslu dalam merancang strategi 

Pengawasan. Dalam naskah yang telah dibukukan tersebut, beberapa 

esai menyorot strategi Pengawasan kasus Ujaran Kebencian. 

Lomba esai tingkat pelajar ini bagian dari ikhtiar pendidikan 

politik, dengan mengadakan kegiatan lomba esai ini diharapkan isu-isu 

pengawasan partisipatif menjadi bahan obrolan bahkan menjadi 

bahan penelitian menjelang ajang pemilihan yang sebelumnya tidak 

pernah dilirik. 
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Lomba Esai ini bukan semata-mata sebagai upaya pencegahan 

melalui pendidikan politik pemilih pemula melainkan sebagai 

massifikasi pengawasan partisipatif. melalui sosialisasi yang gencar 

dilakukan oleh panitia yang terdiri atas 7 Organisasi Kepemudaan dan 

Kemahasiswaan di Kabupaten Takalar,setiap sekolah menengah atas 

atau sederajat dikunjungi agar isu-isu pengawasan sampai ke mereka, 

Selain itu, alumni dari kegiatan tersebut akan diberdayakan sebagai 

Duta Pengawas Pemilu yang menjadi corong informasi khususnya 

dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepada orang lain”. 

2)  Inisiasi Pembentukan Forum awas 

Dalam sebuah rapat Mitra Kerja di Makassar pada akhir tahun 

2017 yang dihadiri oleh 40 Organisasi dan Komunitas yang ada di 

Kabupaten Takalar, muncul sebuah gagasan membentuk sebuah 

forum yang keanggotaannya terdiri dari semua unsur Organisasi dan 

Komunitas se-Kabupaten Takalar yang konsern dibidang pengawasan 

Pemilihan Umum. Pada saat itupulalah Forum tersebut terbentuk dan 

dinamakan Forum Aliansi Masyarakat Kawal Demokrasi (Awas). 

Strukturnya terdiri atas: Dewan Pengawas, Koordinator, 

Sekertaris, Bidang Pencegahan, Bidang Advokasi dan Hukum dan 

Bidang Pengawasan, Forum Awas juga strukturnya sampai di 9 

Kecamatan di Kabupaten Takalar, beberapa Desa/Kelurahan. Pada 

perkembangannya Forum Awas menjadi garda terdepan bergandeng 

tangan dengan Bawaslu Kabupaten Takalar mewujudkan masyarakat 

Takalar yang demokratis melalui berbagai kegiatan yang tentunya 

bertujuan untuk melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan 

Pendidikan Politik. 

Adapun kegiatan-kegiatan Pencegahan  yang dilakukan oleh 

Forum Awas seperti. Pemasangan spanduk ajakan kepada masyarakat 

untuk menolak politik uang,politisasi SARA,Penyebaran Brosur 

kepada masyarakat tentang regulasi yang mengatur larangan politik 
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uang dan penyebaran berita hoaks dalam Pemilihan Umum serta 

konsekuensinya.Serta turun langsung mengetuk pintu rumah warga 

yang telah dikunjungi dilakukan penempelan stiker yang bertuliskan 

ajakan menolak politik uang dan politisasi SARA sekaligus sebagai 

bentuk komitmen warga mendukung pengawasan Pemilu.Gerakan ini 

dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat tentang isu-isu pengawasan pemilihan umum. 

Tidak hanya sampai disitu, segmen yang secara normatif susah 

“ditembus” oleh Bawaslu, Forum Awas tetap sasar seperti Sosialisasi 

majelis ta’lim dan Sosialisasi di Pusat-pusat kegiatan masyarakat, 

sebagai upaya memaksimalkan sosialisasi Pengawasan Pemilu, Forum 

awas terjung langsung ke pusat kegiatan masyarakat seperti pasar. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan forum awas kecamatan dengan cara 

membagikan brosur berisi ajakan menolak politik uang dan politisasi 

SARA. 

Saat diberikan pertanyaan oleh peneliti, Bagaimanakah awal 

mula pembentukan Forum Awas?. Nellyati menjelaskan bahwa 

“Pembentukan Forum Awas  merupakan kelanjutan dari kerjasama 

antara Panitia Pelaksana Lomba Esai yang sebelumnya hanya terdiri 

dari 7 Organisasi Kepemudaan dan kemahasiswaan menjadi lebih 40 

setelah sejumlah Organisasi lainnya bergabung dan mendeklarasikan 

diri membentuk forum awas yang difasilitasi oleh Panwaslu Kabupaten 

Takalar akhir Tahun 2017 silam di Makassar”. 

3)  Inisiasi Pembentukan Forum Awas Pelajar  

Forum Awas Pelajar lahir atas inisiatif alumnus Lomba Essai 

Pengawasan Pemilihan yang dilaksanakan pada Tahun 2017, Forum 

Awas Pelajar kemudian merekrut anggota-anggota dari sekolah SMA 

se-kabupaten Takalar untuk melengkapi struktur 

kepengurusannya.Seperti seniornya,Forum Awas Pelajarpun 
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melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong akselerasi 

pendidikan Politik dikalangan pelajar seperti; Lomba Video 

Pengawasan, Forum Awas Pelajar Road to School, Foto Challenges dan 

Forum Awas Pelajar Road to Nature. 

4)  Mendorong terbentuknya Desa Sadar Pengawasan 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut beberapa ahli, masyarakat desa memiliki ciri khas atau 

karakteristik khusus yang secara umum ada dan sama di setiap desa di 

Indonesia. Berikut ini ada beberapa ciri ciri masyarakat desa antara 

lain, hubungan kekerabatan yang masih kental, mata pencaharian 

yang hampir sama, masyarakat dekat dengan alam, jumlah 

masyarakat yang relatif sedikit dibanding perkotaan, serta 

masyarakatnya yang homogen. Ciri tersebut membuat sistem 

pemerintahan Desa cenderung mudah dikelola. 

Bawaslu Kabupaten Takalar melihat Desa sebagai potensi besar 

dalam pembangunan demokrasi, bahkan salah satu strategi dalam 

filosofi perang Cina adalah Desa mengepung Kota artinya untuk 

menguasai sebuah peradaban baru tidak harus melalui konsepsi 

perkotaan, pembangunan manusia bisa bersumber dari kehidupan 

Desa yang sederhana. Desa dapat dijadikan semacam role model tata 

kehidupan yang lebih baik termasuk dalam soal pengawasan Pemilu. 

Meski memiliki kelebihan, Desa juga merupakan tempat 

berkembangnya isu-isu yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi di 

Desa karena tingkat pendidikan yang rendah dibanding masyarakat 
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kota, tak heran isu-isu seperti Politik Uang dan Politisasi SARA marak 

terjadi Desa, tentu hal itu tidak dapat diberantas tidak hanya dengan 

penegakan hukum semata, langkah-langkah antisipatif perlu 

dikedepankan melalui pendidikan politik masyarakat Desa. 

BawasluTakalar dalam sebuah rapat koordinasi pada Tahun 

2016 mengundang seluruh pemerintah Desa dan Kelurahan di 

Kabupaten Takalar, dan menawarkan program Desa Sadar 

Pengawasan. Gayung bersambut, sebanyak 11 Desa/Kelurahan 

menyatakan kesiapannya menjadi Desa Sadar Pengawasan, pada 

Tahun 2017 sampai Tahun 2019 program-program Desa/Kelurahan 

yang menyatakan kesediannya menjadi Desa Sadar Pengawasan  

diintegrasikan dengan pendidikan Politik,khususnya Pengawasan 

Pemilu pada Tahun 2019 untuk pertama kalinya, Desa Massamaturu 

melalui APBDes program-program pendidikan politik dan Pengawasan 

Pemilu ditetapkan. 

Desa Sadar Pengawasan pemilu yang digagas oleh Bawaslu 

Kabupaten Takalar merupakan kesatuan masyarakat dalam wilayah 

tertentu yang memiliki kesadaran baik secara administratif, regulatif 

maupun secara subtantif terhadap proses pengawasan pemilu dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a) Aspek administratif, yakni Desa Sadar Pengawasan secara 

administratif dapat menjamin masyarakatnya yang telah 

memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih. 

b) Aspek sarana dan Prasarana, yakni Desa Sadar Pengawasan 

memiliki sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang/mendukung pendidikan politik masyarakatnya 

khususnya terkait dengan pengawasan pemilu. 

c) Aspek Regulatif, yakni Desa Sadar Pengawasan memiliki 
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perangkat peraturan/kebijakan yang mendukung pengawasan 

pemilu. 

d) Aspek subtantif, yakni Desa Sadar Pengawasan memiliki 

pemerintah dan masyarakat yang  sadar akan hak dan kewajiban 

politiknya serta responsif terhadap pelanggaran pemilu. 

Pemenuhan indikator diatas dalam pencanangan Desa Sadar 

Pengawasan diharapkan dapat mewujudkan terjaminnya hak dan 

kewajiban politik masyarakat Desa, meningkatkan kesadaran politik 

masyarakat, menguatkan pengawasan melalui perangkat peraturan, 

terbentuknya karakter masyarakat Desa yang 

demokratis,meningkatnya partisipasi pengawasan ditiap tahapan 

pemilihan, berubahnya paradigma pengawasan yakni masyarakat 

sebagai subjek pengawasan Pemilu. 

Sebagai output, Desa Sadar Pengawasan telah melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang berbasis di Desa, adapun 

beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Desa Sadar Pengawasan di 

Kab.Takalar adalah sebagai berikut: 

a) Pemerintah Desa Massamaturu mendirikan Pojok Pengawasan 

merupakan tempat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

bagi masyarakat Desa untuk mengakses informasi terkait data 

pemilih, peraturan perundang-undangan, bahan sosialisasi dan 

juga berfungsi sebagai tempat diskusi terkait isu kepemiluan.  

b) Pemerintah Desa Massamaturu membentuk Forum Awas Desa 

Massamaturu, seperti halnya forum awas di Kabupaten, 

pembentukan forum Awas Desa merupakan gabungan 

stakeholder yang ada di Desa yang bertujuan untuk mendorong 

partisipasi masyarakat Desa dalam pengawasan Pemilu, juga 

memberikan sebagai media pencegahan dan dalam 

memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Desa. Adapun 
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kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Forum Awas Desa 

Massamaturu adalah door to door  kerumah rumah warga untuk 

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta 

ajakan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan 

pengawasan tahapan pemilu serta mengajak masyarakat untuk 

turut serta dalam menyosialisasikan kembali pengetahuan yang 

mereka dapatkan. 

c) Pemerintah Desa Massamaturu melakukan Integrasi Padat 

Karya Tunai yakni program Desa dalam pembangunan jalan 

Desa yang diintegrasikan dengan Sosialisasi Pengawasan 

Pemilu. 

d) Pemerintah Desa Massamaturu melaksanakan Musrembang 

Desa secara terintegrasi, dimana kegiatan Musrembang 

tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Pengawas Pemilu 

dengan harapan hasil keputusan Musrembang tersebut dapat 

mendukung langkah-langkah Pengawasan Pemilu di Desa 

Massamaturu. 

e) Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Massamaturu 

menganggarkan Pembinaan Forum Awas Desa Massamaturu 

yang tertuang dalam RAPBDes dengan nomenklatur Pelatihan 

Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat. Sebagai bentuk 

komitmen dalam merespon isu-isu demokrasi secara 

berkelanjutan Pemerintah Desa Massamaturu akan 

menganggarkan Pembinaan Forum Awas Desa pada APBDes 

Tahun 2020 melalui program yang lebih komprehensif. 

f) Pemerintah Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang 

melakukan sosilasasi melalui Pamflet di rumah warga Kelurahan 

Bajeng dan pemasangan Pataka ajakan menolak politik uang 
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dan Politisasi SARA sepanjang jalan Kelurahan. 

g) Pemerintah Kelurahan Parangluara Kecamatan 

Polongbangkeng Utara melakukan sosialisasi di masjid-masjid 

Kelurahan Parangluara, kegiatan tersebut dilaksanakan setelah 

masyarakat melaksanakan sholat Tarwih kegiatan tersebut 

bertujuan memberikan informasi pengawasan Pemilu, kegiatan 

lainnya adalah pemerintah Kelurahan Parangluara, secara 

langsung berdiskusi dengan tokoh masyarakat. 

h) Pemerintah Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan melakukan integrasi kegiatan kelurahan dengan 

pengawasan Pemilihan Umum, dimana setiap kegiatan 

kelurahan selalu mengundang Pengawas Pemilu untuk 

melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu. 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut 

berdapampak positif yakni tercapainya “Zero Pelanggaran Pemilu” di 

Desa/Kelurahan yang berkomitmen menjadi Desa Sadar 

Pengawasan.melalui perubahan pola pikir dan Sikap masyarakat Desa 

terhadap isu-isu yang selama ini mencederai nilai-nilai Demokrasi 

seperti Politik Uang. Masyarakat Desa Sadar Pengawasan dapat 

secara sadar menolak Politik Uang.Selain karena berkonsekuensi 

hukum namun juga terkait hajat hidupnya sendiri. Isu lain yang tak 

kalah mengancam kehidupan demokrasi adalah Politisasi SARA, 

masyarakat Desa memang hidup homogen namun rentan dengan isu 

agama yang sensitif, melalui Desa Sadar Pengawasan Masyarakat 

Desa dapat menjadi role model kebhinnekaan sejati. 

5) Gerakan sosialisasi 100 Masjid 

Gerakan ini lahir dari diskusi tokoh masyarakat dan tokoh 

agama.Mengingat masjid adalah sarana yang paling efektif dalam 

melakukan sosialisasi pemilu, sehingga lahirlah ide gerakan sosialisasi 
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100 Mesjid. Gerakan ini pertama kali dilakukan oleh Panitia Pengawas 

Lapangan (PPL) atas dasar instruksi lansung dari Bawaslu Kab.Takalar 

yang dilaksanakan setiap hari jumat dengan membaca himbauan 

menolak Politik Uang, politisasi SARA dan isu Hoaks. 

Gerakan ini menuai respon yang positif dari tokoh agama dan 

dilaksanakan secara reguler di setiap masjid di Kabupaten Takalar, 

lebih jauh gerakan ini kemudian melibatkan lebih banyak pihak seperti 

Forum Awas Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Forum Awas 

Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Imam Masjid di Kabupaten 

Takalar. 

Masjid merupakan tempat yang dilarang melakukan kampanye, 

namun tempat yang sangat tepat melakukan sosialisasi pencegahan 

pelanggaran pemilihan . 

Sebagaimana kita ketahui bahwa mesjid adalah tempat yang 

dilarang melakukan kampanye, artinya mesjid adalah tempat netral 

bebas dari kepentingan peserta Pemilihan, namun ini adalah peluang 

besar bagi pengawas pemilihan untuk melakukan sosialisasi,  

Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Takalar sejatinya 

adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

Pemilihan secara aktif dan massif, partisipasi yang dimaksud tentu 

berbeda dengan Partisipasi masyarakat yang digalang oleh KPU. 

Partisipasi masyarakat yang didorong Bawaslu tidak hanya bersifat 

teknis seperti halnya partisipasi yang digalakkan KPU yakni tolak 

ukurnya jumlah atau persentasi masyarakat yang datang memberikan 

hak suaranya pada saat Pemilihan, sedangkan yang diupayakan 

Bawaslu adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang 

demokrasi subtantif yakni menumbuhkan daya kritis  masyarakat 

sebagai syarat mutlak  Partisipasi Pengawasan. 
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Partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengawasan  sampai 

penindakan pelanggaran pemilihan tidak bersifat transaksional,artinya 

tidak ada keuntungan yang diperolah secara materil bagi masyarakat, 

namun sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat itu 

sendiri. Sebab, seluruh aspek kehidupan seperti aspek sosial, budaya, 

ekonomi, pendidikan, agama,  dan lain sebagainya ditentukan oleh 

orang-orang dipilih melalui proses politik yang sah dalam hal ini 

pemilihan, sehingga bagi yang didorong adalah upaya-upaya 

pencerdasan politik, mengubah paradigma politik transaksional 

procedural menjadi paradigma demokrasi subtantif. Karena 

penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas salah satunya berasal 

dari pemilih yang cerdas, sehingga menghasilkan pemimpin daerah 

yang kapabel dan berintegritas. 

Apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Takalar telah 

mencerminkan upaya mengubah cara pandang masyarakat secara 

terstruktur,melalui forum-forum yang diinisaisi oleh masyarakat itu 

sendiri,dengan demikian Bawaslu Kabupaten Takalar diharap dapat 

melakukan pola-pola diatas secara konsisten dan kontinuitas dengan 

melakukan langkah inovatif lainnya yang dapat diterima semua 

segmen masyarakat. 

4. 2 Impilkasi Penanganan Pelanggaran Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten 

Takalar 

Sebagai bahan perbandingan, penulis menyandingkan data 

penanganan pelanggaran kasus ujaran kebencian pada 

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten 

Takalar Tahun 2017, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Selatan Tahun 2018, hingga Pemilihan Umum Tahun 2019. Disamping 

itu penulis juga menguraikan Kasus Hate speech yang ditangani 

Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Takalar pada Pemilihan 
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Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, berikut Aspek Hukum dan 

Penanganannya. 

4. 2.1 Tren penanganan pelanggaran ujaran kebencian (Hate 

Speech) di Kabupaten Takalar 

 
Sumber : Bawaslu Kabupaten Takalar 

 

 Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Takalar Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran hate 

speech, Sedangkan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, 

jumlah kasus dugaan pelanggaran Hate Speech yakni Nihil. Dari 3 (tiga) 

laporan Dugaan Pelanggaran Hate Speech, 1 (satu) diantaranya telah 

berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dan 2 (dua) kasus tidak 

ditindaklanjuti karena tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi tren penurunan jumlah kasus 

dugaan pelanggaran Hate Speech di Kabupaten Takalar. 

Pada momen Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Takalar tahun 2017, terdapat kasus yang ditangani oleh 

3
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Panwas Kabupaten Takalar saat itu, berikut penulis uraiakan 

penanganan kasus terbut sebagai berilut:  

Kasus Hate Speech yang ditangani Panwaslu Kabupaten Takalar 

terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 

merupakan Laporan Masyarakat atas Nama Dirga Adipati pada 

tanggal 14 Januari,melaporkan peristiwa yang terjadi pada Masa 

Kampanye Tanggal 11 Januari 2017 di lingkungan Kampung Tala 

Kelurahan Bontelebang Kecamatan Galesong Utara. 

Pelapor melampirkan bukti berupa rekaman Video seseorang 

atas nama Syamsuddin Aidid Kr.Baso dalam orasi kampanye menkung 

salah satu Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pilkada 2017 di 

Kabupaten Takalar. Dalam transkrip tersebut Terlapor mengatakan: 

“KaanneToayyaSannaRantasa’na, Na Punna Tena Ki bersatu 

Andukungi Berua Baji, Nabalukangi Galesong,Punna Eroki Kamma 

Laikang Ribalukang?, Nabalukangi Laikang, Nabalukangi Galesong, 

Anne Kamma Anne Pak Bur sudah A1 mi Kasus Transmigrasi 

Laikang, Tena Tanijakkala’na” 

Artinya: “Karena ini yang tua kotor sekali, Kalau kita tidak bersatu 

mendukung barua baji akan dijual Galesong, Kalau kita mau 

seperti laikang yang dijual?, Dia menjual Laikang, Dia akan 

menjual Galesong, sekarang ini, ini Pak Bur sudah A1 Kasus 

Transmigrasi Laikang” 

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Takalar perkataan 

terlapor yang mengatakan “Na Punna Tena Kibersatu Andukungi 

Berua Baji, Nabalukangi Galesong, PunnaEroki Kamma Laikang 

Ribalukang”, adalah kalimat menghasut, yang dapat mengakibatkan 

masyarakat tidak memilih H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai 

Calon Bupati Takalar Tahun 2017. 

Perkataan terlapor yang mengatakan “NabalikangiLaikang, 
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NabalukangiGalesong”, “Punna Erokki Kamma Laikang Ribalukang” dan 

“Anne Kamma Anne Pak Bur sudah A1 mi Kasus Transmigrasi Laikang” 

tergolong fitnah, karena Dr. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE, 

M.Si belum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwenang. 

Pebuatan terlapor adalah menghasut, memfitnah seseorang 

dengan mengatakan kata-kata pada saat kampanye yaitu “Ka Anne 

Toayya Sanna Rantasana” kepada Dr. H. BURHANUDDIN 

BAHARUDDIN, SE, M.Si yang pada saat itu adalah Calon Bupati 

Takalar Nomor Urut 1. 

Dengan demikian unsur melakukan kampanye dengan cara 

menghina menghasut dan memfitnah Calon Bupati Takalar Tahun 

2017 Nomor Urut Satu (H. Burhanuddin B, Se.,Ak., M. Si), terpenuhi 

4. 2.2  Aspek Hukum 

Terlapor diduga melanggar Pasal kumulatif dalam Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:  

1. Melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

2. Melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar 

Nomor:16/Pid.Sus/2017/PN.Tka, Terdakwa H. Syamsuddin Aidid 

Krg Baso Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghina 

seseorang dan menghasut, memfitnah perseorangan atau 

kelompok masyarakat sebagaimana pelaksanaan larangan 

kampanye”. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada 

Terdakwa H. Syamsuddin Aidid Krg Baso Bin Ahmad dengan 

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 

4. Bahwa berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi 

Makassar Nomor:78/PID.SUS/2017/PT.MKS, Terdakwa H. 

Syamsuddin Aidid Krg Baso Bin Ahmad. Menguatkan Putusan 

Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 14 Februari 2017 Nomor: 

16/Pid.Sus/2017/PN.Tka, yang dimintakan banding. 



 
Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 60 
 

Pengangan pelanggaran kasus hate spech diharapkan sebagai 

pendidikan politik yang pada  gilirannya pelaku dapat merenungi apa 

yang telah diperbuatnya , dari sana diharapkan pula akan timbul 

perasaan jera pada diri pelaku yang pada gilirannya bisa mencegah 

orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. 

Prinsip dalam menjatuhkan pidana harus sebanding dengan 

bobot kesalahan, sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan 

kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman 

itu sendiri, , hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan 

pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa baik yang bersifat edukatif, 

konstruktif dan motifatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya.  

5. Simpulan 

5. 1   Kesimpulan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan upaya untuk 

menciptakan local accountability, political equity dan local 

responsiveness. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait 

erat dengan tingkat partisipasi dan relasi kuasa yang dibangun atas 

dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, namun dalam 

penyelenggaraan pemilihan juga terdapat berbagai perbuatan yang 

merusak nilai-nilai demokrasi, salah-satunya yakni ujaran kebencian 

(Hate Speech) yang dikategorikan sebagai kampanye hitam (Black 

Campaign). Ujaran kebencian dapat berbentuk antara lain : 

Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak 

menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut Penyebaran berita 

bohong. 

Upaya Pencegahan dan Pengawasan terhadap Kasus Hate 

Speech dalam penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan upaya 

penegakan hukum dan pendidikan pengawasan. Bawaslu Kabupaten 
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Takalar telah melakukan penindakan pelanggaran terhadap 

pelanggaran kasus Hate Speech. Hal tersebut diharapkan menjadi efek 

jera bagi pelaku, sedangkan pendidikan pengawasan, Bawaslu 

Kabupaten Takalar telah melaksanakan berbagai kegiatan, yakni 

melaksanakan Lomba Esai Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar, 

Inisiasi Pembentukan Forum awas, Inisiasi Pembentukan Forum Awas 

Pelajar, Mendorong terbentuknya Desa Sadar Pengawasan, Gerakan 

sosialisasi 100 Masjid.  

Data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Takalar 

sejak tahun 2017-2019 menunjukkan adanya tren penurunan jumlah 

kasus dugaan pelanggaran pemilihan, khususnya kasus Ujaran 

Kebencian (Hate Speech). 

Maka dari itu upaya optimalisasi dari kegiatan-kegiatan 

peningkatan partisipatif serta optimalisasi terhadap Regulasi 

sangatlah diharapkan, dengan mengembalikan hukum kepada akar 

moralitas, kultural, dan akar religius. Sepanjang aturan hukum yang 

ada tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, maka ketaatan hukum 

yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yag bersifat compliance (taat 

karena takut sanksi), dan bukan ketaatan yang bersifat internalization 

(taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok 

dengan nilai intrinsik yang dianut). Upaya pengawasan dan 

pencegahan serta penegakan hukum pemilihan memerlukan usaha 

kombinasi agar penyelenggaraan dapat berjalan secara tepat dan 

sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga menghasilkan kebaruan 

(Novelty) yang progresif, guna mewujudkan pemilihan yang 

berasaskan umum dan adil tanpa adanya Ujaran Kebencian (Hate 

Speech). 

5. 2 Rekomendasi 

Dari hasil analisis dan kesimpulan, peneliti memberikan 
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beberapa rekomendasi, sebagai berikut: 

1. Perlu Pembentukan Tim Cyber Pengawasan Pemilu/Pemilihan 

(Election Surveilance Cyber Team); Kasus hate Speech sebagai salah 

satu langkah kreatif dan inovatif dalam Pengawasan. 

2. Mengajak setiap stakeholder terkait untuk bekerjasama melawan 

penyebaran Hate Speech; 

3. Penyelenggara harus Mengoptimalkan sosialisasi, dan pendidikan 

pengawasan kepada masyarakat, tim kampanye, relawan, serta 

pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun 

menggunakan media massa (media cetak, media elektronik 

maupun media sosial) untuk mengefektifkan pencegahan 

pelanggaran serta menumbuh kembangkan Pengawasan 

Partisipatif; 

4. Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagai bagian dari 

pendidikan politik, diharapkan Ancaman Hukuman bagi Pelaku 

Hate Speech dapat dilakukan semaksimal mungkin agar dapat 

menjadi efek jera bagi pelaku dan orang lain yang ingin berbuat 

serupa; 

5. Optimalisasi dari Regulasi sangatlah diharapkan, khsusnya unsur 

pasal yang dilanggar hanya pada tahapan kampanye, tidak di 

tahapan lain. Sehingga terjadi kekosongan hukum. 
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BAB 4 

PENGAWASAN CALON TUNGGAL DI KABUPATEN 
BONE DAN KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 

Jumria 
Ernida mahmud 

Alwi 
M. Ridwan huzaefah 

Maming genda 
Uli nuha 

Akhmad saleh 
Suardi mardua 

 

1. Latar Belakang 

Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2015-2018. Pada 

pilkada serentak tahun 2018 ada 16 daerah yang memiliki pasangan 

calon tunggal sedangkan pilkada sebelumnya yaitu tahun 2015 hanya 

memiliki 3 pasangan calon tunggal  (Ridwan, 2018), tentu hal tersebut 

memberikan rasa pesimis kepada sebagian kalangan untuk 

mewujudkan Pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, 

bertanggung jawab dan kompetitif dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. 

Ujian pelaksanaan pilkada calon tunggal menjadi suatu catatan 

kritis terhadap pengawas pemilu karena memberikan kendala yang 

cukup signifikan dan menghambat proses pengawasan serta laju 

perwujudan demokratisasi didaerah khusunya Kabupaten Bone dan 

Kabupaten Enrekang. 

Beragam faktor dan kendala muncul pada pemilihan kepala 
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daerah dengan calon tunggal tahun 2018, termasuk monopoli pada 

syarat dukungan partai politik dibuktikan dari Pemilihan Kepala 

Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone tahun 2018, ada 11 

Partai Politik di Kabupaten Bone hanya mampu mengusung satu 

pasangan calon yaitu Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si dan 

Drs. H. Ambo Dalle, MM yang juga merupakan calon petahana. 

Sedangkan partai politik yang memenuhi syarat pencalonan hanya 

membutuhkan 9 kursi dari gabungan partai politik pengusung dari 45 

Kursi (Bawaslu Kabupaten Bone, 2019).  

Di Kabupaten Enrekang juga demikian, hanya ada 2 partai 

politik yang tidak menyatakan dukungan kepada calon bupati 

sehingga menutup ruang pencalonan sehingga hanya ada satu 

pasangan calon saja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Enrekang. 

Fenomena calon tunggal juga ditandai dengan pembebanan 

terhadap pendanaan berbagai biaya aktifitas seperti kampanye, biaya 

sewa Political Marketing, Lembaga Survei, biaya untuk membangun 

sarana dan prasarana dititik-titik tertentu yang menjadi pusat suara 

atau pendukung, biaya tim sukses dan kebutuhan lain yang 

membutuhkan anggaran. 

Hal tersebut tentu sangat memungkinkan para pemimpin 

daerah tersandera, sehingga berimbas kepada calon kepala daerah 

yang tidak memiliki cukup dana dan tidak punya kekuatan 

kapitalis/pengusaha untuk menyokong pencalonananya tentu 

mengalami kendala untuk mencari partai politik pengusung mereka 

yang akhirnya berujung kepada alternative calon perseorangan, 

begitupala dengan syarat dan prosedurnya sangat sulit untuk 

dipenuhi. 

Konsekuensi logis yang dihasilkan dari dinamika Pilkada atas 

calon tunggal tersebut tentu pada domain ketidak percayaan 
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masyarakat di daerah terkait kualitas calon kepala daerah yang 

mereka pilih, menurunnya kepercayaan public terhadap kaderasisasi 

partai politik, menurunnya tingkat partisipasi pemilih, meluasnya 

kemungkinan kecurangan pada pilkada termasuk money politik serta 

pelanggaran lain didalam pilkada, karena tidak adanya kontrol 

terhadap masing-masing calon karena hanya berkompetisi dengan 

kolom kosong. 

Begitupun dipihak lain bahwa adanya kampanye untuk memilih 

kolom kosong tentu menciderai proses pemilihan kepala daerah yang 

tujuannya adalah memilih orang yang bisa pemimpin didaerah yang 

jika memilih kolom kosong dan memenangkan kolom kosong maka 

akan menjadi sebuah bentuk kegagalan pergantian kepemimpinan 

dan akan menghambat laju demokrasi serta pembangunan ditingkat 

daearah karena akan dipimpin oleh Plt. Yang tentu kewenangannya 

lebih terbatas dari pada Bupati dan Wakil Bupati. 

Momok yang sangat menghawatirkan dan juga mendukung 

adanya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah adalah begitu 

sulitnya para calon independen untuk mengumpulkan suara terlebih 

dahulu, dalam hal ini penyerahan dukungan berupa Pengisian Formulir 

B1 KWK termasuk lampiran fotocopy KTP El/Surat Keterangan dari 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk jumlah minimal syarat 

dukungan diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016. Hal tersebut membuat para calon Independen merasa kesulitan 

untuk memenuhi syarat tersebut. 

Inisiasi penelitian ini tentu berangkat dari rasa penasaran penulis 

yang melihat tidak terciptanya ruang kontestasi pada pemilihan 

kepala daerah dengan calon tunggal dan menurunnya tingkat 

kepercayaan publik kepada semua stake holder yang terlibat didalam 

penyelenggaraan pemilu sampai bahkan Conflik of interest 

menjerumuskan masyarakat kepada Chaos yang berkepanjangan 
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sampai selesainya tahapan pemilihan kepala daerah.  

Penelitian tentang “Pengawasan Calon Tunggal di Kabupaten 

Bone dan Enrekang” ini dipandang sangat urgen karena dapat 

berkontribusi kepada penentu kebijakan untuk menyusun regulasi 

yang lebih memberikan jaminan kepada kebebasan kontestasi 

pemilihan kepala daerah, jaminan pemenuhan persyaratan terhadap 

calon perseorangan, peningkatan partisipasi pemilih serta juga dapat 

menutup ruang oligarki yang dapat memonopoli kekuasaan serta 

mewujudkan peran partai politik yang konsisten melahirkan 

kaderisasi. 

Dalam penelitian ini domain yang menjadi fokus peneliti adalah 

mengurai tentang beragam faktor yang mempengaruhi pemilihan 

kepala daerah dengan calon tunggal serta pemetaan terhadap kendala 

signifikan yang dihadapi oleh pengawas pemilu yang berakibat 

menghambat jalannya proses pengawasan dalam pelaksanaan pilkada 

dengan calon tunggal. 

2. Rumusan Masalah 

Dari urain tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya calon tunggal 

pada Pilkada Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang?  

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu dalam Pilkada 

Calon Tunggal di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang?  

3. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif adalah penelitian 
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yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada (Moleong, 2012),  Dimaksudkan untuk 

menjelaskan fenomena secara faktual dilapangan terkait faktor dan 

kendala yang muncul pada pelaksanaan pilkada calon tunggal. 

Pada penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data dalam 

bentuk wawancara, dokumentasi, dan observasi maka untuk 

selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih mendalam lagi 

sehingga membentuk suatu kesimpulan ilmiah yang dapat diterima 

oleh berbagai kalangan, Panwaslu Kabupaten Bone dan Kabupaten 

Enrekang yang menjadi objek penelitian. 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada 

data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

didapatkan dari sumber pertama, baik dari individu maupun 

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner  

(Sudjarwo dan Basrowi, 2009). Data-data yang dijaring, 

dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah bersumber dari jawaban 

para informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. 

Selain itu tidak menutup kemungkinan akan menggunakan memoing 

(membuat memo) untuk mencatat ide-ide, pemikiran-pemikiran dan 

gagasan-gagasan yang akan muncul sewaktu-waktu saat peneliti 

berada di lapangan.  

Sedangkan data sekunder adalah merupakan data kedua yang 

didapat dengan cara tidak langsung dilapangan. Data primer adalah 

data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain  (Sudjarwo dan Basrowi, 

2009). 

Data sekunder  diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan 

perundang-undangan sebagai dokumen resmi dan literatur-literatur 

yang lain, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 
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penelitian ini, seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian. Selain itu bahan sekunder juga 

didapatkan dari literatur-literatur seperti buku, internet, dan lain-lain. 

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan teknik 

pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada 

responden/informan dalam bentuk pertanyaan  (M. Mahi, 2011). 

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Komisioner 

Panwaslu Kabupaten Bone, Panwaslu Kabupaten Enrekang dan KPU 

Kabupaten Enrekang. Dijadikanya pihak tersebut diatas sebagai 

narasumber karena mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam 

proses pengawasan dan menjadi pelaku terhadap lahirnya putusan 

pada proses sengketa pencalonan yang mengakibatkan batalnya calon 

perseorangan yang berujung kepada pemilihan kepala daerah dengan 

calon tunggal di Kabupaten Bone. 

Sedangkan Kabupaten Enrekang alasan pengambilan 

narasumber sebagai koresponden ditinjau dari penyelenggara teknis 

pemilihan kepala daerah yaitu KPU Kabupaten Enrekang dalam hal 

verifikasi dokumen pencalonan. 

4. Perspektif Teori 

4.1 Kedaulatan Rakyat  

Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah yang merupakan 

perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan 

umum (general election) bertujuan agar terselenggara perubahan 

kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan 

mekanisme yang diajamin dan ditentukan oleh konstitusi  (Lutfi, 

2010). 
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Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat sebagai Pilkada 

(yang dilakukan secara langsung) merupakan mukjizat bagi demokrasi 

di Indonesia terutama ditingkat lokal. Sebab, Pilkada kerap dijadikan 

instrument transformasi politik terutama dengan melahirkan hak 

politik dan kebebasan sipil (political rights and civil liberties) yang lebih 

nyata untuk rakyat  (Agustino, 2014). 

Asas kedaulatan rakyat yang menjadi asas demokrasi 

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh 

rakyat dan kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap 

tidak langsung yang diaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan  

(Harjono, 2009). 

Terkait problematika terkait pasangan calon tunggal pada 

pilkada serentak ini, banyak kalangan bertanya apakah hal tersebut 

sesuai dengan asas demokrasi  yang berdasarkan kedaulatan rakyat? 

Sodikin dalam jurnalnya yang berjudul kedaulatan rakyat dan 

pemilihan kepala daerah dalam konteks UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengungkapkan bahwa hal pokok dalam 

kedaulatan rakyat sebagai inti dari sebuah demokrasi seperti yang 

dicetuskan oleh para pendiri bangsa terletak pada penghormatan hak 

pilih serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum  (Sodikin, 

2014).  

4.2 Kaderisasi Partai Politik 

Berkaca pada pilkada serentak tahun 2015, munculnya 

permasalahan calon tunggal dikarenakan sejumlah partai politik telah 

mengabaikan fungsinya dalam rekruitmen dan pencalonan kader, 

sehingga banyak kalangan dari partai politik yang enggan mengusung 

andalannya dalam perayaan  (Dhesinta dan Silvi, 2016). 

Kepemimpinan dan kaderisasi merupakan dua hal yang saling 

berkaitan dalam pengembangan organisasi. Fungsi dari kaderisasi ini 
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juga dapat mempersiapkan atau mencetak calon-calon yang siap 

melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi untuk 

menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan 

organisasinya. Maka dari proses kaderisasi ini dapat melahirkan 

seorang kader, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kaderisasi adalah 

nyawa dari organisasi (Dhesinta dan Silvi, 2016).. 

Pada dasarnya, pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi 

meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, 

pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan 

kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis (rekrutmen)  

(Azwar, 2008). 

Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut: kader merupakan 

hasil dari pengkaderisasian yang diperoleh karena adanya rekrutmen 

politik. Dihasilkannya kader- kader yang berkualitas dan berkapabilitas 

tentu akan menyorot partai politik asal kader tersebut muncul. Jadi, 

kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi 

oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai tersebut  

(Fattah, 2000).  

Lemahnya partai politik dalam merekrut kepemimpinan 

bukanlah satu dari sekian kesalahan partai politik dalam menciptakan 

kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, melainkan 

ada juga sistem kepartaian, regulasi, sistem pemilu, dan bahkan rezim 

yang berkuasa saat itu yang juga turut serta menyumbang lemahnya 

peran dan fungsi parpol yang sesungguhnya  (Harjanto, 2011). 

 

5. Hasil Dan Pembahasan 

1. Faktor yang mempengaruhi munculnya Pilkada Calon Tunggal di 

Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang 

Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia pada tahun 2018 
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memiliki suatu dinamika yang sangat kompleks karena terdapat 

kabupaten/kota yang secara bersamaan menyelenggarakan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan 

Wakil Walikota, yang tentu dari tahun 2015 mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan sampai ke tahun 2018. 

Dari 12 daerah yang menggelar pilkada di Provinsi Sulawesi 

Selatan, tiga daerah diantaranya memiliki pasangan calon tunggal dan 

harus melawan kolom kosong, seperti kota Makassar, Kabupaten 

Bone dan Kabupaten Enrekang (Fajar, 2018). 

Munculnya calon tunggal dalam pentas demokratisasi pemilihan 

kepala daerah di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang dapat di 

lihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya : 

1.1 Regulasi 

Dari sisi regulasi memang tidak dapat dipungkiri bahwa calon 

tunggal dalam pemilihan kepala daerah menjadi suatu solusi bagi 

mandegnya demokratisasi di Indonesia yang harus menunda 

pemilihan kepala daerah jika dalam proses pendaftaran tidak lebih dari 

satu bakal calon yang melakukan pendaftaran. 

Karena, walaupun adanya calon tunggal tidak melanggar esensi 

demokrasi, bukan berarti hal tersebut dapat dibiarkan berlanjut secara 

berkesinambungan dalam pesta demokrasi di Indonesia  (Nurhalimah, 

2017). 

Sehingga transformasi kewenangan yang diberikan kepada 

mahkamah konstitusi mendapatkan momentumnya setelah 

dikeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-

XII/2015 tanggal 29 September 2015 menjadi acuan yang 

memperbolehkan pelaksanaan pilkada tetap dilangsungkan meskipun 

hanya calon tunggal, yang kemudian diadopsi didalam Pasal 54C 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang 
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mengatakan bahwa pasangan calon tunggal bisa dilaksanakan jika 

setelah penundaan dan perpanjangan pendaftaran dan tetap ada satu 

pasangan bakal calon yang mendaftar. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan 

meningkatkanya jumlah calon tunggal dalam pilkada yang tentu 

sangat menghawatirkan berjalannya roda kepemimpinan didaerah jika 

dalam pemilihannya yang memenangkan pemilihan adalah kolom 

kosong. dikarenakan jabatan kepala daerah akan diambil alih oleh 

pelaksana tugas yang tentu kewenangannya berbeda dan sangat 

terbatas, pada akhirnya berimplikasi terhadap perkembangan 

demokratisasi pemerintahan ditingkat lokal. 

Begitupula sebaliknya jika calon tunggal yang menjadi 

pemenang dalam kontestasi pilkada seperti yang terjadi pada pilkada 

Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang, memberi ruang monopoli 

kekuasaan karena didukung oleh semua partai politik yang ada, Salah 

satu implikasinya adalah ketidak mampuan DPRD Bone untuk 

melakukan kontrol terhadap kekuasaan didaerah dan bahkan 

memungkinkan terjadi kesewenang-wenangan dalam tubuh 

pemerintah dan didukung oleh DPRD. Salah satu bukti ketika DPRD 

Bone menetapkan usulan pembangunan tower 10 lantai di Kabupaten 

Bone yang justru dimasyarakat masih terjadi polemic  (Awing, 2020). 

1.2 Syarat Dukungan Partai Politik 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati calon tunggal di Kabupaten 

Bone bermula dari ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si dan Drs. H. Ambo 

Dalle, MM melalui Berita Acara KPU Nomor : 34 /PL.03.2-

Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
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Bone Tahun 2018. Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut 

mengantongi dukungan 11 partai politik dengan jumlah total 45 kursi. 

Sehingga menutup ruang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

dari calon lain melalui syarat dukungan partai politik atau gabungan 

partai politik, sehingga mengakibatkan Dr. H. Rizalul Umar, 

Sp.B.MARS dan Drs. H. Mappamadeng Dewang, M.Si maju sebagai 

calon perseorangan  (Jumria, 2020). 

Adapun Kabupaten Enrekang untuk penetapan pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang yakni Drs. H. Muslimin 

Bando, M.Pd dan Asman, SE yang berdasarkan berita acara Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang nomor : 45/PL.03.2-

BA/7316/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2018, tanggal 12 

Februari 2018. 

Hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

kabupaten Enrekang, menjelaskan bahwa pasangan calon tunggal 

lahir di Kabupaten berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor:100/PUU-XVIII/2015 dan dimplementasikan kedalam Pasal 54 

huruf C Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota 

dan Wakil Walik kota. 

Hal tersebut kemudian tidak membatasi Pasangan calon untuk 

mendapatkan dukungan dari semua partai sebagai partai pengusung. 

Sehinggah untuk lingkup Kabupaten Enrekang sebagian besar partai 

dan kursi yang ada kecuali PKS dan PBB menjadi pengusung Bakal 

calon  Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Drs. H. Muslimin Bando, 

M.Pd dan Asman, SE.  sekalipun di detik-detik akhir pendaftaran, PKS 

ikut memberikan berkas syarat dukungan kepada bakal calon dengan 

status pendukung. 
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KPU Kabupaten Enrekang kemudian melakukan perpanjangan 

pendaftaran namun sampai batas akhir pendaftaran dan sesuai 

dengan hasil verifikasi berkas syarat dukungan maka KPU Kabupaten 

Enrekang melalui rapat Pleno menetapkan pasangan Drs. H. Muslimin 

Bando, M.Pd dan Asman, SE sebagai pasangan calon tunggal pada 

Pilkada Kabupaten Enrekang tahun 2018  (Haslipa, 2020). 

1.3 Syarat Dukungan Calon Perseorangan 

Pengajuan calon perseorangan dalam pilkada memberikan 

kesulitan bagi para calon seperti syarat dukungan KTP Elektronik, hal 

tersebut dibuktikan dengan tidak lolosnya Pasangan Dr. H. Rizalul 

Umar, Sp.B.MARS dan Drs. H. Mappamadeng Dewang, M.Si karena 

tidak mampu memenuhi syarat dukungan Syarat minimal dukungan 

paslon perseorangan dalam Pilkada Bone 2018 sebanyak 41.980 

dukungan. sementara hasil Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan 

Umar-Madeng dari 27 kecamatan yaitu, memenuhi syarat 21.801 tidak 

memenuhi syarat 22.317. 

Bawaslu Kabupaten Bone menemukan beberapa temuan 

pencalonan diantaranya: 

1. Untuk temuan verifikasi administrasi KPU Kabupaten Bone tidak 

memberikan tanda terima penyerahan berkas dukungan, dan 

tidak melakukan penghitungan karena di sebabkan KPU lebih 

terfokus kepada kesalahan form yang dibuat oleh pasangan calon 

yang menyebabkan  pasangan calon kehilangan waktu untuk 

memperbaiki atau menambah dukungan yang kurang. 

2. Untuk temuan verifikasi faktual melalui media Video Call tetapi 

orang/pendukung bukan lagi menjadi penduduk di kecamatan 

tersebut  (Bawaslu Kabupaten Bone, 2019). 
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Dari temuan tersebut kemudian Bawaslu merekomendasikan 

kepada KPU/jajarannya dan ditindaklanjuti. Sehingga terdapat 

kekurangan syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh calon 

independen yaitu pada tahap 1 Jumlah dukungan ( B1.KWK ) 

Sebanyak, 45.568, Jumlah yang memenuhi syarat ( MS) sebanyak, 

21.801, Jumlah yang harus di penuhi sebanyak ,41.980 - 21.801 = 

20.179, Jumlah yang harus  di penuhi pada tahap kedua adalah dua kali 

dari jumlah kekurangan sebanyak = 20.179 x 2 = 40.358. 

Oleh karena syarat dukungan pasangan calon perseorangan 

tersebut tidak terpenuhi, maka pada tanggal 20 januari 2018 Bakal 

calon perseorangan menyerahkan dukungan pebaikan sebanyak 

41.903 sebagai pemenuhan syarat yang di wajibkan oleh KPU yaitu 2 

kali dari jumlah kekurangan dukungan  sebanyak 40.158, pada saat 

tersebut KPUD Bone tidak lanngsung melakukan penghitungan 

dengan alasan bahwa masih terdapat Form BB.1 .KWK dan BB.2 KWK 

yang tidak sesuai,sementara pada hari itu adalah hari terakhir 

penyerahan dan sekaligus perbaikan dukungan. 

Sehingga Pada tanggal 21 Januari 2018 pihak KPUD melakukan 

Verifikasi jumlah dukungan dan kegandaan yang mana jumlah 

dukungan yang memenuhi syarat sebanyak  37.263 , oleh karena tidak 

memenuhi jumlah kekurangan yang harus di penuhi sebanyak 40.358 , 

sehingga pihak KPUD Bone menyatkan tidak memenuhi syarat untuk 

di lanjutkan ketahap Verifikasi Faktual. 

Sebagai akibat di keluarkannya Berita Acara tersebut maka 

Bakal Pasangan Calon dari jalur peseorangan Sdr. Dr. H. RIZALUL 

UMAR, Sp.B MARS dan Sdr. Drs. H. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, 

M. Si, mengajukan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Bone  tertanggal 24 januari 2018 yang tercatat dalam buku 

register perkara penyelesaiaan sengketa Pemilihan Nomor : 

001/PS/PWSL.Bone.27.04/I/2018. 
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Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone bahwa pada 

tanggal 20 Januari 2018 pukul 15.30 Wita sampai dengan pukul 24.00 

Wita KPUD Bone tidak melakukan penghitungan berkas dukungan 

yang di serahkan oleh bakal calon  perseorangan. Selanjutnya pihak 

KPUD Bone terlalau fokus pada  Form BB.1 .KWK dan BB.2 KWK yang 

belum sesuai sehingga menyebabkan bakal pasangan calon 

kehilangan kesempatan untuk menambah dukungan jika pada saat 

penghitungan di perkirakan masih kurang. Sehingga dari hasil 

pengawasan tersebut dan bukti lain yang menguatkan Panwaslu 

Kabupaten Bone mengabulkan permohonan pemohon untuk 

seluruhnya dan memberikan kesempatan kepada bakal pasangan 

calon untuk memperbaiki dan atau melengkapi berkas dukungan  

(Alwi, 2020). 

Pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Bone, setelah di lakukan 

perbaikan oleh bakal pasangan calon maka KPUD Bone menindak 

lanjuti dengan melakuan Verifikasi Faktual. Setelah di lakukan 

verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan 

maka dari jumlah 24.786  yang memenuhi syarat hanya sebanyak 

2.985 , sehingga KPUD Bone mengeluarkan keputusan tertanggal 20 

Februari 2018 dengan Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 , 

yang menyatakan bahwa jumlah keseluruhan dukungan bakal 

pasangan calon perseorangan, Sdr. Dr.H.RIZALUL UMAR,Sp.B MARS 

dan Sdr. Drs.H.ANDI MAPPAMADENG DEWANG,M.Si, dengan jumlah 

keseluruhan dukungan sebanyak 24.786  dan tidak memenuhi jumlah 

persyaratan minimal dukungan untuk jalur perseorangan sebanyak 

41.980.  

Akibat di keluarkanya keputusan KPUD Bone Nomor : 

41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018, maka pasangan calon 

Dr.H.RIZALUL UMAR,Sp.B MARS dan Drs. H. ANDI MAPPAMADENG 

DEWANG,M.Si, kembali mengajukan sengketa ke Panwaslu 
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Kabupaten Bone pada tanggal 21 Februari 2018 dengan register 

perkara penyelesaian Sengketa pemilihan Nomor : 002/ PS /PWSN. 

BONE. 27.04/ II/ 2018. 

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Bone 

bahwa pada saat verifikasi Faktual Tim pemenangan bakal pasangan 

calon perseorangan menarik seluruh LO ( Penghubung ) di seluruh 

kecamatan dan tidak melanjutkan proses Faktual sampai dengan  

batas akhir waktu Faktual dengan  alasan adanya intimidasi. Sehingga 

dengan dasar tersebut dan bukti lain mengakibatkan Panwaslu 

Kabupaten Bone memberikan putusan menolak permohonan 

pemohon  untuk seluruhnya. 

Dari uraian sengketa yang diputuskan oleh Bawaslu dan 

menegaskan pembatalan pencalonan perseorangan pada pemilihan 

Bupati dan Calon Bupati Bone Tahun 2018 sehingga kompetisi calon 

tunggal mengharuskan untuk dilaksanakan. 

Faktor tersebut menjadi suatu catatan bahwa pemilihan kepala 

daerah calon tunggal terjadi paling banyak dipengaruhi oleh dukungan 

partai politik yang dimonopoli oleh kekuasaan tertentu. Sehingga 

tidak dapat memberikan ruang kontestasi kepemimpinan didaerah 

yang berujung pada kesulitan pemenuhan syarat dukungan calon 

perseorangan. 

 

2.  Kendala Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Calon Tunggal di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang 

Tahapan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan 

menjadi momentum yang sangat berbeda pelaksanaannya dengan 

pilkada-pilkada sebelumnya, dimana pada momentum pilkada tahun 

2018 memberikan nuansa baru khususnya bagi Panwaslu Kabupaten 

Bone dan Panwaslu Kabupaten Enrekang karena pelaksanaannya 
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bersamaan antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone 

dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 

Selatan. Oleh karena pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Bone hanya terdapat calon tunggal yang berkompetisi 

sehingga memberikan kendala yang sangat beragam bagi 

penyelenggara pemilu terkhusus Panwaslu Kabupaten  Bone dan 

Panwaslu Kabupaten Enrekang diantanya : 

2.1 Mitra Kerja Pengawasan Berjalan Sangat Lamban 

Dalam uapaya mewujudkan pengawasan pemilihan kepala 

daerah berkualitas maka menjadi keharusan bagi pengawas pemilu 

untuk melakukan koordinasi dan membangun mitra kerja 

kelembagaan dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah. 

Oleh karena pilkada di kabupaten Bone hanya diikuti oleh satu 

pasangan calon saja maka tentu menyulitkan perwujudan koordinasi 

pengawas pemilu termasuk dengan partai politik, karena tidak terjadi 

check and balance karena semua partai politik hanya bekerja untuk 

kepentingan pemenangan satu pasangan calon saja  (Alwi, 2020). 

Adapun di Kabupaten Enrekang dari 7 Partai Politik pengusung 

pasangan calon, Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mendukung 

Pasangan Calon tunggal.   

Dalam proses tahapan pengawasan Pilkada, kritik dan saling 

protes terjadi antara pendukung Pasangan calon tunggal dan 

pendukung yang mengatasnamakan relawan kotak kosong, saling 

protes antara keduanya menarik perhatian publik apalagi dengan 

hadirnya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., selaku ketua 

umum PBB dan menjadi pembicara pada kegiatan PBB tanggal 27 

April 2018 di Kabupaten Enrekang. 
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Posisi Panwaslu sebagai penyelenggara pada tahapan 

kampanye memiliki keterbatasan dalam bertindak sehingga dalam 

sebuah pertemuan, salah seorang pendukung pasangan calon tunggal 

melayangkan protes kepada Panwaslu karena dianggap tebang pilih 

dalam pengawasan, penindakan dan penanganan pelanggaran.  

Sehingga dalam tahapan pilkada, ada hal yang dianggap tidak 

berimbang, semisal APK Calon tunggal diturunkan sedangkan 

spanduk/baliho kotak kosong dibiarkan, Kampanye paslon yang 

diawasi secara ketat sedangkan pertemuan relawan kotak kosong 

terkesan dibiarkan  (Mustamin, 2020). 

2.2 Kewenangan Pengawas Pemilu Yang Terbatas 

Terkait dengan regulasi, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 

hanya memberikan waktu penanganan pelanggaran 5 hari kerja dan 

bersifat non adjudikasi sehingga panwas kabupaten/kota hanya dapat 

mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan 

pelanggaran, keterbatasan waktu dan kewenangan tersebut tentu 

menyulitkan Bawaslu untuk mewujudkan hasil kajian yang memadai 

dalam upaya menciptakan keadilan pemilu secara langsung 

dikarenakan sifat kewenangannya hanya sebatas memberi 

rekomendasi bukan adjudikasi. pada pasal 1 angka 7 yang 

menyebutkan frasa Panwas Kabupaten/Kota yang tentu kewenangan-

kewenangannya masih sangat terbatas  (Huzaifah, 2020). 

2.3 Intervensi Struktural Melalui Incumbent 

Dalam proses pelaksanaan kampanye pada masa kampanye 

Panwaslu Kabupaten Bone menemukan beberapa temuan hasil 

pengawasan dan direkomendasikan untuk diputuskan seperti: 3 Orang 

ASN di rekomendasikan ke Komisi ASN dan di jatuhi sanksi oleh 

Komisi ASN (sanksi disiplin ringan ) yaitu dengan membuat 
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pernyataan di muka umum dengan keputusan Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN) nomor : R-854/KASN/4/2018, tanggal 17 April 2018 

tentang Penjatuhan Sanksi Moral Yang Berupa Pernyataan Secara 

Terbuka. 

Untuk Kabupaten Enrekang terdapat dua  kasus pelanggaran 

netralitas ASN dengan Keputusan KASN nomor : R.1526/KASN/7/2018, 

tanggal 24 Juli 2018 dan tentang pemberian sanksi disiplin berat dan 

Keputusan KASN nomor : R.1525/KASN/7/2018 tanggal 24 Juli tahun 

2018, tentang pemberian sanksi disiplin ringan serta tiga Kepala Desa 

yang tersangkut kasus netralitas dengan Putusan Pidana oleh 

Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang nomor: 36/Pid.Sus/2018/PN 

ENR, tanggal 4 Juni 2018 tentang penjatuhan pidana menguntungkan 

salah satu pasangan calon dengan tuntutan selama 2 bulan penjara 

dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);-  

Momentum Pilkada dan Pemilu terkadang menjadi moment 

dilematis bagi kalangan ASN ,Kepala Desa dan pejabat lainya, istilah 

umum yang sering terdengar dikalangan masyarakat yakni “maju 

kena, mundur kena” sehingga hadirlah oknum-oknum ASN, Kepala 

Desa dan pejabat lainya melakukan tindakan yang berpotensi 

melawan hukum. Terbukti dalam Pilkada Kabupaten Enrekang 3 

oknum kepala Desa terjerat kasus Pidana dan 1 Oknum ASN. 

Keterbatasan personil pengawasan menjadi salah satu indikator 

kurang maksimalnya proses pengawasan, sehingga hal terpenting 

yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang adalah 

memaksimalkan sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai bentuk 

pendidikan politik dan Demokrasi disemua kalangan  (Nuha, 2020). 

Dari temuan tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu catatan 

dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal apalagi Incumbent 

bahwa potensi pelanggaran pemilu berangkat dari pemanfaatan 
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struktural pemerintahan, intervensi terhadap dukungan pasangan 

calon yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang punya kewenangan 

luas, tentu hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya 

perwujudan pemilu yang demokratis sebagaimana asas bebas tanpa 

intervensi yang termaktub didalam undang-undang. 

2.4 Konflik Kepentingan Pemilih Antara Dengan Penyelenggara 

Kompetisi calon tunggal di Kabupaten Bone juga berimbas 

kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU dengan pasangan calon 

perseorangan yang dianggap saling melecehkan akibat kurang 

percayanya calon terhadap penyelenggara pemilu  (Fajar, 2018). 

Sehingga memberikan kendala kepada pengawas pemilu dalam hal 

melakukan pengawasan dilapangan. 

Ketika pasangan calon perseorangan di Kabupaten Bone 

menggugat KPUD Bone ke Panwaslu dan DKPP karena dianggap salah 

dalam menetapkan suatu keputusan. Panwaslu Kabupaten Bone 

menjadi sorotan akibat dianggap tidak merespon laporan yang 

diajukan Panwaslu oleh calon pasangan calon tunggal terhadap 

keputusan KPU  (Zainuddin, 2018). 

Sedangkan di Kabupaten Enrekang terdapat gugatan 

masyarakat terkait penanganan pelanggaran kampanye dengan 

menggunakan fasilitas negara oleh calon Bupati Kabupaten Enrekang 

yang dianggap tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten 

Enrekang sehingga dilaporkan ke PT.TUN Makassar dengan 

nomorPutusan:31/G/Pilkada/2018/PT.TUNMKS tanggal 31 mei 2018 

tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. 

Pada prinsipnya problematika antara penyelenggara pemilu 

dengan calon peserta pemilu menghambat jalannya proses demokrasi 

karena begitu banyak ruang kemungkinan terjadi gesekan antara 

keduanya dan menghambat kerja-kerja penyelenggara pemilu. 
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2.5     Kampanye Kolom Kosong 

Hal lain muncul ketika kampanye coblos kolom kosong 

digalakkan  (Fadli, 2018), tentu kondisi dilematis terhadap masyarakat 

yang tidak menginginkan kepemimpinan pasangan calon tunggal 

tersebut, menjadi perhatian serius dikarenakan tidak ada ruang yang 

disediakan oleh regulasi untuk mengakomodir kepentingan para 

pemilih tersebut, apalagi jika mereka harus berhadapan dengan 

penegak hukum seperti kepolisian. sehingga alternative kebanyakan 

dari mereka adalah memilih kolom kosong atau sama sekali tidak 

datang memberikan pilihan ke TPS. 

Tentu hal tersebut mengurangi kualitas pemilu yang secara 

langsung dilaksanakan untuk memilih orang bukan kolom kosong. 

Bahkan menyalurkan hak pilih merekapun terkendala karena 

ketidakpuasan mereka jika birokrasi dipimpin oleh yang tidak 

beintegritas lagi menurut mereka. 

Termasuk pada sisi regulasi bahwa tidak diatur berkaitan 

dengan prosedur penindakan terhadap mereka yang melakukan 

kampanye kolom kosong sehingga membatasi pengawas pemilu 

dalam hal menghentikan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh 

mereka  (Huzaifah, 2020) 

Belum lagi pada soal Konflik diakar rumput antara para pemilih 

yang terjadi pada saat para pendukung calon tunggal melakukan 

tekanan terhadap pemilih yang lain yang mengkampanyekan kolom 

kosong. Akhirnya harapan untuk mewujudkan kedamaian dalam diri 

masyarakat dipenuhi dengan rasa benci karena penyaluran aspirasi 

bagi mereka yang tidak ingin memberikan pilihan kepada calon 

tunggal tidak diakomodir oleh regulasi yang ada, pada akhirnya 

sebagian masyarakat merasa haknya tidak lagi penting untuk 

dijadikan syarat mewujudkan kedaulatan didalam pemilihan kepala 
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daerah. 

Adapun di Kabupaten Enrekang bahwa belum adanya regulasi 

yg mengatur tentang kolom kosong, sehingga subjek hukum dugaan 

pelanggaran menjadi kabur terhadap masyarakat yg membentuk 

perlawanan terhadap pasangan calon tunggal dalam melakukan 

kampanye baik dalam bentuk pertemuan, pemasangan spanduk, 

posko, serta sosialisasi di masyarakat. Begitupula laporan dugaan 

pelanggaran yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, lebih 

bersifat asumsi tanpa alat dan/atau barang bukti serta saksi yang 

cukup shg fakta hukum hasil klarifikasi dalam pembahasan sentra 

gakkumdu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti 

dan/atau tidak memenuhi unsur dugaan terjadinya perbuatan 

melawan hukum  (Mardua, 2020). 

Seperti halnya dengan penertiban alat peraga kampanye kolom 

kosong hanya didasarkan pada peraturan daerah dan tidak mengacu 

kepada Undang-Undang Pilkada, sehingga tidak memberikan efek 

jerah yang signifikan kepada tim kampanye kolom kosong.  

2.6 Kurangnya Partisipasi Pemilih 

Pemilihan calon tunggal memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 

2018, pada akhirnya memberikan tantangan sosialisasi pada 

penyelenggara pemilu karena sasaran sosialisasinya semakin meluas 

untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 

Hal tersebut mengakibatkan partisipasi pemilih dari sebelumnya 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013 78.00 %   , 

sementara pada pemilihan Tahun 2018 sebesar 72,4 % hal tersebut 

mengalami penurunan. 
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Begitupula dengan Kabupaten Enrekang dari sebelumnya 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2013 75.5 %   , 

sementara pada pemilihan Tahun 2018 sebesar 76.5 % hal tersebut 

meskipun mengalami peningkatan namun hanya pada angka 1 persen. 

Adapun rincian perkembangan partisipasi Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang  sebagai berikut : 

Sumber : (Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Bone dan 

Panwaslu Kabupaten Enrekang). 

Dari data persentase tersebut memberikan gambaran bahwa 

untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone serta 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang yang 

berkompetisi dengan calon tunggal mengalami penurunan yang 

sangat signifikan dikarenakan minat pemilih untuk datang ke Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan hak pilihnya sangat 

kurang. Sehingga memberikan kendala kepada pengawas pemilu 

dengan lemahnya pengawasan partisipatif masyarakat yang juga 

menjadi elemen yang berpengaruh terhadap jalannya pengawasan 

pemilihan. 

Dari uraian diatas memberikan gambaran bawhwa betapa 

pilkada dengan calon tunggal melegitimasi lambatnya kinerja 

pengawas pemilu yang diakibtkan oleh akomodasi kepentingan untuk 

memenangkan pemilihan kepala daerah tidak ditemukan titik temu 

No Kabupaten Partisipasi Pemilih Selisih 

1 Kabupaten 

Bone 

Pilbup 

2013 

Pilbup 

2018 

 

 Persentasi 78.00% 72.4% -6.40% 

2 Kabupaten 

Enrekang 

Pilbup 

2013 

Pilbup 

2018 

 

 Persentase 75.5% 76.5% 1% 
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mitra kerja pengawasan terutama yang berangkat dari lembaga 

pemerintahan terlebih lagi partai politik. 

 

6.  Kesimpulan dan Rekomendasi 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan rumusan terhadap kajian penelitian “Pengawasan Calon 

Tunggal di Kabupaten Bone dan Enrekang” ini, maka penulis 

menemukan berbagai faktor dan kendala dalam hal pelaksanaan 

pilkada dengan calon tunggal, kemudian menjadi catatan terhadap 

lambatnya laju demokrasi untuk pemilihan kepala Daerah yang 

demokratis. Sehingga ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi 

dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal serta 

berbagai kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu sebagai 

berikut: 

6.1.1 Bahwa Faktor yang mempengaruhi pilkada calon tunggal di 

Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang tahun 2018 

termasuk faktor regulasi yang telah membuka ruang pemilihan 

kepala daerah dengan calon tunggal dengan dikeluarkannya 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU/-XI/2015. 

Dukungan partai politik juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi pilkada calon tunggal dikarenakan terjadi 

monopoli oleh satu  pasangan calon saja. Dukungan syarat 

calon perseorangan yang memberikan kesulitan kepada calon 

untuk dipenuhi sebagai syarat mengikuti kontestasi pilkada. 

6.1.2 Bahwa Kendala yang dihadapi Pengawas Pemilu dalam 

melakukakan pengawasan dalam pilkada kolom kosong 

seperti pada domain penyelenggara pemilu, khusunya 

Panwaslu Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang 

memberikan hambatan terhadap kerja-kerja pengawasan 
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yang diakibatkan dari kurangnya mitra kerja pengawasan 

karena partisipasi lembaga, termasuk partai politik hanya 

berfokus pada pemenangan satu pasangan calon saja. 

Begitupun kewenangan pengawas pemilu yang terbatas. 

Intervensi struktural yang dilakukan oleh calon pasangan calon 

tunggal yang melibatkan aparatur sipil negara sehingga 

potensi pelanggaran pemilu berangkat dari pemanfaatan 

struktural pemerintahan. Kampanye kolom kosong yang 

belum memiliki regulasi sehingga pengawas pemilu tidak 

dapat melakukan penindakan terhadap mereka yang 

mengkampanyekan kolom kosong. 

 

6.2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini, Pertama, 

reformulasi regulasi termasuk penguatan kelembagaan pengawas 

pemilu  terhadap pemilihan calon tunggal sebagai pengawas dan 

hakim pemilu yang tentu sangatlah memicu perkembangan 

pengawasan dilingkup Bawaslu. 

Kedua, melihat realitas penyelenggaraan pilkada di Kabupaten 

Bone, dapat dijadikan sebagai cerminan untuk merumuskan suatu 

regulasi yang lebih membuka ruang persyaratan kepada calon 

perseorangan . 

Ketiga, menyikapi praktek pemilihan dengan calon tunggal 

seperti di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang dengan berbagai 

permasalahannya, memberikan suatu gambaran bahwa ruang untuk 

kompetisi calon tunggal harus segera diakhiri, karena memilih kolom 

kosong sudah tidak senafas dengan demokrasi dan mengurangi 

kepentingan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya 

didaerah. 
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BAB 5 

STRATEGI PANWASLU KABUPATEN JENEPONTO 

DALAM PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR 

SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH  TAHUN 2018 

 
Saiful 

Hamka 
Sampara Halik 

 

 

1. Pendahuluan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 

Pilkada) merupakan instrumen demokratis untuk memfasilitasi proses 

pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan melibatkan rakyat 

secara langsung selaku pemegang kedaulatan Negara. Sebagaimana 

halnya pemilu, Pilkada menjadi salah satu cara atau sarana untuk 

melakukan rekrutmen pemimpin di tingkat daerah. 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung 

pertama kali dilaksanakan pada bulan juni tahun 2015, hingga 

sekarang penyelenggaraannya bersifat serentak dalam rangka 

mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan 

penyeleng-gara Negara.  

Kebijakan pilkada langsung telah disepakati dengan lahirnya 

berbagai peraturan perundangan-undangan mengenai pemilihan 
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kepala daerah (Pilkada), yang meliputi Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan terkahir melalui 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Pilkada yang dilakukan dengan cara pemilihan langsung tentu 

melibatkan banyak orang di daerah tersebut, sehingga potensi 

terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Pemilihan maupun 

peraturan pelaksanaanya sangat mungkin terjadi. Sejak 

diselenggarakannya Pilkada serentak pertama pada  2015 hingga 

pilkada memasuki pilkada serentak gelombang ke-4 tahun 2020, 

pelaksanaanya masih diwarnai sejumlah pelanggaran yang cukup 

menjadi perhatian kita semua, seolah-olah pilkada yang dilaksanakan 

baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota tanpa 

pelanggaran masih sebuah harapan atau cita-cita, pilkada tanpa 

pelanggaran belumlah menjadi kenyataan.  

Salah satu bentuk pelanggaraan pemilihan yang banyak 

dijumpai dan terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yaitu  

tidak netralnya aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap hajatan 

pemilihan. Terlibatnya ASN dalam penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah maupun pemilu, telah terjadi sejak orde baru, berkaca pada 

masa orde baru telah terjadi pelibatan aparatur sipil negara atau ASN 
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dalam hal ini pegawai negeri sipil atau PNS justru diarahkan oleh 

pemerintah untuk berpihak dengan menjadi salah satu pendukung 

kekuatan politik pada masa itu yakni Golongan Karya (Golkar) yang 

pada akhirnya membawa para pegawai negeri sipil menjadi 

monoloyalitas politik dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses 

politik, (Ilmar,2020:28). 

Tuntutan terhadap netralitas aparatur sipil negara, pemerintah 

kemudian mengambil kebijakan dengan mengeluarkan beberapa 

peraturan perundang-undangan antara lain : Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi 

Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai 

Politik, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi alasan ASN harus 

netral dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada era 

reformasi (Ilmar,2020:28-30) yaitu : 

1. ASN yang tidak netral akan menimbulkan adanya rasa 

ketidakadilan politik yang dapat pula merugikan salah satu 

pasangan calon kepala daerah, yang pada akhirnya akan dapat pula 

merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi yang sedang dibangun; 

2. ASN yang terlibat dalam proses politik akan berpengaruh terhadap 

posisi dan kedudukan dari aparatur sipil negara yang seharusnya 

bertindak atau berbuat netral dalam menjalankan fungsi dan tugas 

serta kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam artian ASN 

yang tidak netral akan merusak sistem pembinaan dan 

pengembangan karier pegawai, oleh karena adanya balas jasa 

politik dan cenderung kurang profesional dalam menjalankan 
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fungsi dan tugas serta kewenangannya; 

3. ASN yang tidak netral akan menimbulkan “birokrasi patrimonial”, 

kedudukan dari aparatur sipil negara tidak lebih menjadi alat untuk 

“melayani” kepentingan politik ekonomi kepala daerah, ketimbang 

memberikan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. 

Pada sisi yang lain, dalam hasil pengawasan netralitas ASN oleh 

Komisi Apartur Sipil Negara atau KASN menyebutkan bahwa 

“ketidaknetralan pegawai ASN dapat menyebabkan terjadinya 

keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan 

penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat secara luas (KASN, 2018, hlm 2). 

Ditariknya aparatur sipil negara ke dalam politik praktis 

setidaknya ada dua faktor mendasar, pertama aparatur sipil negara 

memiliki tujuan tertentu, atau mungkin memiliki kedekatan atau 

kekerabatan dengan calon tertentu, sehingga aparatur sipil negara 

mempertaruhkan jabatannya untuk mendukung salah satu pasangan 

calon saat pilkada, dan faktor yang kedua disebabkan karena posisi 

strategis aparatur sipil negara yang memiliki keunggulan dalam 

memobilisasi massa dan memanfaatkan setiap fasilitas yang dimiliki. 

Hal ini dapat terlihat keterlibatan kepala dinas, kepala-kepala badan 

atau kantor, kepala kecamatan, lurah dalam mendukung pasangan 

calon kepala daerah (Mulyadi:2019). 

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018, tidak terlepas dari persoalan 

netralitas aparatur sipil negara.  

Hal ini terlihat dari pasangan calon bupati dan wakil bupati 

memiliki potensi untuk melibatkan aparatur sipil negara dalam upaya-

upaya pemenangan. Potensi yang digunakan untuk melibatkan ASN 

oleh masing-masing calon bupati maupun calon wakil bupati memiliki 
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latar belakang sebagai pejabat daerah, hal ini dapat dilihat dengan 

memperhatikan data berikut : 

1. H. Mulyadi Mustamu, SH, yang mencalonkan diri sebagai calon 

bupati sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Jeneponto 

tahun 2013-2018; 

2. Muhammad Kasmin MS, SE ,yang mencalonkan diri sebagai calon 

wakil bupati, sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD 

Jeneponto periode 2014-2018; 

3. H.Muhammad Sarif, SH., MH yang mencalonkan diri sebagai calon 

bupati, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Jeneponto 

tahun 2013-2018; 

4. Andi Tahal Fasni, yang mencalonkan diri sebagai calon wakil 

bupati, sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten 

Jeneponto tahun 2013-2018; 

5. Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si, yang mencalonkan diri sebagai calon 

bupati, sebelumnya menjabat sebagai Bupati Jeneponto periode 

2013-2018; 

6. H. Paris Yasir, SE, yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati 

sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jeneponto 

periode 2013-2018; 

7. H. Andi Baharuddin BJ, adalah pensiunan aparatur sipil negara yang 

mencalonkan sebagai bupati sebelumnya menjabat sebagai kepala 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto pada 

tahun 2008-2012; dan 

8. Isnaad Ibrahim, SH, yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati, 

sebelumnya pernah menjabat sebagai sebagai anggota DPRD 

Jeneponto periode 2009-2013. 

Dari gambaran tersebut di atas, tingkat kerawanan terhadap 
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netralitas aparatur sipil negara menjadi sangat rentan. Berdasarkan 

laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, Panwaslu 

Kabupaten Jeneponto mencatat ada 31 dugaan pelanggaran yang 

kemudian direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara 

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diberikan sanksi. 

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan yang secara 

tegas mengatur netralitas aparatur sipil negara serta upaya 

pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Jeneponto 

masih ditemukan pelanggaran netralitas. 

 

2. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidaknetralan aparatur 

sipil negara dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2018? 

2.  Bagaimana upaya-upaya pengawasan dan pencegahan yang 

dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Jeneponto dalam 

pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2018? 

 

3. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif, Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengungkap 
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faktor-faktor yang mengakibatkan aparatur sipil negara pada 

pemerintah kabupaten Jeneponto tidak menegakkan disipilin aparatur 

dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 

2018, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten 

Jeneponto dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan 

penindakan bagi aparatur sipil negara yang diduga melakukan 

pelanggaran netralitas. 

Pada penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data dalam 

bentuk wawancara dengan stakeholder terkait terutama kepada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Jeneponto, Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 

Organisasi Kemasyarakatan dan Mantan Pengawas Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, pengumpulan dokumentasi 

dan laporan akhir Panwaslu Kabupaten Jeneponto Tahun 2018, dan 

observasi maka untuk selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih 

mendalam. 

Dalam melakukan pengumpulan dan pendalaman informasi 

yaitu dengan cara: 

1. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kunci yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM) Kabupaten 

Jeneponto khususnya kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan 

Disiplin, Kesejahteraan dan Profesi ASN, serta Kepala Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto. Kedua stakeholder ini dipilih karena 

memiliki peranan penting untuk melakukan klarifikasi dan 

penyusunan rekomendasi atas dugaan pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara kemudian hasinya ditujukan kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian. Narasumber lainnya adalah Pengurus 

Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto, 
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Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jeneponto, Lembaga 

Pengkajian Anggaran dan Kebijakan Publik. Organisasi 

kemasyarakat ini dipilih untuk dijadikan narasumber karena pada 

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Jeneponto melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan. 

Dan kelompok narasumber yang ketiga adalah Mantan Pengawas 

Pemilihan Kecamatan, dipilihnya panwascam karena melakukan 

pengawasan langsung pada setiap tahapan penyelenggaraan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu teknik penelusuran maupun perolehan 

data yang diperlukan melalui data-data yang tersedia, seperti 

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018. 

Selain itu juga menggunakan pengumpulan data-data pendukung 

melalui jurnal, karya buku yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan, termasuk menggunakan Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2018 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. 

4. Perspektif Teori  

4.1 Pengawasan 

Untuk mengungkap substansi dari strategi Panwaslu Kabupaten 

Jeneponto dalam pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam 

pelaksanaan Pilkada tahun 2018, terlebih dahulu perlu diketahui 

kerangka teoritis dalam pengawasan.  

Di Kutip dari laman resmi Bawaslu RI menjelaskan, di Indonesia 

sistem pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan 
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gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota 

dan wakil walikota,  dimulai pada era 1980-an, dan tepatnya pada 

pelaksanaan Pemilu 1982 baru dibentuk Panitia Pengawas 

Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), pembentukan Panwaslak 

karena pada saat itu muncul distrust terhadap Pemilu yang mulai 

dikooptasi oleh pemerintah. 

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara 

Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa 

semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga 

penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk 

meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu 

mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga 

Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam 

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

pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu 

menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). 

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, kelembagaan 

pengawasan pemilu yang bersifat adhoc terlepas dari struktur Komisi 

Pemilihan Umum, kemudian kelembagaan Panwaslu menjadi Badan 

Pengawas Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.  

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih 

berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas 

Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap 

pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas 

Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). 

Beberapa ahli telah mendefenisikan pengertian pengawasan. 

Pengertian atau defenisi tersebut adalah sebagai berikut (Pramukti & 
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Chahyaningsih:2016,Hlm 13-15): 

1.  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengawasan memiliki 

defenisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang 

lebih tinggi kepada pihak di bawahnya.  

2. Lembaga Administrasi Negara 

Lembaga Administrasi Negara mendefenisikan pengawasan 

sebagai proses suatu kegiatan seseorang pemimpin untuk menjamin 

agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, 

kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

3. Siagian 

Siagian memberikan defenisi bahwa pengawasan adalah proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

4. George R. Terry 

George R. Terry mendefenisikan pengawasan yaitu pengawasan 

dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi 

terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang 

dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

5. Suyamto 

Suyamto mendefenisikan pengawasan sebagai segala usaha 

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai 
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dengan yang semestinya atau tidak. 

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan 

apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya 

diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang 

dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya 

koreksi terhadap Das Sein dan Das Sollen, di mana Das Sollen 

(rencana) harus sesuai dengan Das Sein (Kenyataan). 

4.2 Netralitas  

Netralitas aparatur sipil negara merupakan salah satu bagian 

dari asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil 

negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  

Netralitas aparatur sipil negara memberi makna bahwa setiap 

ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak 

memihak kepada kepentingan siapapun.  

Pada dasarnya, netralitas ASN muncul pertama kali pada 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian, 

hal ini dilatarbelakangi pada masa orde baru PNS dan ABRI (sekarang 

TNI dan Polri) menjadi penentu dan pengumpul suara bagi Partai 

Golkar pada saat itu, oleh karena semangat ingin mewujudkan 

reformasi birokrasi, maka peran strategis ASN sebagai agen 

pembangunan dan pelayanan publik harus terbebas dari intervensi 

politik (Sudrajat : 2015). 

Kemudian prinsip dasar Netralitas menurut Soffian Effendi 

(KASN, 2018) menyampaikan bahwa “Netralitas mengacu pada 

imparsial yang artinya itu adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak 
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pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan 

publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada 

kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit 

sistem)”. 

Sehingga netralitas memiliki 4 (empat) aspek sebagai berikut, 

yaitu : 

1. Netralitas dalam politik 

2. Netralitas dalam pelayanan publik 

3. Netralitas dalam manajemen ASN 

4. Netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 

Namun dalam pelaksanaanya, sering ditemukan elit daerah 

maupun elit partai melibatkan aparatur sipil negara sebagai “peluru” 

dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati. 

 

5. Hasil Dan Pembahasan 

5.1 Faktor yang mempengaruhi ketidaknetralan ASN dalam 

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di 

Kabupaten Jeneponto. 

Perilaku aparatur sipil negara yang mengarah pada sikap tidak 

netral menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati sering sekali 

dijumpai dalam berbagai bentuk, antara lain : ASN melakukan 

pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, ASN 

mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, ASN sosialisasi 

bakal calon melalui APK, ASN memberikan dukungan melalui media 

sosial atau media massa, ASN mengahadiri kegiatan silaturahmi bakal 

calon atau pasangan calon, ASN mempromosi-kan diri sendiri atau 

orang lain sebagai bakal calon, ASN mendukung salah satu bakal 
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calon/pasangan calon, ASN mendampingi bakal calon melakukan 

pendaftaran dan fit and propertest, ASN berfoto bersama pasangan 

calon, ASN mengahadiri kampanye tatap muka pasangan calon, ASN 

mengahadiri kegiatan kampanye rapat umum pasangan calon,  

memasang alat peraga kampanye pada mobil dinas atau pribadi, ASN  

menjadi juru kampanye secara sembunyi-sembunyi, memposting pada 

akun media sosial, memfasilitasi pertemuan atau kegiatan pasangan 

calon, berfoto bersama dengan pasangan calon dengan menggunakan 

simbol-simbol yang mencirikan pasangan calon, dan bentuk lainnya 

yang pada intinya memberikan dukungan kapada pasangan calon agar 

terpilih. 

Dalam Undang-undang Nomor 1o Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 104 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dilihat 

larangan bagi aparatur sipil negara yaitu : 

1. Terlibat dalam kampanye (pasal 70 ayat 1); 

2. Menjadi peserta kampanye (pasal 70 ayat 2); 

3. Membuat Keputusan atau tindakan yang dapat 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 

(pasal 71 ayat 1). 

Kemudian larangan bagi aparatur sipil negara dipertegas 

kembali dalam Surat Meteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 

dan Reformasi Birokrasi Rebublik Indonesia Nomor 

B/71/M.SM.00.00/2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada 

penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 

Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 

tertanggal 27 Desember 2017, menegaskan bentuk larangan aparatur 

sipil negara yaitu : 
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1. Melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana 

pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon 

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 

2. PNS dilarang memasang spanduk / baliho yang 

mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai calon 

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 

3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon 

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 

4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/ bakal 

pasangan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 

5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, 

komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar / 

foto bakal calon / bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi 

misi bakal calon / pasangan calon Kepala Daerah, maupun 

keterkaitan lain dengan bakal calon / bakal calon pasangan 

calon kepala daerah melalui media online maupun media 

sosial; 

6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon 

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti 

simbol tangan / gerakan yang digunakan sebagai bentuk 

keberpihakan; 

7. PNS dilarang menjadi pembicara / narasumber pada kegiatan 

pertemuan partai politik. 

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Panwaslu 

Kabupaten Jeneponto, jumlah pelanggaran netralitas aparatur sipil 

negara sebanyak 31 dugaan pelanggaran, dimana secara keseluruhan 

adalah temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu 

Kabupaten Jeneponto maupun Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten 
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Jeneponto. Dugaan pelanggaran netralitas berdasarkan tingkat 

jabatan dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Tabel 1 : Dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara 
berdasarkan jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1 Sekretaris Daerah 1 

2 Kepala Dinas 5 

3 Kepala Bidang 9 

4 Kepala Sub Bidang 1 

5 Kepala Seksi 3 

6 Kepala UPTD 1 

7 Camat 1 

8 Lurah 3 

9 Sekretaris Lurah 2 

10 Fungsional 4 

11 Guru 1 

Jumlah 31 

Sumber : Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten Jeneponto Tahun 2018. 

Sedangkan bentuk pelanggaran netralitas aparatur sipil negara 

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 

2018 dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Foto bersama dengan calon Gubernur dan kegiatan 

penyebaran atribut sebagai calon Bupati; 

2. Menghadiri kampanye tatap muka; 

3. Berfoto bersama dengan Calon Gubernur; 

4. Menggunakan atribut yang ada kaitannya dengan partai 

politik; 

5. Berfoto dengan mengangkat jari yang ada kaitannya dengan 
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pasangan calon; 

6. Bernyanyi di atas panggung kegiatan; 

7. Hadir dalam kampanye dan menggunakan atribut partai; 

8. Mengantar pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 

tahapan pendaftaran calon; 

Dari 31 dugaan pelanggaran yang diteruskan oleh Panwaslu 

Kabupaten Jeneponto ke Komisi Aparatur Sipil Negara, secara garis 

besar melahirkan 2 (dua) bentuk rekomendasi KASN yaitu pertama 

rekomendasi pemberian sanksi disiplin, dan kedua pembentukan tim 

investigasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang hasilnya 

disampaikan kembali kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Masing-

masing rekomendasi tersebut yaitu : 

Tabel 2 : Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara 

No Jenis Rekomendasi Jumlah 

1 Pemberian sanksi disiplin 25 

2 Pembentukan Tim Investigasi 6 

Jumlah 31 

Sumber : Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten Jeneponto Tahun 

2018. 

Dari rekomendasi pemberian sanksi disiplin, ada 3 (tiga) bentuk 

sanksi sebagai berikut : 
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Tabel 3 : Jenis Sanksi Komisi Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 

No Jenis Sanksi Jumlah 

1 Sanksi berupa teguran lisan 2 

2 Sanksi moral melalui pernyataan secara 

terbuka 

16 

3 Pemberian Sanksi Disiplin Sedang 7 

Total 25 

Sumber : Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten Jeneponto 

Dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil 

Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Jeneponto 

menjatuhkan sanksi yang ditetapkan melalui masing-masing Surat 

Keputusan Bupati Jeneponto. Berdasarkan data yang diperoleh 

terdapat dua bentuk sanksi yang terapkan oleh Bupati Kabupaten 

Jeneponto yaitu sanksi berupa Sanksi Teguran Lisan yang diberikan 

kepada ASN sebanyak 9 orang dan sanksi disiplin sedang berupa 

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala diberikan kepada 5 orang ASN. Dari 

pemberian sanksi ini ditemukan perbedaan jumlah sanksi antara 

rekomendasi KASN dengan pemerintah Daerah, hal ini disebabkan 

sampai dengan penulisan hasil penelitian ini, Surat Keputusan Bupati 

terkait pemberian Sanksi masih ada yang belum ditemukan 

dokumentasinya. 

Dari 31 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur 

Sipil Negara yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 

Kabupaten Jeneponto, ditemukan tidak semua rekomendasi KASN 

ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, hal ini dapat 
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dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4 : Rekomendasi KASN yang tidak ditindak lanjuti 

No Nomor Rekomendasi Keterangan 

1 R-3209/KASN/12/2017 Rekomendasi KASN tidak 

sampai ke BKPSDM 

2 R-13/KASN/01/2018 Plt Bupati Tidak Tanda 

Tangan sebanyak 16 orang 

ASN, 1 Orang ASN 

diberikan sanksi sedang 

Sumber :Hasil Klarifikasi Tentang Pelanggaran Netralitas ASN 

Pemkab. Jeneponto 

Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat 

rekomendasi KASN yang tidak ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk diberikan sanksi. Adapun klasifikasi jabatan 

sebagaimana dimaksud dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5 : Rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti 

berdasarkan jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1 Sekretaris Daerah (2017) 1 

2 Kepala Dinas 3 

3 Camat 1 



Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 105 

 

No Jabatan Jumlah 

4 Kepala Bidang 5 

5 Lurah 2 

6 Kepala Sub Bidang 1 

7 Kepala Seksi 2 

8 Kepala UPTD 1 

9 Fungsional  1 

Jumlah 17 

Sumber : Hasil Klarifikasi Pelanggaran Netralitas ASN Pemkab. 

Jeneponto 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian 

Pembinaan Disiplin, Kesejahteraan dan Profesi ASN pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Jeneponto H. Abd. Karim, S.Sos bahwa “memang ada rekomendasi 

yang tidak ditindaklajuti oleh Plt.Bupati pada saat ini, padahal dari 

kami pihak BKPSDM saat itu sudah menyerahkan rancangan 

rekomendasi pemberian sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan 

KASN, tetapi sampai dengan Plt Bupati saat itu berhenti menjabat, 

tidak menandatangani rekomendasi yang telah dibuat, kita tidak tahu 

alasannya seperti apa”. 

Sedangkan rekomendasi KASN yang ditindak lanjuti oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagai berikut : 
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Tabel 6 : Rekomendasi KASN yang ditindak lanjuti 

No Nomor Rekomendasi 

KASN 

Jenis Sanksi 

1 B-904/KASN/4/2018 Pembentukan Tim 

Investigasi 

2 R-760/KASN/4/2018 Sanksi Disiplin Sedang 

3 B-1018/KASN/5/2018 Pembentukan Tim 

Investigasi 

4 R-1745/KASN/8/2018 Sanksi Disiplin Sedang 

5 R-1791/KASN/8/2018 Sanksi Disiplin Sedang 

6 R-1966/KASN/9/2018 Pembentukan Tim 

Pemeriksa 

Sumber : Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten Jeneponto Tahun 2018. 

Selain Panwaslu Kabupaten Jeneponto, pengawasan netralitas 

aparatur sipil negara juga dilakukan oleh Inspektorat Daerah 

Kabupaten Jeneponto secara Internal, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Inspektur Kabupaten Jeneponto, Maskur, S.Ag., MH 

menyampaikan bahwa “pengawasan netralitas ASN saat Pilkada juga 

dilakukan oleh Inspektorat, selama penyelenggaraan pilkada, 

Inspektorat menemukan 7 (tujuh) orang ASN yang diduga kuat 

melakukan pelanggaran netralitas, dan kesemuanya disampaikan 

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dari ketujuh orang ASN ini 

dari berbagai macam jabatan, ada yang kepala dinas, kepala bidang 
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maupun staf”. 

Selanjutnya, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto membentuk tim Inventigasi dan 

pemeriksaan khusus, dari hasil investigasi dan pemeriksaan khusus ini 

kemudian dilaporkan kepada Penjabat Pembina Kepegawaian dalam 

hal ini Bupati untuk diputuskan sanksi apa yang akan diterapkan, 

namun berdasarkan PP 72 Tahun 2019, hasil pemeriksaan oleh 

Inspektorat tidak bisa diberikan kepada pihak lain, kecuali kepada 

Aparat Penegak Hukum”. 

Mencermati masih ditemukannya oknum aparatur sipil negara 

yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018, menurut Amrullah, 

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto bahwa 

“ada beberapa motivasi yang kami lihat sehingga ada beberapa oknum 

ASN tidak netral dalam pilkada 2018 yang lalu, yaitu ASN ini punya 

hubungan kekerabatan dengan salah satu kandidat, ini yang sulit 

dihindarkan, karena hubungan kekeluargaan apalagi bagi masyarakat 

Jeneponto sangat kuat, maka jika ada calon Bupati atau calon wakil 

Bupati yang memiliki keluarga ASN pasti akan dilibatkan secara tidak 

langsung. Faktor yang kedua adalah, motivasi bagi ASN itu sendiri, 

apakah akan mendapatkan jabatan yang diinginkan atau 

mempertahankan jabatan yang sudah ada, ini yang banyak kita 

temukan bicara-bicara bias seperti ini, saat ada mutasi rata-rata 

berbicara apa konstibusi saat pilkada yang lalu, kalau lawan akan 

digeser dari Jabatannya, kalau teman akan di naikkan jabatannya”. 

Hal senada diungkapkan oleh Syahrir Sarea Ketua Pemuda 

Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto, “kedudukan ASN dalam 

Pilkada Jeneponto memiliki daya tawar yang cukup kuat dalam 

pemenangan salah satu kandidat dalam artian memberi dukungan 

pendanaan maupun dukungan suara kepada salah satu kandidat, 

faktor yang mempengaruhi ASN ini tidak netral yaitu pertama faktor 
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demosi dan promosi, faktor hubungan kekeluargaan dengan salah 

satu kandidat, dan yang terakhir adalah ASN ini menganggap bahwa 

calon bupati yang mereka dukung ini diyakini orang baik”.  

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

calon bupati terpilih memiliki kedudukan yang mutlak menentukan 

“kabinet” pemerintahannya, penentuan kabinet ini didasarkan pada 

seberapa besar konstribusi seorang aparatur sipil negara dalam proses 

pemilihan. Dari kondisi seperti ini yang kemudian semakin 

mempertegas posisi dilematis aparatur sipil negara, tidak memiliki 

konstribusi maka akan tergeser dalam struktur pemerintahan. Dan jika 

memiliki peran yang besar, maka akan memperoleh “imbalan” yang 

setara dalam struktur pemerintahan  

Begitu juga yang disampaikan oleh H. Abd. Karim, S.Sos, Kepala 

Sub Bagian Pembinaan Disiplin Kesejahteraan dan Profesi ASN bahwa 

“adanya ASN Pemda Kabupaten Jeneponto yang tidak netral dalam 

pilkada lebih disebabkan karena faktor jabatan, apakah entah ingin 

mendapatkan jabatan atau mempertahan-kan jabatan yang 

dimilikinya, tetapi lebih besar karena ingin mendapatkan jabatan”. 

Dalam budaya politik birokrasi yang tumbuh kembang di 

Kabupaten Jeneponto yang memiliki hubungan kekerabatan yang 

kuat dengan salah satu calon bupati dan wakil bupati maka aparatur 

sipil negara tersebut akan memberikan dukungan yang kuat meskipun 

kariernya akan menjadi taruhan, sebab bagi masyarakat Jeneponto 

keluarga adalah hubungan seumur hidup (Dalim:2010). 

Berbeda dengan bayang-bayang promosi jabatan atau 

mempertahankan jabatan di lingkungan birokrasi sering 

menempatkan aparatur sipil negara dalam posisi yang dilematis, 

sebab jika aparatur sipil negara tidak memihak maka dianggap tidak 

loyal. 
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Melihat kondisi sebagaimana uraian di atas,  aparatur sipil 

negara ditempatkan sebagai kalompok yang mempunyai kemampuan 

lebih dalam mengorganisir dan menggerakkan pemilih, maka 

kelompok ini disebut sebagai kelompok elit yang memiliki 

karakteristik yang khas dengan kapabilitas yang memungkinkan 

memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan,  (Sudirman 

Dalim,2010:32). 

Bentuk keterlibatan aparatur sipil negara dibagi dalam dua 

bentuk yaitu pertama atas inisiatif sendiri dan yang kedua adalah 

adanya politisasi  

Keterlibatan atas inisiatif sendiri lebih disebabkan adanya 

hubungan yang terjadi antara calon kepala daerah dengan oknum 

aparatur sipil negara, bentuk hubungan bisa saja terjadi karena adanya 

hubungan kekeluargaan, kekerabatan, persamaan suku dan bisa juga 

hubungan yang bersifat pragmatis berdasarkan pada kepentingan 

kedua belah pihak atas dasar saling menguntungkan, misalnya 

keinginanan untuk segera mendapatkan jabatan tanpa bersusah payah 

membangun karir mulai dari jabatan paling rendah sampai memenuhi 

syarat sebagai jabatan pimpinan tinggi pratama.  

Kemudian faktor politisasi birokrasi yang dilakukan oleh 

penguasa dengan melibatkan aparatur sipil negara yang berada 

dibawah kendalinya agar kekuasaan bisa berlanjut, dalam artian 

politisasi birokrasi terjadi karena adanya pelibatan yang dilakukan oleh 

kepala daerah, dan yang paling berpotensi untuk melakukan politisasi 

birokrasi ini adalah yang berada pada posisi sebagai incumbent, kalau 

tidak mentaati arahan dan perintah atasan maka akibat hukum yang 

harus ditanggung oleh aparatur sipil negara bisa berupa pelengseran 

dari jabatan (Ilmar : 2019). 

Sementara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dalam hasil kajian 

pengawasan netralitas aparatur sipil negara pada tahun 2018 (Nuraida 
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Mokhsen:2018), menyebutkan ada 4 (empat) penyebab sehingga 

aparatur sipil negara tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada 

tahun 2018 yaitu : 

1. Motif Mendapatkan / Mempertahankan Jabatan; 

Patronasi politik terjadi karena Kepala Daerah adalah pejabat 

politik yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK). PPK memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam 

mempromosikan, memutasi, mendemosi pegawai ASN. Hal ini 

mengakibatkan pegawai ASN dalam situasi dilematis. Di satu sisi, 

mereka harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan 

keberpihakan terhadap kepala daerah yang meminta dukungan pada 

saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain, karier mereka berada di tangan 

kepala daerah. 

2.  Adanya hubungan primordial; 

Pelanggaran ASN terhadap asas netralitas juga dipicu oleh 

hubungan kekeluargaan, kesamaan pejabat politik, baik hubungan di 

dalam organisasi maupun di luar organisasi yang mengganggu 

profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dampak dari 

primordialisme adalah lemahnya penegakan asas netralitas, PPK tidak 

menindaklanjuti dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran 

netralitas yang dilaku-kan oleh ASN, termasuk tidak melaksanakan 

rekomendasi yang sudah diberikan KASN. 

3. Ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan Netralitas; 

Beberapa pegawai ASN menyatakan bahwa mereka belum 

mengetahui dan memahami peraturan berkaitan dengan netralitas 

ASN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara Reformasi Birokarasi (PAN-RB) tahun 2016 dan KASN tahun 

2017. Sosialisasi terkait peraturan tersebut telah dilakukan oleh KASN 
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bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-

RB, dan Bawaslu sejak tahun 2016, namun masih banyak pegawai ASN 

yang belum memahami ketentuan yang ada karena tidak 

disosialisasikan kembali di internal instansinya masing-masing. 

4. Faktor lain  

Seperti adanya tekanan dari atasan; rendahnya integritas ASN. 

Anggapan ketidaknetralan adalah sebagai hal lumrah; dan sanksi yang 

diberikan tidak menimbulkan efek jera. 

Dari yang dikemukanan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara di 

atas, Di Kabupaten Jeneponto lebih banyak dipengaruhi oleh 3 faktor 

yaitu pertama motif mendapatkan / mempertahankan jabatan; kedua 

adanya hubungan primordial dan ketiga adalah faktor ketidaknetralan 

adalah sebagai hal yang lumrah. Ketiga faktor ini yang banyak 

berkembang dilingkungan aparatur sipil negara Kabupaten Jeneponto, 

aparatur sipil negara memberikan dukungan kepada calon bupati dan 

wakil bupati karena berharap ingin mempertahankan dan 

mendapatkan jabatan secara singkat. Meskipun terdapat ancaman 

sanksi administratif yang menyertai dianggap sebagai hal yang biasa 

 

5.2 Upaya-upaya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan 

oleh Panwaslu Kabupaten Jeneponto dalam pengawasan 

netralitas aparatur sipil negara. 

Sebelum melakukan kegiatan pencegahan dan pengawasan 

terhadap netralitas aparatur sipil negara, Panwaslu Kabupaten 

Jeneponto terlebih dahulu melakukan pemetaan potensi kerawanan 

yang dituangkan kedalam Indeks Kerawanan Pemilu 2018, dalam 

Indeks tersebut menempatkan potensi pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara menjadi sangat tinggi. 



 
Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 112 
 

Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara menjadi sangat 

tinggi disebabkan oleh 2 (dua) faktor, pertama berkaca pada 

pengalaman pemilihan bupati sebelumnya, dimana netralitas aparatur 

sipil negara juga cukup tinggi ditangani oleh Panwaslu Kabupaten, dan 

faktor yang kedua adalah para pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati berlatar belakang sebagai pejabat daerah. 

Tatalaksana pengawasan netralitas aparatur sipil negara diatur 

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota 

Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia.  

Dalam Perbawaslu mengatur ruang lingkup pengawasan yaitu 

pertama pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntung-kan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama 

masa Kampanye, dan yang kedua adalah kegiatan yang mengarah 

kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa Kampanye.  

Sebelum dilaksanakan pengawasan, Panwaslu Kabupaten 

Jeneponto bersama dengan jajaran Panwaslu sampai ditingkat 

Desa/Kelurahan melakukan aktif melakukan sosialisasi dalam rangka 

pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran, termasuk memberikan 

edukasi akan pentingnya netralitas aparatur sipil negara, pemerintah 

desa dalam setiap penyelenggaraan selama pelaksanaan tahapan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2018. 

Bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan yaitu melalui : 

1. Sosialisasi Netralitas ASN berkerja sama dengan Komisi 

Aparatur Sipil Negara di tingkat Kabupaten dengan 

menghadirkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, 

Camat, Kepala Kelurahan/ Desa; 
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2. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat 

yang menghadirkan stakeholder terkait; 

3. Penyampaian surat-surat pengawasan ke kantor-kantor 

pemerintahan yang berada dalam wilayah pengawasannya; 

4. Safari Jumat; 

5. Sosialisasi ke pasar tradisional. 

Setelah memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati, Panwaslu Kabupaten Jeneponto terlebih dahulu 

menghimbau kepada Bupati Jeneponto yang pada intinya 

menghimbau kepada Bupati untuk tidak mengambil keputusan yang 

dapat menguntung-kan atau merugikan pasangan calon, hal ini 

dibuktikan melalui surat ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 

015/SN-07/OT.00.01/IX/2017 tertanggal 18 September 2017. Serta 

surat yang ditujukan kepada ketua partai politik dan pasangan calon 

untuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara sebelum dan setelah 

masa kampanye, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Nomor 

03/SN-07/OT.00.00/I/2018, perihal himbauan tertanggal 4 Januari 

2018. 

Setelah Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Jadwal 

Kampanye masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kabupaten 

Jeneponto menindaklanjuti melalui Instruksi Pengawasan Netralitas 

Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan se 

Kabupaten Jeneponto melalui surat Nomor : 049/SN-

07/HM.08.00/XII/2017 untuk melakukan pengawasan dan penindakan 

terhadap netralitas ASN berupa : 

1. Menghimbau atau mengingatkan semua pihak melalui surat 

resmi atau kegiatan lainnya kepada Camat/Lurah di wilayah 

masing-masing agar Aparatur Sipil Negara dilarang terlibat 

dalam kegiatan politik praktis sebelum adanya penetapan calon 

maupun setelah adanya penetapan pasangan calon peserta 
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pemilihan Pilkada Tahun 2018; 

2. Melakukan penindakan di wilayah masing-masing dengan 

berpedoman pada Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2017, dan 

senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten terhadap 

adanya Aparatur Sipil Negara yang terindikasi tidak netral pada 

Pilkada serentak Tahun 2018. 

Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

Panwaslu Kabupaten Jeneponto dalam penanganan pelanggaran 

ditemukan 31 dugaan pelanggaran netralitas ASN dan telah diteruskan 

kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).  

Dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparatur 

sipil negara banyak ditemukan pada saat masa kampanye. Adapun 

bentuk-bentuk pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2018 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7 : Bentuk Pelanggaran Netralitas 

No Dugaan Pelanggaran Jumlah 

1 Berfoto bersama dengan calon dan 

menggunakan simbol 

7 

2 Hadir dalam kampanye 24 

Jumlah 31 

Sumber : Laporan Akhir Pengawasan Panwaslu Kabupaten Jeneponto 

tahun 2018. 
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Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa titik rawan 

terjadinya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam 

pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto 

pada tahun 2018 paling banyak terjadi  pada tahapan kampanye. 

Tahapan kampanye menjadi titik rawan, disebabkan karena 

tahapan ini membutuhkan kehadiran orang banyak, ada potensi 

mobilisasi pemilih ataupun beralasan ingin mengetahui visi-misi 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2018 menitik beratkan 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu 

pertama pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama 

masa Kampanye, dan yang kedua adalah pengawasan terhadap 

kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta 

Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Kegiatan 

keberpihakan yang dimaksud dalam peraturan Bawaslu tersebut 

adalah : 

a. pertemuan; 

b. ajakan; 

c. imbauan; 

d. seruan; atau 

e. pemberian barang 

termasuk dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.  

Dalam penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, 

Panwaslu Kabupaten Jeneponto tidak hanya melakukan kajian untuk 

diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, tetapi juga mengkaji 

potensi tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. 

Kajian tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh aparatur 
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sipil negara apabila memenuhi unsur dalam pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 

188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, masih sulit dilakukan 

penegakan hukumnya, oleh karena rumusan pasalnya masih 

menimbulkan perdebatan pada pembahasan disentra gakkumdu.   

Adapaun rumusan pasal 188 UU Pilkada yang sering diperdebatkan 

yaitu unsur pejabat aparatur sipil negara dan unsur membuat 

keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah 

satu pasangan calon. 

Meskipun diketahui ada aparatur sipil negara yang melakukan 

kampanye di media sosial, atau hadir dalam kegiatan kampanye 

pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Jeneponto masih kesulitan 

melakukan pemidanaan terhadap aparatur sipil negara tersebut, hal ini 

disebabkan karena Undang-undang maupun peraturan 

pelaksanaannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

tindakan atau keputusan yang dikategorikan sebagai perbuatan 

menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Demikian pula 

penjelasan unsur mengenai pejabat aparatur sipil negara, masih 

terdapat perbedaan pandangan, apakah semua aparatur sipil itu 

dikatakan sebagai pejabat ASN. 

Pemberian sanksi pidana bagi ASN yang terbukti melanggar 

pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pidana bagi Panwaslu Kabupaten 

Jeneponto dirasa tentu akan memberikan efek jera, dibandingkan 

dengan  sanksi etik saja. 

Oleh sebab itu, Panwaslu Kabupaten Jeneponto meyakini 

pemberian sanksi administratif bagi aparatur sipil negara tidak dirasa 

efektif karena belum maksimalnya Undang-undang pilkada mulai dari 

rumusan norma yang masih menimbulkan perdebatan di sentra 

gakkumdu maupun sanksi pidana yang dijatuhkan bagi aparatur sipil 

negara, relatif penerapan sanksi pidana sangat ringan yaitu paling 

singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan. 
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Tantangan Pengawasan 

Pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam setiap 

pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Jeneponto tahun 2018, dibutuhkan perhatian lebih oleh  pengawas 

pemilu disemua tingkatan.  

Pelaksanaan pengawasan, misalnya yang dilakukan oleh 

Hasming Syarif anggota Panwaslu Kecamatan Batang menyampaikan 

“kami cukup sulit untuk mengidentifikasi siapa ASN yang hadir dalam 

kegiatan kampanye, biasanya mereka datang bersama calon, misalnya 

pelaksanaan kampanye di Kecamatan Batang, orang yang datang 

bersama calon ini biasanya banyak dari luar kecamatan, jadi kami tidak 

tahu mana ASN dan bukan ASN, belum lagi banyak yang 

menggunakan masker, itu yang sulit identifikasinya, adapun yang ASN 

yang ada di dalam wilayah kecamatan, biasanya melakukan kampanye 

door to door dan bukan simpatisan lain yang di datangi tetapi 

simpatisannya sendiri, jadi untuk mengharap-kan ada warga yang 

melapor menjadi sulit, dengan seperti ini jajaran panwaslu dituntut 

untuk melakukan pengawasan sepanjang waktu”. 

Begitu pula yang disampaikan oleh Ma’galatung Direktur 

Lembaga Kajian Anggaran dan Kebijakan Publik “dalam pelaksanaan 

pilkada di 2018 yang lalu, bagi jajaran Bawaslu akan sulit 

mengidentifikasi siapa ASN yang terlibat, biasanya ASN ini melakukan 

kampanye tidak diwilayah tempat tinggalnya, misalnya ASN tinggal di 

kecamatan A, dia melakukan kampanye di Kecamatan C, begitu 

seterusnya, kalaupun ada yang berkampanye di wilayah tempat 

tinggalnya biasanya tidak terlibat langsung, biasanya mereka 

menggunakan pola membiayai kegiatan pertemuan, menyuruh orang 

lain untuk hadir di kampanye Bupati, jadi kondisi ini yang membuat 

identifikasi ASN menjadi sulit, padahal banyak ASN yang melakukan 

kampanye, terlebih lagi ukuran “hadir” di dalam kampanye harus lebih 

jelas, berada di radius berapa, karena ada beberapa yang ada di 



 
Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 118 
 

lapangan, ASN hadir di lokasi kampanye tetapi tidak berada persis di 

dalam lokasi tetapi ada di pinggir yang jaraknya tidak jauh dari lokasi 

kampanye”. 

Sekaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengawasan yang 

tidak hanya dilakukan oleh pengawas pemilu semata, tetapi juga 

keterlibatan beberapa stakeholder dari institusi pemerintahan maupun 

dari partisipasi masyarakat. Hasil pengawasan ini dapat dilaporkan 

kepada Panwaslu yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan 

perundang-undangan maupun kepada Inspektorat atau Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 

Ditingkat Panwaslu Kabupaten Jeneponto, telah membuka 

ruang kepada setiap kelompok organisasi masyarakat sipil untuk turut 

serta melakukan pengawasan disetiap tahapan pelaksanaan pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, upaya ini dalam 

bentuk memberikan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas 

pemilu di tingkat kecamatan, pengawas pemilu Desa/Kelurahan dan 

pengawas ditingkat TPS, dan bimbingan teknis kepada organisasi 

masyarakat sipil, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa, dan 

organisasi kepemudaan. 

Pemberian bimbingan teknis ini diharapkan mampu melahirkan 

pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten 

Jeneponto tetapi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok 

masyarakat. Bahkan dari kegiatan bimbingan teknis yang telah 

dilakukan, juga menghasilkan kesepatan bersama antara Panwaslu 

Kabupaten Jeneponto dengan organisasi kemasyarakatan. 

Melalui pengawasan partisipatif menjadi kunci keberhasilan 

dalam mewujudkan netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah.  

Organisasi kemasyarakatan yang telah mendapat bimbingan 
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teknis, melakukan kegiatan sosialisasi yang berbasis kelompok, 

misalnya tokoh agama yang menjadi penceramah di masjid-masjid 

menyertakan isu-isu pilkada damai, kelompok perempuan yang 

menguatkan pentingnya partisipasi pemilih bagi perempuan, tolak 

politik uang termasuk isu tentang netralitas aparatur sipil negara. 

Upaya-upaya ini bagi Panwaslu Kabupaten Jeneponto dirasa 

cukup maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, meskipun dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan adanya oknum aparatur sipil negara yang melanggar. 

 

Dukungan Netralitas ASN 

Netralitas aparatur sipil negara disetiap momentum pemilihan 

(Gubernur, Bupati dan Walikota) dan pemilu (Presiden dan Legislatif) 

selalu menjadi perhatian yang serius khususnya bagi pengawas 

pemilu. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari beberapa stakeholder 

kunci agar aparatur sipil negara tidak terjebak dalam politik 

pragramatis. 

Penerapan netralitas aparatur sipil negara dapat dikategorikan 

masih belum mencapai titik maksimal, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Rahmat, SKM., M.Kes Direktur Lembaga Mitra Turatea 

“sosialisasi pengawasan netralitas ASN masih rendah, khususnya yang 

lahir dari internal Pemerintah Daerah Sendiri, persoalan netralitas 

harusnya tidak hanya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, tetapi juga 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah”. 

Oleh sebab itu hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga 

netralitas aparatur sipil negara yaitu: 

1. Ditingkat daerah dibutuhkan regulasi yang lebih rinci sebagai 

turunan dari peraturan perundang-undangan, diharapkan 

peraturan ini tidak lahir menjelang perhelatan demokrasi 
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sehingga ada kesempatan untuk membangun komitmen 

antara elit daerah dengan aparatur sipil negara. 

2. Penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas dan 

penghargaan yang jelas bagi ASN, sehingga ASN tidak 

dibayang-bayangi isu mutasi. 

3. Pembentukan volunteer yang melakukan pengawasan, 

kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran 

pengawas pemilu saja, tetapi juga ada relawan-relawan yang 

lahir dari warga atau organisasi warga, maka diperlukan cara 

untuk menumbuhkan rasa kepercayaan bagi masyarakat untuk 

melakukan pengawasan secara partisipatif. 

4. Pimpinan Daerah yang harus berkomitmen sungguh-sungguh 

untuk tidak memanfaatkan ASN sebagai “peluru”, dan 

pimpinan daerah juga harus memastikan bahwa tidak ada ASN 

yang terlibat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. 

 

6 Simpulan 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-netralan aparatur 

sipil negara pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 bisa dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu pertama pada internal aparatur sipil 

negara itu sendiri dan, kedua karena faktor eksternal. Faktor 

Internal yang dimaksud adalah pertama adanya motivasi untuk 

mempertahankan jabatan atau mendapatkan jabatan dan, 

kedua adalah hubungan kekerabatan antara pasangan calon 

bupati dan wakil bupati. Sedangkan faktor eksternal adalah 
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adanya politisasi dari elit daerah yang membuat posisi aparatur 

sipil negara menjadi dilematis. Dari kondisi ini dibutuhkan peran 

dan komitmen yang kuat dari elit daerah agar posisi dan peran 

aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan tidak 

mendapat intervensi politik dari pihak manapun. 

2. Peran Panwaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh 

Undang-undang untuk melakukan pencegahan terjadinya 

pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada setiap 

penyelenggara-an pemilihan umum, pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta  Walikota dan 

Wakil Walikota harus lebih terbuka untuk melibatkan partisipasi 

kelompok masyarakat dalam pengawasan setiap pelaksanaan 

tahapan pemilihan, termasuk pengawasan netralitas aparatur 

sipil negara. Selain itu diperlukan inovasi-inovasi baru dalam 

penyampaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat sipil, dan lebih memberikan peningkatan kapasitas 

kepada kelompok masyarakat sipil. 

 

6.2 Rekomendasi 

Yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Pemerintah melalui Komisi Aparatur Sipil Negara mengoptimalkan 

peran pemerintah daerah untuk terlibat secara aktif melakukan 

pembinaan dan pengawasan aparatur sipil negara agar tidak 

terlibat dalam politik praktis. Optimilisasi peran ini tidak hanya 

pada saat penyelenggaraan pemilihan tetapi dilakukan setiap saat; 

2. Bawaslu dan KPU terus melakukan peningkatan peran aktif 

masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan 

pelaporan terhadap aparatur sipil negara yang tidak menjaga 

netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

maupun dalam pemilihan umum; 
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3. KASN dalam memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara harus 

lebih tegas, hal ini untuk menimbulkan efek jera. 
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BAB 6 

PENGAWASAN TERHADAP LAPORAN DANA 
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN 

PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 

Muhammad Rusmin 
Ahmad Ismail 

Saifuddin 

 

 

1. Pendahuluan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan secara 

efektif dan efesien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil. Pasangan Calon dan Penyelenggaraan Pemilihan 

dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independen, dan fair kepada publik. Berdasarkan Pasal 

39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peserta Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon 

Perseorangan. 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya 

merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara Indonesia, 

dilaksanakannya Pilkada bertujuan untuk agar Kepada Daerah benar-

benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus 

dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Artinya penyelenggaraan 

Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme 

demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat 
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memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, 

sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian 

mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan 

harapan Kepala Daerah yang dipilih dapat memperjuangkan 

kepentingan rakyat (Sutrisni,   2017:38). 

Tujuan pengaturan Dana Kampanye pada dasarnya adalah 

pengaturan mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran Dana 

Kampanye agar pemilih menjadi “fair” dan bersih dari tindakan curang 

dan merugikan. Penerimaan dana kampanye diatur dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan Pasangan 

Calon benar-benar dana sah menurut undang-undang. 

Menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2017 pasal 1 ayat 9 berbunyi “ 

dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa 

yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan 

partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai  

kegiatan  Kampanye Pemilihan”.  Pengaturan  dana  kampanye 

bertujuan  untuk:  

1. Memastikan terwujudnya  kontestasi  yang  adil  dan sehat; 

2. Mencegah munculnya pertimbangan pragmatisme pemilih 

dalam memutuskan  pilihan;  

3. Memastikan kesempatan  yang  sama  bagi  peserta pemilu  

untuk  bertarung  dan  kesempatan yang lebih luas bagi 

pemilih untuk melihat opsi yang berbeda dalam pemilu; 

4. Mencegah agar kebijakan yang di buat oleh pejabat  terpilih  

tidak  di  kendalikan  oleh penyumbang kampanye; 

5. Menjamin calon yang baik  (meskipun tidak  memiliki banyak  

uang  tetapi  dapat  terpilih)  dalam pemilu. 
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Hal-hal  pokok  yang  diatur  pada regulasi  dana  kampanye  

yaitu   

a. Pembukaan  Rekening  Khusus  Dana Kampanye; 

b. Pengaturan  Sumber Pendanaan; 

c. Pembatasan  Jumlah Sumbangan, 

d. Laporan  Dana  Kampanye; 

e. Audit  Dana  Kampanye; 

f. Penerapan Sanksi Administrasi 

Dalam Melakukan Pengawasan Dana Kampanye Pengawas 

Pemilihan dapat mengakses data dan informasi terkait dengan laporan 

dana kampanye dari KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 12 

A Perbawaslu nomor 11 tahun 2018). 

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 

dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan 

pengawasan RKDK. Pengawasn dilakukan untuk memastikan: 

a. Pasangan calon hanya memiliki 1 (satu) nomor RKDK atas nama 

pasangan calon yang telah didaftarkan kepada KPU Provinsi atau 

Kabupaten/Kota; 

b. RKDK diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 

sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum 

kampanye dimulai; 

c. Pasangan calon melaporkan saldo dan sumber dana awal 

pembukaan rekening; dan 

d. Salinan RKDK menjadi dokumen persyaratan pencalonan pada 

saat pendaftaran dan menjadi pada lampiran pada LADK. 
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Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan 

cara: 

a. Mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan  

b. Pengawasan secara langsung. 

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga melakukan 

pengawasan terhadap rekening yang dikelola tim kampanye pasangan 

calon untuk menerima bantuan sumbangan dari masyaeakat 

dilakukan dengan cara memastikan: 

a. Rekening yang dikelolah oleh pendukung pasangan calon 

dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik untuk 

mencari sumbangan; 

b. Rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dan 

berbeda dengan RKDK; dan 

c. Rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon 

dimaksudkan ke dalam RKDK serta dilaporkan kepada KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Ada beberapa aspek penting yang dapat diawasi secara ketat 

oleh publik terkait dana kampanye.  

Pertama, tingkat kepatuhan para peserta pemilu melaporkan serta 

menggunakan dana tersebut secara transparan dan tepat waktu. 

Terkait penggunaan, aspek pembelanjaan dana kampanye, aspek 

ini tentu dapat diukur, misalnya, apakah sesuai dana yang diterima 

kontestan dengan yang dibelanjakan saat kampanye. Tentu akan 

mencurigakan jika sebuah kontestan memeroleh dana sedikit 

tetapi pada saat kampanye pengeluaraanya ternyata sangat 

berlebihan. 

Kedua, pengawasan oleh publik juga dapat diarahkan pada aspek 
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profil pemberi dana kampanye. Dalam konteks ini, publik harus 

berani memeriksa secara lebih mendalam siapa sebenarnya orang 

yang memberikan dana tersebut. Apakah misalnya pantas 

menyumbangkan uang satu miliar sebagai batas maksimal 

pemberian dana untuk perorangan jika dikaitkan dengan 

pekerjaannya.  

Olehnya itu pelaporan dana kampanye selain harus bisa 

transparan, pelaporan dana kampanye juga menjadi bentuk 

kepatuhan bagi seleruh peserta pemilihan dalam hal ini pasangan 

calon, kepatuhan ini menjadi bentuk akuntabilitas pasangan calon 

sebagai pejabat publik, maka sangatlah wajar jika dalam Regulasi KPU 

tertuang dalam PKPU sanksi yang tegas bagi peserta yang tidak patuh 

dalam pelaporan dana kampanye. Sanksi diskualifikasi atau 

pembatalan menjadi peserta pemilihan tentunya bukan upaya untuk 

menghilakan hak politik seseorang, akan tetapi pejabat publik 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga prinsip akuntabilitas dalam 

menjalankan jabatanya. 

Pembatalan pasangan calon/ diskualifikasi yang terjadi pada 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, oleh KPU Sinjai 

tentu menimbulkan perntanyaan dan dugaan apa yang menyebabkan 

sehingga sanksi itu harus dijatuhkan oleh KPU Sinjai,  sehingga 

menggugurkan salah satu pasangan calon sehari sebelum hari 

pemungutan suara, peristiwa ini menjadi catatan sejarah yang patut 

untuk diteliti dan dikaji agar masyarakat memperoleh informasi yang 

benar dan tepat, sehingga tidak memunculkan tudingan yang negative 

terhadap penyelenggara. 

Berdasarkan uraian diatas  dalam penelitan ini ada dua 

persoalan yang diangkat, pertama, bagaimana pola pengawasan 

Panwaslu Sinjai  dalam pengawasan laporan dana kampanye; kedua, 

bagaimana bentuk peran aktif penyelenggara pemilu (KPU Sinjai) 

dalam memberikan informasi kepada peserta pemilu tentang 
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kepatuhan pelaporan dana kampanye di Kabupaten Sinjai? 

 

5. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitan ini ada dua persoalan 

yang diangkat,  

1. Bagaimana pola pengawasan Panwaslu Sinjai dalam 

pengawasan laporan dana kampanye? 

2. Bagaimana bentuk peran aktif penyelenggara pemilu (KPU 

Sinjai) dalam memberikan informasi kepada peserta pemilu 

tentang kepatuhan pelaporan dana kampanye di Kabupaten 

Sinjai? 

 

6. Metode Penelitian  

Menurut Creswell (1998) bahwa penelitian kualitatif adalah 

suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk 

memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan 

menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, 

melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta 

dilakukan dalam setting” yang alamiah tanpa adanya intervensi 

apapun dari peneliti. (Herdiansyah, 2012:8). 

Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik deskriptif analitis karena dapat dengan mudah membantu 

peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik 

penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan 

untuk menentukan tujuan penelitian. 

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 



Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 129 

 

6.1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pencarian data/informasi mendalam 

yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan 

(Hikmat. 2011:79). Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak yang 

terlibat langsung dalam proses penerimaan laporan dana kampanye 

yang dilaporkan oleh peserta Pemilihan. Target informan atau 

narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah Pihak yang 

terlibat langsung dalam proses pelaporan dana kampanye yakni 

Panwaslu Sinjai dan KPU Sinjai,  karena dua instusi ini yang 

mengetahui proses pelaksanaan pelaporan dana kampanye pada 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 

6.2.  Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu teknik penelusuran maupun 

perolehan data yang diperlukan melalui data-data yang tersedia.  

 

7. Perspektif Teori 

4.1. Pengawasan 

Pengawasan menurut ketentuan perundang undangan adalah 

proses pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan seleruh 

rangakain peristiwa dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan 

yang telah ditetapkan oleh KPU dan dilaksanakan oleh KPU dan 

Peserta pemilihan. 

Pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab Panwaslu 

sebagimana yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 

2018, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Waki Kota dan Wakil Wali Kota. Tugas Panwaslu 

Kabupaten/Kota mengawasi seluruh proses tahapan termasuk proses 

kampanye yang didalamnya adalah pelaporan dana kampanye. 
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4.2. Laporan Dana Kampanye 

Menurut Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan 

Dana kampanye adalah Dokumen yang memuat catatan transaksi 

sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang diterima dan 

digunakan oleh pasangan calon/gabungan partai politik yang 

mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye 

pemilihan. 

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang 

dan jasa yang digunakan pasangan calon/gabungan partai politik 

yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan 

kampanye pemilihan. 

Sumber Dana Kampanye adalah dana yang bersumber dari 

Pasangan Calon, Partai Politik atau pun Gabungan Partai politik 

maupun pihak lain yang diperbolehkan oleh ketentuan atau 

sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. 

4.3. Pemilu yang jurdil 

Pemilu yang Jurdil merupakan perwujudan asas pemilu yang 

jujur artinya dalam menyelenggarakan pemilihan umum 

penyelenggara, pemerintah, dan partai politik peserta pemilu serta 

semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

harus bersikap adil dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; adil berarti dalam 

menyelenggarakan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta 

pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

dari pihak mana pun. (Jurdi, 2018:30-32). 
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8. Hasil dan Pembahasan 

5.1. Pola Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sinjai Dalam 

Pengawasan Laporan Dana Kampanye. 

Penerapan dan pelaksanaan  regulasi/aturan menjadi hal yang 

sangat penting bagi penyelenggara dan terlebih lagi bagi peserta, agar 

tujuan dari penerapan regulasi itu dapat tercapai dan tentu 

manfaatnya bagi masyarakat ,sehingga bisa memperolah informasi 

yang  transparan tentang sumber dana yang dipergunakan oleh para 

peserta pemilihan. Hal ini juga menjadi wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelakasanaan pemilihan sebagai bentuk pelaksanaan 

prinsip pemilihan. 

Konsekuensi dari penerapan dan pelaksanaan regulasi, tentu 

harus dibarengi dengan starategi Pengawasan yang efektif dan efisien. 

Panwaslu Kabupaten Sinjai yang memiliki kewenangan dalam hal 

pengawasan pelaksanaan pemilihan tentu mempunyai strategi dalam 

pengawasan khususnya dana kampanye, dan sasaran pengawasannya 

kepada KPU Kabupaten Sinjai sebagai pelaksana teknis, dan Kepada 

pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai 

peserta, untuk memastikan semua terlaksana  sesuai  dengan 

ketentuan perundang-undangan. Strategi pengawasan yang dilakukan 

adalah lebih kepada mengedepankan pencegahan meski Panwaslu 

Kabupaten Sinjai  juga punya kewenangan melakukan penindakan. 

Bahwa pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018 yakni 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Bawaslu Sinjai yang kala itu 

masih PANWASLU, telah menerapakan strategi pengawasan, 

diantaranya melakukan sosialisasi kepada Pasangan calon dalam 

bentuk surat Himbauan tentang  dana Kampanye, dengan 

melampirkan regulasi yang menjadi dasar Laporan Dana Kampanye, 

tujuanya tentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pidana dan 

Administrasi Laporan dana Kampanye, serta lebih memberikan 
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pemahaman kepada Pasangan Calon tentang kewajiban mereka untuk 

melaporkannya.  

Selain kepada peserta Panwaslu Kabupaten Sinjai juga aktif 

melakukan koordinasi ke KPU Kabupaten Sinjai, agar lebih berperan 

aktif memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi Pasangan Calon 

Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018  terkait teknis pelaporan 

dana Kampanye. 

Tentu yang paling terpenting juga pengawas harus lebih 

memiliki pemahaman tentang pengawasan Dana Kampanye, agar bisa 

menangani jika terjadi pelanggaran tentang Dana Kampanye, karena 

penindakan pun menjadi bagian dari pengawasan, dan pengawas 

berkewajiban melakukan penanganan terhadap laporan permasalahan 

dana Kampanye. 

Bahwa dari pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2018 dapat 

dikatakan berjalan dengan baik khususnya di kabupaten Sinjai, akan 

tetapi bukan berarti tidak ada permasalahan, seperti pada kegiatan 

Kampanye yang secara adminstarsi banyak temuan yang didapatkan 

oleh pengawas, terutama soal dana kampanye. 

fakta yang telah ditemukan pada saat pelaksanaan Pilkada 

serentak tahun 2018 di Kabupaten Sinjai adalah adanya peserta/ 

pasangan calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai yang dijatuhi 

sanksi oleh KPU Kabupaten Sinjai  berupa SANKSI diskualifikasi atas 

pelanggaran keterlambatan penyerahan laporan penerimaan, 

pengeluaran dana kampanye (LPPDK), tentu ini menjadi kejadian yang 

menarik dengan pemberian sanksi tersebut karena memancing 

perbincangan hangat dimasyarakat, bahwa  betapa pentingnya 

laporan penerimaan, pengeluaran dana kampanye (LPPDK) itu bagi 

pasangan calon, yang mungkin saja menurut masyarakat bahwa dana 

Kampanye itu semata adalah dana yang dikeluarkan pasangan calon 

untuk membiayai kegiatan Kampanye. 
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Panwaslu  Kabupaten Sinjai telah melakukan dan menerapkan 

pola pengawasan melekat pada seluruh tahapan Pilkada serentak 

tahun 2018 terkhusus pula pada pengawasan pelaporan dana 

kampanye tentunya hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan 

dan tugas Panwaslu Sinjai sebagai pelaksana teknis pengawasan. Pola 

pengawasan yang dimaksudkan pada pengawasan laporan dana 

kampanye adalah Panwaslu Sinjai menyampaikan kepada seluruh 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai untuk tepat waktu 

dalam melaporkan laporan dana kampanyenya,  sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

tidak terjadi pelanggaran yang dapat berdampak pada pemberian 

sanksi. Bentuk penyampaian yang dilakukan oleh Panwaslu Sinjai 

dilakukan dalam bentuk melayangkan surat himbauan kepada seluruh 

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai  menjelan batas akhir 

waktu pelaporan dana kampanye.  

Hal terpenting yang patut dipahami dan dilaksanakan oleh 

Panawaslu kabupaten Sinjai adalah bagaimana kewenangan yang 

lebih jauh untuk bisa mengawasi pelaporan dana kampanye, bukan 

hanya sebatas pada prosedur penyerahan laporan dana kampanye 

tepat waktu, akan tetapi Panwaslu Kabupaten Sinjai harus juga 

diberikan kewenangan untuk memastikan isi dari laporan dana 

kampanye, yang sesuai dengan realita dari pelaksanaan kampanye 

para Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai, yang dibiayai dari 

dana kampanye yang mereka miliki.  

Keterbatasan  Panwaslu Sinjai yang tidak memiliki kapasitas dan 

kewenangan untuk ikut mengawasi aktif proses audit dana kampanye 

yang dilakukan oleh akuntan publik,  sehingga terhadap hasil audit 

Panwaslu Kabupaten Sinjai, tidak bisa memberikan koreksi ataupun 

tindakan lainnya jika terjadi ketidak sesuaian fakta di lapangan, antara 

penggunaan dana kampanye dengan yang dilaporkan. 

Olehnya itu memang menjadi penting pula bagi Panwaslu 
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Kabupaten Sinjai untuk meramu dengan baik stategi pengawasan 

yang tepat terhadap pengawasan dana kampanye selain dari 

ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang 

pengawasan dana kampanye diantaranya pengawasan partisipatif 

masyarakat. 

Selain dari penerapan strategi pengawasan maka tentu ada hasil 

pengawasan sebagai implementasi penerapan strategi pengawasan 

terkait hasil pengawasan laporan penerimaan, pengeluaran dana 

kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Sinjai Tahun 2018.  

Panwaslu Sinjai melakukan Pengawasan aktif pada penyerahan 

Laporan Penerimaa, Pengeluaran Dana Kampanye. Pada hari minggu 

tanggal 24 Juni 2018 pukul 18.00 wita sesuai dengan ketentuan 

tahapan merupakan waktu batas akhir penyerahan LPPDK bagi 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai.  

Olehnya itu di waktu yang bersamaan Panwaslu Sinjai hadir 

melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Sinjai untuk 

memastikan penyerahan LPPDK oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Sinjai, dari hasil pengawasan yang dilakukan pada saat 

itu ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, melalui 

utusannya masing-masing yang telah diberikan surat kuasa oleh 

masing-masing tim pasangan calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati 

Sinjai, hampir secara bersamaan hadir di Kantor KPU Sinjai sekitar 

pukul 16.00 WITa dan semuanya terlihat membawa dokumen namun 

dari hasil pengamatan langsung oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai salah 

satu pasangan calon  agak terlambat meneyerahkan   Laporan 

Penerimaan, Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)nya yakni 

Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupatin Nomor urut 2 (H. Sabirin 

Yahya, S.Sos dan Andi Mahayanto, SH,MH.)  hal ini yang 

memunculkan permasalahan karena diduga telah melewati batas 
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waktu penyerahan LPPDK sebagaiman diatur dalam pasal 34 ayat (2) 

PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota.  

Setelah penyerahan laporan penerimaan, penggunaan (LPPDK), 

dari hasil pengamatan Panwaslu Sinjai ditemukan lagi bahwa berkas 

Laporan Penerimaan, Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang 

diserahkan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 

Nomor urut 2 (H. Sabirin yahya, S. Sos dan Andi Mahyanto Mazda, 

SH.,MH) hanyalah berupa format  Laporan tanpa ada isi laporannya 

dan juga tidak ditanda tangani oleh pasangan calon. Hal ini semua 

terungkap dengan jelas pada laporan hasil pengawasan Panwaslu 

Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Form A Laporan Hasil 

Pengawasan. 

 

5.2. Bentuk Peran Aktif Penyelenggara Pemilu (KPU Sinjai) dalam 

Memberikan Informasi Kepada Peserta Pemilu Tentang 

Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye di Kabupaten Sinjai. 

KPU Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara teknis memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk memastikan semua tahapan dapat 

dilaksanakan dan dipahami oleh para Pasangan Calon Bupati dan wakil 

Bupati Sinjai yang akan mengikuti pemilihan hal inilah yang mendasari 

pula KPU Kabupaten Sinjai berperan aktif melakukan sosialisasi dan 

bimbingan teknis kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Sinjai Tahun 2018 tentu bertujuan agar mereka bisa menjalani tahapan 

dengan baik dan mencegah terjadinya kesalahan yang bisa berpotensi 

menjadi pelanggaran. Terkait dengan pelaporan dana kampanye pada 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 KPU Kabupaten 

Sinjai telah menjalankan tugas dengan baik. Ada beberapa langkah-

langkah yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Sinjai, demi 

memperlancar proses pelaporan Laporan Penerimaa, Pengelaran 
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Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana yang diungkapak oleh 

Komisioner KPU dan Kasubag Hukum, antara lain : 

- Persiapan pelaporan dana kampanye dalam bentuk rapat 

bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Sinjai dengan membahas ketentuan-ketentuan mengenai 

Laporan Dana Kampanye yang diatur dalam PKPU Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain 

dari rapat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sinjai telah 

membuka juga layanan langsung yang disebut dengan Helpdesk 

Laporan Dana Kampanye. Layanan ini sebagai sarana untuk 

memberikan informasi bagi Pasangan Calon Maupun Tim 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai seputar Pelaporan 

Dana Kampanye.  

- Melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali diantaranya dilaksanakan di 

Cafe Talitha Kabupaten Sinjai  dan di Kabupaten Bantaeng dalam 

kegiatan sosialisasi dan bimtek KPU Kabupaten Sinjai 

menguraikan dalam bentuk materi hal-hal pokok tentang 

pelaporan dana kampanye, serta teknis pengisian format Laporan 

Penerimaan, Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). 

- Mengirimkan surat Himbauan beberapa kali ke Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai upaya meningatkan agar 

para Pasangan Calon senantiasa menjaga dan memperhatikan 

hal-hal yang menjadi kewajiban Pasangan Calon sebagimana 

yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota  termasuk diantaranya kepatuhan 

dalam melaporkan dana kampanye.  

- Menjalin komunikasi yang akrab dan intens kepada Pasangan 

Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
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Sinjai dalam hal penyusunan pelaporan dana kampanye. Selain 

membangun komunikasi KPU Sinjai juga mebentuk Tim kecil 

yang bertugas mendatangi langsung Pasangan Calon/Tim 

Kampanye Pasangan calon untuk memantau perkembangan 

pelaporan dana kampanye. Tim ini juga bertugas memberikan 

koreksi dan perbaikan dalam penyusunan Laporan Dana 

Kampanye, sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Sinjai. 

Upaya kreatif  telah dilakukan oleh KPU Sinjai sebagai bentuk 

pelayanan maksimal untuk memberikan kemudahan bagi Pasangan 

Calon dalam melaporkan  Laporan Penerimaan, Pengeluaraan Dana 

Kampanye (LPPDK), langkah-langkah diatas sangat efektif jika 

dilaksanakan dengan baik, terutama Pasangan calon terkhusus TIM 

Pasangan Calon yang bertugas menysunun Laporan Penerimaan, 

Pengeluaran Dana Kampanye. 

Sosialisasi yang maksimal tentunya dapat memberikan 

informasi yang banyak secara umum maupun teknis, terkait tata cara 

dan mekanisme pelaporan. Penyampaian surat himbauaan selain 

sebagi bentuk sosialisasi ini merupakan bagian dari pencegehan agar  

potensi pelanggaran yang dapat terjadi dapat dicegah, sekaligus 

memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi para  Pasangan calon 

untuk mempersiapkan lebih baik lagi Laporan Penenrimaan, 

Pengeluaran Dana kampanyenya (LPPDK). 

Bimbingan teknis yang dibarengi dengan pembukaan posko 

layanan Pelaporan dana Kampanye yang dilakukan oleh KPU Sinjai 

tentu ini merupakan langkah efektif, untuk memberikan kemudahan 

bagi para pasangan calon, agar lebih detail memahami dan mengerti, 

serta bisa menyusun laporan penerimaan, pengeluaran dana kampaye 

berdasar pada ketenutan PKPU tentang pelaporan dana kampanye, 

karena pelaporan dana kampanye bukan hal semata melaporkan 

jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan oleh pasangan calon 
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dalam kampanye, akan tetapi laporan dana kampanye ini juga 

perwujudan pelaksanaan prinsip penyelenggaran pemilihan yakni 

akuntabilitas. 

Semua bentuk kreatifitas yang telah dilakukan oleh KPU Sinjai 

dalam menunjang proses kelancaran pelaporan dana kampanye, tentu 

adalah langkah yang tepat, namun yang paling terpenting pula 

diperhatikan adalah kepatuhan Pasangan calon, sebagai peserta 

pemilihan yang berkewajiban untuk melalui tahapan pelaporan itu, 

pentingnya bagi mereka memahami bahwa disetiap ketentuan yang 

tidak dilaksanakan akan berdampak pada pemberian SANKSI.  

 

9. Simpulan 

Ada pun kesimpulan dalam riset ini : 

Pertama; Pola Pengawasan yang efektif dan efisien, Panwaslu 

Kabupaten Sinjai yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan 

pelaksanaan pemilihan tentu mempunyai strategi dalam pengawasan 

khususnya dana kampanye, dan sasaran pengawasanya kepada KPU 

Kabupaten Sinjai sebagai pelaksana teknis dan Kepada pasangan 

calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai peserta yang muaranya 

memastikan semua terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Strategi pengawasan yang dilakukan adalah lebih kepada 

mengedepankan pencegahan meski Panwaslu kabupaten Sinjai  juga 

punya kewenangan melakukan penindakan. Bahwa pada pelaksanaan 

Pilkada serentak Tahun 2018 yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Sinjai Tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menerapakan 

strategi pengawasan diantaranya melakukan sosialisasi kepada 

Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dalam 

bentuk surat Himbauan tentang  dana Kampanye dengan 

melampirkan regulasi yang menjadi dasar Laporan Dana Kampanye 

tujuannya tentu untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pidana dan 
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Administrasi terkait dana Kampanye, selain itu untuk lebih 

memberikan pemahaman kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Sinjai Tahun 2018 tentang dana Kampanye yang menjadi 

kewajiban mereka untuk melaporkannya,  selain kepada peserta 

Panwaslu Sinjai juga aktif melakukan koordinasi ke KPU Sinjai untuk 

lebih berperan aktif memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai  terkait teknis 

pelaporan dana Kampanye. 

Kedua; KPU Sinjai telah melakukan persiapan pelaporan dana 

kampanye dalam bentuk rapat bersama Tim Kampanye Pasangan 

Calon dengan membahas ketentuan-ketentuan mengenai Laporan 

Dana Kampanye yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain dari rapat yang 

dilaksanakan oleh KPU Sinjai telah membuka juga layanan langsung 

yang disebut dengan Helpdesk Laporan Dana Kampanye yang mana 

layanan ini sebagai sarana untuk memberikan informasi bagi Pasangan 

Calon Maupun Tim Pasangan Calon seputar Pelaporan Dana 

Kampanye. KPU Sinjai melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali 

diantaranya dilaksanakan di Cafe Talitha Kabupaten Sinja dan di 

Kabupaten Bantaeng dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek KPU Sinjai 

menguraikan dalam bentuk materi hal-hal pokok tentang pelaporan 

dana kampanye. KPU Sinjai melalui Kasubag Hukum sebelum jam 

akhir pelaporan kembali menghubungi untuk mengingatkan pasangan 

calon bahwa hari ini adalah batas akhir penyerahan laporan dana 

kampanye. Namun pada kenyataannya segala upaya yang telah 

dilakukan oleh KPU Sinjai baik itu bimtek, sosialisasi yang bertujuan 

untuk memperlancar proses pelaporan dana kampanye pasangan 

calon pada kenyataannya masih ada satu pasangan calon yakni 

Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 H. 

Sabirin Yahya, S. Sos dan A. Mahyanto, SH.,MH terlambat dan tidak 

mengisi form laporan dana kampanye yang telah disiapkan oleh KPU 
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Sinjai. Dan hal ini berdampak pada pemberian sanksi diskualifikasi 

sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

 

10. Rekomendasi 

1. Merekomendasikan kepada Bawaslu agar dapat diberikan 

kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap audit 

Laporan, Penerimaan, Pengeluaran, Dana Kampanye (LPPDK) 

yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU; 

2. Agar KPU Kabupaten Sinjai lebih meningkatkan pola dan 

strategi dalam melakukan sosialisasi dan bimtek kepada para 

peserta pemilihan tentang pentingnya kepatuhan dalam 

melaporkan Laporan, Penerimaan, Pengeluaran, Dana 

Kampanye (LPPDK) 
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BAB 7 

PRAKTIK POLITIK UANG PILKADA 2018 

 (Studi Kasus Kabupaten Pinrang  

dan Kabupaten Sidrap) 
 

Ruslan 

Asmawati Salam 

Andi Syaiful 

Mahardin 

Ripah Wardana 

Andi Fitriani Bakri 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Politik Uang adalah memberikan dan atau menjanjikan uang 

serta materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat untuk 

memilih Peserta Pemilu tertentu, hal ini merupakan fenomena 

tersendiri dalam setiap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, praktik 

ini dapat pula diartikan jual-beli suara  pada proses politik pemilihan 

kekuasaan yang saat ini menjadi gambaran bagi kita semua. Tentu 

permasalahan ini menjadi Tanggung Jawab bagi kita semua terutama 

di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Proses perjalanan 

pembelajaran demokrasi tentu membutuhkan jawaban yang 

komperhensif.  

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 masyarakat menemukan 

dan melaporkan Praktik Politik Uang ke Bawaslu Kabupaten Pinrang 

dan Kabupaten Sidrap, keberanian masyarakat melaporkan kasus 

tersebut karena mereka paham bahwa Praktik Politik Uang dilarang, 

pemahaman ini berkat adanya sosialisasi misalnya himbauan melalui 
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Fasilitas Umum, rumah ibadah, serta kantor-kantor Pemerintah dan 

Non Pemerintah.  

Pada masa tenang Pilkada Tahun 2018 terjadi Praktik Politik 

Uang yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat, tetapi masih 

sebatas dijanjikan oleh pelaku belum ada pembagian uang, jumlah 

uang yang ditemukan ditangan pelaku akan dibagikan kepada pemilih 

yang telah dijanji sebesar Rp. 54.500.000 (lima puluh empat juta lima 

ratus ribu rupiah) dan ini merupakan barang bukti GAKKUMDU sampai 

dipersidangan, Pengadilan menjatuhkan Putusan Pidana Penjara 

selama 36 (tiga puluh enam) bulan subsider denda Rp. 200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar 

maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Pelaku 

menjalani kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Pinrang, 

Putusan Incrath Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 

188/Pid.Sus/2018/PN Pin.13 Kasus ini menarik diteliti karena adanya 

perbedaan Putusan terkait pelanggaran Pasal 187 A Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan satu-satunya putusan yang 

maksimal, serta Pelaku Praktik Politik Uang di Kecamatan Pituriawa 

Kabupaten Sidrap dilakukan dengan cara mengumpulkan Kartu 

Keluarga yang ditukar dengan uang tunai untuk memilih Calon 

tertentu, menarik diteliti karena GAKKUMDU mampu membuktikan 

Pasal penyertaan atau turut serta  dalam kasus tersebut Terdapat lima 

(5) pelaku yang kesemuanya divonis bersalah oleh Putusan Pengadilan 

Negeri Sidrap Nomor : 228/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dengan Pidana 

Penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti 

dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Putusan Incrath 

                                                           
13 Putusan Negeri Pinrang Nomor : 188/Pid.Sus/2018/PN Pin, tanggal 31 Juli 2018. 
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menetapkan terdakwa tetap ditahan.14  

Masyarakat sesungguhnya sadar sebagai Pelaku Pemberi dan 

Penerima uang yang merupakan suatu Pelanggaran Hukum Pemilihan 

Kepala Daerah, namun kurangnya kesadaran masyarakat dan terlanjur 

menikmati praktik politik uang sehingga masih ada  yang tidak mau 

melaporkan hal tersebut, terkadang alasan masyarakat tidak 

melaporkan karena takut diintimidasi, takut sanksi social, dan takut 

menjadi saksi.  Kemudian yang menjadi masalah adalah sulitnya 

dibuktikan setiap unsur Pasal yang disangkakan dalam proses hukum 

(Legal Formal).  

Sehubungan hal diatas, terungkap dan terbuktinya praktik 

politik uang yang terjadi pada masa tenang PILKADA tahun 2018 di 

Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap sesungguhnya tidak 

terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif 

karena Pihak Pengawas Pemilu aktif mensosialisasikan strategi 

pengawasan yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan, dengan harapan masyarakat akan saling 

mengawasi sebagai contoh misalnya setiap calon Bupati dan Wakil 

Bupati  yang mendaftar  sebagian Calon di KPU, Pihak Pengawas 

Pemilu tegas terhadap syarat kelengkapan berkas terutama nama-

nama Tim Kampanye  yang terdaftar di KPU dari setiap Pasangan 

Calon diberikan ke Pasangan calon lain agar saling mengetahui 

sehingga pergerakan politik setiap Tim kampanye diawasi oleh Tim 

kampanye lainnya. 

Praktik Politik Uang pada tahapan pilkada rentang terjadi, oleh 

karena itu upaya pencegahan membutuhkan strategi dan partisipasi 

seluruh stake holder, selain itu  perlu diketahui bagaimana cara 

mengungkap dan membuktikannya dalam proses hukum (Legal 

                                                           
14 Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 228/Pid.Sus/2018/PN.Sdr, tanggal 23 Juli 

2018 
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Formal) agar dapat menjadi bahan referensi bagi Pengawas Pemilu 

dalam Pemilihan kedepan. 

Berdasarkan uraian diatas, kasus tahun 2018 dapat terungkap 

karena Pengawas Pemilu aktif melakukan pendidikan demokrasi 

namun masih ditemukan kasus Praktik  Politik Uang di Kabupaten 

Pinrang dan Kabupaten Sidrap sehingga hal ini menjadi masalah besar 

dalam mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil. Dalam penelitian ini 

Pengawas Pemilu perlu menjawab bentuk dan metode apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sehingga sadar tidak melakukan 

transaksi praktik politik uang, terkait penanganan pelanggaran oleh 

GAKKUMDU Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap dapat 

mengungkap kasus Praktik Politik Uang sampai Incrahct di 

Pengadilan, pelaku terbukti bersalah dan menjalani kurungan badan. 

Penelitian ini penting dikaji disamping mendapatkan analisis 

yang terkait dalam menjawab kebutuhan masyarakat juga dalam hal 

pencegahan praktik politik uang.  Selain itu secara praktis penelitian ini 

diharapkan menjadi referensi bagi Gakkumdu dalam mengungkap dan 

membuktikan kasus praktik politik uang 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apa  upaya yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dalam 

mencegah Praktik Politik Uang di Kabupaten Pinrang dan Sidrap ? 

2. Bagaimana metode yang digunakan GAKKUMDU dalam 

mengungkap dan membuktikan kasus Praktik Politik Uang yang 

terjadi di Kabupaten Pinrang dan Sidrap ? 
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2. Metode Penelitian Dan Kajian 

2.1 Jenis Kajian 

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode 

kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan 

lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. Menurut Lexy Moleong (2012:410) 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara 

serta penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis. Sumber pokok 

hasil pengawasan, hasil penindakan dan hasil persidangan, 

dokumen-dokumen dan buku-buku literatur, tulisan ilmiah serta 

laporan yang memuat konten-konten yang terkait dengan kajian 

ini, dan juga bersumber dari wawancara dari pihak-pihak yang 

berkaitan dengan fokus penelitian.  

 

2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Sudjarwo & Basrowi (2009:3560) menyatakan bahwa data 

yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan 

dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan 

seperti hasil wawancara. Data primer diperoleh dari penelitian

 lapangan, termasuk  wawancara dan observasi dengan 

pihak GAKKUMDU Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap 

secara langsung baik terhadap lembaga/institusi maupun individu. 
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Data-data yang dijaring, dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah 

bersumber dari jawaban para informan terhadap pertanyaan yang 

diajukan dalam wawancara. Selain itu tidak menutup kemungkinan 

akan menggunakan memoing (membuat memo) untuk mencatat 

ide-ide, pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang akan 

muncul sewaktu-waktu saat peneliti berada di lapangan.  

Sedangkan data sekunder adalah merupakan data kedua yang 

didapat dengan cara tidak langsung dilapangan. Data sekunder adalah 

jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi 

sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak 

merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi 

mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. 

Memperoleh jenis data ini sangatlah mudah hanya perlu melakukan 

studi pustaka, melihat berita, dan mewawancarai para ahli untuk 

mengetahui pendapat mereka. Kegunaannya adalah untuk 

mendukung dan memperkuat informasi primer yang sebelumnya telah 

didapatkan. 

 

2.3 Perspektif Teori 

a. Politik Uang 

1. Defenisi Politik Uang 

Lesmana (2011) mendefinisikan politik uang sebagai  uang yang 

ditujukan dengan maksud tertentu contohnya untuk melindungi 

kepentingan bisnis dan politik tertentu, bisa juga terjadi ketika pihak 

penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. 

Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-

bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat 

tertentu. 
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Wahida, Siti Nurul Isnaini , dkk (2020)  menyatakan bahwa 

politik uang diartikan juga sebagai biaya yang ditujukan dengan 

maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau 

untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan 

imbalan yang bersifat finansial. Definisi ini menujuk kepada praktik 

dalam kehidupan politik secara umum, baik dalam pemilu maupun di 

luar pemilu. Nampak dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan 

politik uang dengan norma hukum politik uang dalam peraturan 

perundang-perundangan pemilu. Iradhad Taqwa (2020) menyatakan 

juga bahwa selain itu praktik Politik uang terbukti ampuh dalam 

menarik suara pemilih. utamanya dengan tipikal pemilih mengambang 

(floatingg mass) yang bersikap pragmatis dan tidak memiliki 

kedekatan emosional dan ideologis yang kuat dengan partai politik 

kemudian Pemilih dengan klasifikasi seperti inilah yang kerapkali 

menjadi sasaran empuk bagi Pasangan Calon untuk melakukan 

kampanye politik yang efektif berbasis uang. 

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009)  ada beragam cara untuk 

melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: (1) berbentuk 

pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen 

yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol 

yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang 

disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal 

calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota.  

2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang. 

Hasunacha (2020) mengungkapkan bahwa Jika dilihat dari 

fenomena kehidupan masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa 

banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:  

a. Kemiskinan 

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia 
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cukup tinggi. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan 

menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. 

Politik Uang pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut 

uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan 

konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli 

suara yang jelas melanggar hukum.  

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik 

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana 

bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa 

disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di 

sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang 

acuh terhadap politik di Indonesia. Politik uang pun dianggap 

tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak menyadari adanya 

permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka 

sendiri. 

c. Kebudayaan 

Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu 

dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. 

Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus 

memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan 

memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik 

uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut.  

  

Dari beberapa pemaparan terkait prespektif teori diatas jika 

dikaitkan dengan kondisi praktik politik uang yang telah terjadi di 

kabupaten pinrang dan kabupaten Sidrap merupakan fakta dilapangan 

sebab faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang salah 

satunya kemiskinan masyarakat menerima politik uang sesungguhnya 
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paham dengan aturan larangannya akan tetapi telah menjadi budaya 

karena paradigmanya menganggap Pilkada adalah moment 

mendapatkan rejeki berupa sembako atau uang sebagai penyambung 

hidup   

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Upaya yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dalam hal 

pencegahan Praktik Politik Uang   

Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 memiki suatu 

dinamika yang sangat kompleks karena pelaksanaanya yang dilakukan 

secara bersamaan. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 

menjadi sejarah baru khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Pinrang dan 

Kabupaten Sidrap yang dimana terdapat kasus Praktik Politik Uang  

pada masa tenang yakni masyarakat menemukan dan melaporkan 

Praktik Politik Uang ke Bawaslu. Dalam hal ini terungkap dan 

terbuktinya praktik politik uang yang terjadi tidak terlepas dari 

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif karena Pihak 

Pengawas Pemilu aktif mensosialisasikan strategi pengawasan yang 

tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

penulis terlebih dahulu menjelaskan tata cara pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang tertuang dalam Pasal 5 

berbunyi :  

“(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan 

menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan.”  

Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut diatas sangat jelas 

bahwa pengawasan terdiri dari pencegahan dan penindakan, oleh 
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karena itu beberapa strategi pencegahan yang dilakukan oleh 

pengawas pemilu adalah bagian daripada bentuk pengawasan 

misalnya Membangun kesadaran ditengah masyarakat melalui 

pendidikan politik dan sosialisasi, dalam pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Daerah tahun 2018 telah banyak melakukan kegiatan 

sosialisasi dan pendidikan politik dalam hal pencegahan praktik politik 

uang. Kegiatan pencegahan ini dilakukan dengan beragam cara 

diantaranya adalah pertama sosialisasi tatap muka langsung dengan 

mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh 

perempuan, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakat dan unsur 

pemerintah (kepala dinas, camat, lurah dan kepala desa). Kedua, 

melakukan sosialisasi pencegahan melalui media dakwah yaitu dengan 

melakukan ceramah anti politik uang pada setiap pelaksanaan salat 

jumat. Ketiga, penyampaian pengumuman pencegahan anti politik 

uang secara langsung melalui pengeras suara mesjid oleh petugas sara 

kepada warga masyarakat. Keempat, kampanye anti politik uang 

melalui di media sosial baik itu facebook, whatsap, dan instagram. 

Kelima, sosialisasi pencegahan melalui pembagian brosur dan stiker di 

ruang publik dan fasilitas umum seperti pasar, terminal, warkop, 

tempat ibadah, sekolah dan gedung milik pemerintah. 

Kemudian pengawas pemilu Melibatkan seluruh pihak dalam hal 

pengawasan praktik politik uang terutama diantara para tim 

kampanye. Hal ini dilakukan agar masing pasangan calon beserta tim 

kampanye bisa saling melakukan pengawasan satu sama lain. 

Berikut adalah beberapa hasil wawancara penulis dengan 

narasumber : 

Menurut Bapak Muslimin, salah satu tokoh masyarakat di 

kecamatan Mattirobulu mengatakan bahwa : 

“pembagian uang, sarung, sembako pasti ada bila menjelang 

Pemilihan Kepala Daerah, dan saya sendiri selalu mendapatkan 
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uang dan barang tersebut serta disuruh memilih pasangan 

calonnya. 

Kemudian yang menerima uang dan barang bukan hanya saya tapi 

tetangga dan bahkan dihitung perkepala dalam satu keluarga, tapi 

sebelum dibagikan terlebih dahulu kami didata dengan cara disuruh 

tulis nama dan jumlah anggota keluarga masing-masing.”  

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa 

“kalau saya secara pribadi sudah tahu bahwa Praktik Politik Uang 

itu melanggar aturan, saya ketahui karena adanya pengumuman di 

masjid bahwa dilarang menerima uang dan barang untuk memilih 

pasangan calon tertentu. 

Namun, kami sekeluarga merasa hidup miskin mumpung ada 

pemberian secara gratis kami menikmati saja praktik politik uang 

ini.” 

Kemudian daripada itu beliau menerangkan bahwa: 

“kami mau menerima uang dan barang karena faktor ekonomi, 

sebab kebutuhan kami sehari-hari selalu tidak cukup. Kami 

menganggap pemberian uang dan barang merupakan rejeki yang 

dapat menyambung kebutuhan kami. 

Kemudian kami berani menerima politik uang sebab sanksi 

hukumnya selama ini belum pernah ada orang ditangkap dan 

dipenjara gara gara terima politik uang dan orang yang memberi 

uang atau barang terkadang menyampaikan kepada kami bahwa 

“tidak usah kalian takut terkait praktik politik uang” tapi jujur secara 

peribadi saya sudah mendengar bahwa Pemilihan Kepala Daerah 

tahun 2018 sudah ada yang dipenjara, jadi mungkin kedepannya 

kami sudah berpikir untuk menerima politik uang.” lanjut beliau 

mengatakan bahwa: 
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“selama ini saya menerima uang atau barang dari orang yang 

mengaku dirinya adalah relawan dari salah satu pasangan calon, 

kemudian biasanya terlebih dahulu nama kami didata terkait 

jumlah pemilih dalam setiap keluarga, lalu kamipun disuruh mencari 

orang lain yang bersedia pula menerima uang atau barang” 

Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa: 

“biasanya sekitar dua bulan sebelum pelaksanaan pemilihan  

relawan membagi sembako dengan cara mendatangi masing-

masing rumah tokoh masyarakat atau warga yang dianggap 

berpengaruh di daerah ini, kemudian saat itu juga kami didata 

sesuai jumlah pemilih dalam setiap keluarga serta dijanjikan uang 

per kepala yang mana uang tersebut biasanya akan mulai dibagi 

dua hari sebelum hari pencoblosan . 

pembagian uang menjelang pemilihan biasanya kami terima pada 

malam hari secara sembunyi-sembunyi, maksudnya mobil relawan 

tidak diparkir di depan rumah. 

 Dari hasil wawancara tersebut kita bisa melihat fakta bahwa 

praktek politik uang senantiasa hadir pada saat pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah dengan beragam cara dan modus yang digunakan. Dari 

sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan 

masyarakat mau menerima pemberian oleh pasangan calon 

dikarenakan oleh kondisi ekonomi sulit.. 

Adapun hasil wawancara dengan Risma idris (mahasiswi) 

menjelaskan bahwa “ 

“pembagian uang, sarung, sembako menjelang Pemilihan Kepala 

Daerah faktanya ada, namun saya pribadi tidak pernah menerima 

uang tersebut, tapi tetangga disekitar saya menerima dan saya 

meyakininya bahwa hal ini terjadi dilapangan dengan tujuan untuk 



Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 153 

 

memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.” 

Selanjutnya menurut Risma Idris salah satu Mahasiswi STIH 

Cokroaminoto Kab.Pinrang mengatakan bahwa : 

“kalau saya secara pribadi sudah tahu bahwa Praktik Politik Uang 

itu melanggar hukum tentang pemilihan Kepala Daerah bahkan 

sanksi hukumnya adalah pidana penjara minimal tiga tahun 

kurungan badan. Jujur saya katakan bahwa fakta dilapangan pada 

umumnya masyarakat pun mengetahui bahwa praktik politik uang 

dilarang menurut hukum namun mereka menikmatinya. 

kemudian Risma lebih memperjelas bahwa ”memang ada 

beberapa sekelompok masyarakat yang belum mengetahui 

larangan praktik politik uang, kemudian disisi lain masyarakat mau 

menerima politik uang karena sanksi hukumnya selama ini belum 

pernah ada orang ditangkap dan dipenjara gara gara terima politik 

uang sehingga masyarakat tidak takut dengan sanksi hukum 

walaupun hukumannya pidana penjara.” 

Bahkan Risma mengatakan bahwa “terkadang saya lihat sendiri 

orang yang datang membagi sembako dan menjanjikan uang 

adalah warga disekitar wilayah itu juga. “ 

Dengan jelas risma mengatakan bahwa “biasanya praktik politik 

uang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah dan menurut yang 

saya dengar bahwa mereka menerima uang pada malam hari 

secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada jejak yang dapat 

dijadikan bukti dalam proses hukum. 

 Hasil wawancara dengan risma sebenarnya hampir sama 

dengan penjelasan Bapak Muslimin bahwa praktek politik uang 

senantiasa hadir menjelang hari pemungutan suara dengan berbagai 

cara dan modus operandinya. Menurut risma salah satu faktor yang 

menyebabkan adanya politik uang adalah masih adanya masyrakat 
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yang tidak mengetahui tentang larangan praktik politik . Selain itu 

penulis juga menemukan informasi bahwa masyarakat yang mampu 

dari segi ekonomi tapi berani menerima politik uang  disebabkan 

karena mereka belum pernah mendengar adanya sanksi hukum yang 

diterapkan berkaitan dengan praktik politik uang.   

3.2 Metode yang digunakan GAKKUMDU dalam mengungkap dan 

membuktikan kasus Praktik Politik Uang  yaitu : 

a. Pemenuhan syarat formil dan materil 

  Setelah kasus ditangani oleh Bawaslu Kabupaten, kemudian 

dilakukan rapat pembahasan pertama oleh Sentra Gakkumdu untuk 

membahas keterpenuhan syarat formil dan materil. Dalam rapat ini 

pertama kali dilakukan adalah penyamaan persepsi dari seluruh 

personil sentra gakkumdu yang terdiri dari unsur pengawas pemilu, 

unsur Penyidik Kepolisian dan unsur kejaksaan. 

Syarat formil dan materil terdiri atas nama dan alamat Pelapor, 

waktu dan tempat peristiwa terjadi, nama dan alamat Terlapor, nama 

dan alamat saksi, uraian kejadian, tanda tangan Pelapor, fotokopi 

kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain; 

Sentra gakkumdu telah mengidentifikasi pelapor, pelaku dan 

saksi-saksi, selain itu terdapat bukti awal yang cukup. Dalam proses 

ini, peran pengawas pemilu lebih dominan untuk mengungkap 

peristiwa dugaan pelanggaran. 

b. Pembuktian unsur pasal 

Pada bagian ini, sentra gakkumdu melakukan rapat 

pembahasan kedua, untuk menentukan pasal yang akan disangkakan 

terhadap pelaku. Dalam kasus ini pelaku disangka dalam pasal 187 A 

Undang-undang nomor 10 Tahun 2016. Disini dilakukan singkronisasi 
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antara peristiwa hukum dengan pasal yang disangkakan. Disini 

menarik karena adanya penerapan pasal penyertaan dalam peristiwa 

ini. 

c. Pengumpulan alat bukti dan Keterangan saksi 

Dalam proses ini, sentra gakkumdu melakukan pemeriksaan alat 

bukti, apakah bukti-bukti dari peristiwa tersebut relevan. Sentra 

gakkumdu sangat hati-hati sehinngga bukti-bukti yang diajukan betul-

betul menguatkan. Bukti-bukti tersebut berupa uang tunai yang 

diterima oleh pelaku di lokasi kejadian. Begitu pula dengan keterangan 

saksi, bahwa pelaku maupun saksi terlebih dahulu disumpah sebelum 

diambil keterangannya, hal ini bertujuan untuk menguatkan 

pernyataan saksi dan terlebih untuk menciptakan kondisi yang sakral 

dalam pengambilan keterangan untuk menghindari pernyataan-

pernyataan yang tidak benar.   

Dalam proses penanganan kasus praktik politik uang di 

Kabupaten Sidrap menjadi unik dikarenakan adanya pasal penyertaan 

“turut melakukan perbuatan melanggar hukum” yakni pasal 51 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dilakukan 

dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah pertama, karena 

penerapan delik penyertaan, dapat diterapkan dalam tindak pidana 

khusus lainnya seperti dalam tindak pidana korupsi. Kedua, karena 

peristiwa hukum praktik politik uang ini tidak hanya menyangkut 

pelanggaran hukum pidana hukum pidana pemilu akan tetapi juga 

terkait dengan hukum pidana umum. Ketiga, pasal penyertaan ini 

diharapkan mampu memberikan efek jera kepada seluruh aktor dan 

pelaku praktek politik uang dan juga memberikan pembelajaran 

kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan praktek politik uang. 

Gabungan Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) 

mengungkap praktik politik uang sampai dipersidangan dan 

putusannya incracht terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Pinrang 
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dan Pengadilan Negeri Sidrap serta terdakwa menjalani kurungan 

penjara. Sehubungan hal tersebut diatas Berikut beberapa hasil 

wawancara penulis dengan narasumber Anggota GAKKUMDU 

Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap terkait metode yang 

digunakan sehingga kasus praktik politik uang di daerah ini dapat 

maksimal proses hukumnya  : 

a. Hasil wawancara dengan GAKKUMDU Bawaslu Kab. Pinrang 

Menurut IPDA Kaharuddin Syah salah seorang  Penyidik 

Kepolisian yang tergabung dalam  Sentra GAKKUMDU Kabupaten 

Pinrang mengatakan bahwa : 

“Kami dari penyidik GAKKUMDU mengatakan sudah memenuhi 

syarat Formil dan Materiil karena : 

1. peristiwanya bahwa Pelaku tertangkap tangan oleh sekelompok 

masyarakat, sehingga pelakunya dibawa langsung ke Kantor 

Panwaslu Kecamatan Suppa untuk dilaporkan dan 

ditindaklanjuti. 

2. Pelapor membawa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 

54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) 

dengan pecahan uang Rp. 50.000, dan HP lipat merk Samsung. 

3. Pelaku adalah Warga Negara Indonesia yang sehat Jasmani dan 

Rohani (dianggap cakap dalam perbuatan hukum)” 

Selanjutnya IPDA Kaharuddin Syah, BRIPKA Haerul Saleh dan 

BRIPKA Darwan (Kepolisian yang tergabung dalam  Sentra 

GAKKUMDU Kab. Pinrang) menjelaskan lebih lanjut bahwa,  

“Kami dari Penyidik GAKKUMDU berpendapat bahwa kasus 

tersebut perlu dilakukan penyelidikan karena laporan ini telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, metode yang kami gunakan 
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dalam penyelidikan yaitu :  

1. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti, baik keterangan 

saksi maupun bukti surat dan pengakuan dari tersangka. 

2. Untuk pengembangan kasus. 

3. Untuk menyelidiki darimana sumber uang yang dijadikan 

barang bukti oleh Pelapor 

4. Untuk menyelidiki peranan pelaku dalam pergerakan salah 

satu pasangan calon    

5. Untuk menyelidiki apakah ada keterlibatan salah satu 

pasangan calon  Bupati dan Wakil Bupati dalam kasus ini.” 

Kemudian BRIPKA Haerul Saleh dan BRIPKA Darwan (Anggota 

Kepolisian yang tergabung dalam  Sentra GAKKUMDU Kab. Pinrang) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa  

“Yang ditemukan selama penyelidikan adalah : 

1. Penyidik menemukan daftar nama (list) calon penerima 

uang, mereka telah dijanji oleh Tersangka akan diberikan 

uang dengan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati 

tertentu. 

2. Kami telah mengambil keterangan dua orang Saksi, 

menurut keterangannya bahwa mereka benar telah 

menerima janji dari tersangka akan diberikan uang 

menjelang pencoblosan dengan ketentuan mencoblos salah 

satu Pasangan Calon. 

3. Penyidik mendapatkan petunjuk terkait sumber uang yang 

ditemukan oleh Pelapor di bawah sadel motor Tersangka. 

Bahwa Tersangka menerima uang tersebut dari seorang 

perempuan bernama astuti, tempat kejadiannya di pinggir 
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jalan poros pare-pare pinrang. Penyidik memanggil astuti 

dan bahkan kami mendatangi rumah orang tuanya namun 

pada saat itu keberadaan astuti tidak ada yang 

mengetahuinya. 

4. Penyidik tidak menemukan hubungan keluarga atau 

hubungan organisasi antara Tersangka dengan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua TIM dari 

Pasangan Calon. 

5. Dalam tahap penyelidikan, saat itu Penyidik belum 

menemukan petunjuk keterlibatan salah satu Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati.” 

Selanjutnya BRIPKA Haerul Saleh dan BRIPKA Darwan 

(Anggota Kepolisian yang tergabung dalam  Sentra 

GAKKUMDU Kab. Pinrang) mengatakan bahwa  

“Kami dari Penyidik sesungguhnya mendapat petunjuk terkait  

adanya seorang perempuan bernama astuti yang memberi uang 

kepada tersangka dengan tujuan membagikan uang tersebut 

kepada orang yang telah dijanji oleh tersangka, namun Penyidik 

telah memanggil beberapa kali astuti dan bahkan kami 

mendatangi rumah orang tuanya di Dusun Barakasanda, 

Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinang dan hasilnya pada saat 

itu keberadaan astuti tidak ada yang mengetahuinya. 

 

Dari keterangan tiga penyidik Gakkumdu dari unsur kepolisian, 

bahwa dalam upaya mengungkap kasus praktek politik uang yang 

terjadi di Pinrang yang pertama dilakukan adalah memastikan bahwa 

kasus tersebut terpenuhi syarat formil dan materilnya. Selanjutnya 

mengumpilkan sebanyak-banyaknya bukti, baik keterangan saksi 

maupun bukti surat dan pengakuan dari tersangka. 
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Adapun beberapa hasil wawancara penulis dengan Jaksa yang 

tergabung dalam  Sentra GAKKUMDU Kab. Pinrang yakni sebagai 

berikut : 

Menurut Jaksa Johana, SH salah seorang anggota Sentra 

GAKKUMDU Kab. Pinrang terkait penindakan praktik politik uang 

bahwa : 

“menurut Jaksa Johana, SH tidak langsung p-21 tapi dikembalikan 

dengan petunjuk yang dikenal dengan istilah p-18 dan P-19.dimana 

p-18 itu mengatakan bahwa perkara belum lengkap dan P-18 itu 

merupakan petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik 

(pemberian petunjuk)”  namun, birokrasi P-18 dan P-19 serta arahan 

dan petunjuk dari Jaksa ke Polisi dilakukan di meja GAKKUMDU 

sehingga batas waktu penanganan pelanggaran pidana pemilihan 

tepat waktu berkas tersebut diserahkan ke Pengadilan Negeri 

Pinrang”. 

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa  

”kendala dalam penuntutan tidak ada karena kami dari jaksa 

betul-betul mengawal perkara praktik politik uang mulai dari 

pembahasan awal sampai di pembahasan terakhir, maksudnya 

kami dari jaksa maksimal memberikan petunjuk kepada penyidik 

bila masih ada kekurangan berkas atau pembuktian sebelum 

diserahkan kepada jaksa penuntut umum, yang terpenting adalah 

selama penanganan kasus ini kami tidak menemukan kendala 

karena tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dan kami tangani 

secara professional.” 

Lalu Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa dalam 

persidangan kami tidak merasa teretekan oleh Pihak lain untuk 

menyakinkan Majelis Hakim  

“dengan memperjelas pembuktian berupa alat bukti surat dan 

barang bukti, memperjelas keterangan saksi-saksi yang ada dalam 
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berkas perkara di dalam persidangan.” 

 

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum   

“merasa puas karena tuntutan yang diajukan oleh Majelis Hakim 

itu sudah lebih dari 2/3  bukan lagi lebih dri setengah tuntutan. 

dimana tuntutan itu 43 bulan dan  yg diputus oleh Majelis  Hakim 

36 bulan, jadi antara majelis hakim menurunkan 7 bulan pidana 

kami merasa puas karena dengan Putusan seperti itu yang lebih 

2/3 bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum di persidangan itu sudah sangat cukup atau maksimal.  

 

Berdasarkan keterangan dari Jaksa Johana, SH. Terkait dengan 

praktik politik uang yang terjadi di Pinrang tersebut bahwa setelah 

melalui proses penyidikan oleh pihak kepolisian, berkas perkara 

kemudian dilimpahkan ke Kejaksaaan. Setelah tiba di Kejaksaan 

berkas perkara tidak langsung di P-21 tapi dikembalikan dengan 

petunjuk yang dikenal dengan istilah P-18 dan P-19. Setelah berkas 

tersebut dinyatakan lengkap kemudian diserahkan ke Pengadilan 

Negeri Pinrang. 

Selanjutnya Jaksa Johana, SH menjelaskan bahwa tidak ada 

kendala dalam proses penuntutan di dalam persidangan dan berupaya 

meyakinkan hakim dengan memperjelas proses pembuktian perkara.  

 

b. Hasil wawancara dengan GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten  Sidrap 

Menurut AIPDA Ibrahim, SH salah seorang Penyidik kepolisian 

yang juga tergabung dalam Sentra GAKKUMDU Kab. Sidrap 

mengatakan bahwa : 
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“ dalam proses penyidikan di Gakkumdu kasus politik uang 

tersebut kami anggap terpenuhi syarat formil dan materilnya 

dengan alasan : 

1. Sudah ada pelapor atas nama Ismail yang kemudian 

menjelaskan tentang adanya praktik politik uang di Dusun 

Pujo Kecamatan Pitu Riawa yang kemudian segera 

ditindaklanjuti oleh Pengawasl Kecamatan  

2. Ditemukannya pelaku praktik politik uang dilokasi kejadian 

dengan barang bukti berupa uang senilai Rp. 700.000 yang 

dibagikan kepada beberapa orang untuk memilih pasangan 

calon tertentu. Selain itu juga ditemukan foto copy kartu 

keluarga dari masing-masing orang yang menerima uang. 

Selanjutnya oleh beliau dijelaskan bahwa : “secara yuridis 

kasus ini dianggap sudah sesuai dengan ketentuan pasal 187 

ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) undang – undang nomor 10 tahun 

2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan kasus ini perlu 

ditingkatkan ketahapan penyidikan guna memperjelas dan 

memberi kepastian hokum kepada tersangka’’ 

Penjelasan dari AIPDA Ibrahim, SH pada poin ini adalah beliau 

memaparkan bahwa kasus praktek politik uang yang terjadi di Dusun 

Pujo, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, telah memenuhi 

syarat formil dan materil serta secara yuridis sudah sesuai dengan 

ketentuan pasal 187 ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) UU 10 2016 jo pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hal inilah yang kemudian menurut penulis 

menjadi dasar keyakinan agar kasus tersebut ditindaklanjuti ke proses 

selanjutnya dan juga demi memberi kepastian hukum kepada 

tersangka. 

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang fakta apa yang 

ditemukan penyidik pada saat proses penyidikan berlangsung. 
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“yang kami ditemukan pada saat proses penyidikan adalah : 

1. Informasi tentang kronologis kejadian praktik politik uang 

dimulai dari dimana tersangka pertama kali menerima uang, 

siapa yang memberikan, dan selanjutnya dibagikan kemana. 

2. Informasi dan keterangan dari saksi yang melihat peristiwa 

praktik politik uang 

3. Barang bukti berupa uang senilai 7 lembar pecahan Rp. 

100.000. dan foto copy kartu keluarga. 

Sebenarnya upaya penyidik untuk mengembangkan kasus ini 

sampai kepada actor intelektualnya terkendala dikarenakan 

pelaku atau tersangka tidak mengenal betul siapa orang yang 

telah pertama kali memberinya uang untuk dibagikan.”  

Dari keterangan, tadi penulis melihat bahwa praktek politik 

uang ini terjadi dengan terencana dan melibatkan banyak pihak. 

Upaya mengungkap actor intelektual terkendala dengan keterangan 

dan bukti informasi yang  minim. 

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang adanya pasal 

penyertaan dalam kasus ini. 

“dalam kasus ini terdapat pasal penyertaan yakni pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana, pertimbangannya adalah karena delik 

penyertaan dapat diterapkan dalam tindak pidana khusus lainnya 

seperti dalam tindak pidana korupsi. Selain itu pasal penyertaan 

ini diharapkan mampu memberi efek jera kepada para pelaku. 

Penulis melihat bahwa adanya pasal penyertaan diluar UU 10 

Tahun 2016 dalam kasus praktik politik uang ini dilakukan sebagai 

upaya memberi efek jera kepada pelaku sekaligus menjadikan ini 

sebagai bahan pembelajaran kepada seluruh pihak.  
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Selanjutnya menurut IPTU Abd. Samad, SH Penyidik kepolisian 

yang juga tergabung dalam Sentra GAKKUMDU Kab. Sidrap 

menyatakan bahwa  

“pada saat dilakukan gelar perkara di Sentra Gakkumdu yang 

terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan pengawas pemilu, 

kami bersepakat bahwa seluruh syarat formil dan materil 

terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini tentu 

didasarkan dengan melihat kronologis kasus dengan disinkronkan 

dengan pasal-pasal yang disangkakan’’. 

Pada penjelasan awal ini beliau mencoba menegaskan bahwa 

dalam penindakan kasus praktik politik uang ini seluruh unsur dari 

Gakkumdu telah memiliki pemahaman yang sama baik dari sisi formil 

dan materil sehingga tidak ada keraguraguan untuk kemudian 

diteruskan ke proses selanjutnya. Dalam keterangan lainnya beliau 

juga menyampaiakn bahwa : 

“setelah kasus ini kami ditingkatkan ke tahapan penyidikan kami 

menemukan beberapa fakta dan informasi yaitu : 

1. Uang senilai 7 lembar pecahan Rp. 100.000. dan foto copy 

kartu keluarga. 

2. Keterangan saksi dan tersangka 

3. Kronologis dan alur cerita dari praktik politik uang ini. 

4. Keterangan saksi ahli, perlu saya jelaskan bahwa dengan 

adanya keterangan saksi ahli ini turut membantu kami dalam 

mengurai dan memperjelas setiap norma dalam pasal yang 

disangkakan sehingga sangat membantu kami dalam 

menangani perkara ini. 

Dari pernyataan diatas tadi beliau mengungkapkan fakta-fakta 

yang ditemukan dalam proses penyidikan termasuk keterangan dari 
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saksi ahli yang sangat penting dalam membantu mengurai dan 

memperjelas kedudukan hokum kasus ini. Selanjutnya beliau juga 

menjelaskan terkait adanya pasal penyertaan : 

“yang menarik dari kasus ini adalah adanya pasal penyertaan 

yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tentu ini memiliki alasan 

yang jelas bahwa selain melanggar UU No 10 2016, kasus ini juga 

melanggar ketentuan lain. karena praktek politik uang tidak 

hanya menyangkut pelanggaran hukum pidana pemilu akan 

tetapi juga terkait dengan hukum pidana umum. Saya harap juga 

dengan adanya pasal ini mampu memberi efek jera terhadap 

pelaku, dan secara umum kasus ini memberi pembelajaran politik 

bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidrap 

Dari keterangan ini beliau terkait pasal penyertaan ini mencoba 

menjelaskan bahwa hokum pemilu juga memiliki keterkaitan dengan 

hokum pidana umum, selain itu pasal penyertaan akan memberi efek 

jera bagi para pelaku.  

Selanjutnya keterangan dari Jaksa Wiryawan Batara Kencana, 

Kasubsi Intelejen yang juga selaku anggota Gakkumdu menyatakan 

bahwa : 

”pada saat pelimpahan berkas kasus praktik politik uang dari 

penyidik kepolisian ke kejaksaaan pada saat itu tidak terdapat 

kendala. Kami langsung menerima atau P(21) karena dari hasil 

pemeriksaan mulai dari kronologis kejadian, keterangan pelaku, 

saksi dan barang bukti yang ada terungkap dengan jelas bahwa 

kasus tersebut sudah lengkap untuk dilakukan penuntutan”. 

Dari keterangan Jaksa diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

kerja dalam sentra Gakkumdu yang kemudian dilanjutkan ke penyidik 

kepolisian terkait dengan kasus politik uang ini bias dikatakan baik. Hal 

ini dibuktikan pada saat pelimpahan, berkas langsung diterima dan 
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dinyatakan lengkap. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa ; 

“pada saat proses penuntutan di Pengadilan kami sebagai jaksa 

kami tidak mendapatkan tekanan dan intervensi dari pihak 

manapun serta berusaha bekerja secara profesional. Selain itu 

kelengkapan berkas, keterangan saksi dan barang bukti ada juga 

turut memudahkan kami dalam meyakinkan majelis hakim di 

Pengadilan. 

Dari penuturan diatas bahwa Jaksa berupaya melakukan upaya 

penuntutan secara professional, bebas dari intervensi dan pihak 

manapun. Hal ini kemudian dipermudah dengan kelengkapan berkas 

yang ada pada kasus ini. Dari point ini kita bias melihat bahwa 

pengungkapan kasus praktek politik uang tidak bisa  terlepas dari 

koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bawaslu, kepolisian dan 

Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. 

Dari hasil wawancara penulis dengan Anggota GAKKUMDU 

diatas bahwa terungkapnya kasus praktik politik uang yang sangat 

singkat waktunya hanya 5 (lima)  hari kalender sejak diterimanya 

laporan dugaan pelanggaran pemilihan, adapun beberapa metode 

yang digunakan dalam penanganan kasus tersebut : 

1. jaksa, penyidik dan pengawas pemilu selalu menggunakan meja 

GAKKUMDU berkoordinasi terkait penyempurnaan alat bukti dan 

berkas atau dokumen yang dibutuhkan 

2. jaksa dan penyidik sepakat menahan terlapor mulai 

dilaporkannya kasus praktik politik uang ini untuk memudahkan 

keterangan terlapor, artinya terlapor ditahan sebelum ada 

Putusan Pengadilan. 

3. GAKKUMDU tidak mau ditekan, tidak mau diintervensi, dan tetap 

profesional selama menangani kasus ini. 

4. jaksa dalam tuntutannya meyakinkan majelis hakim dengan cara 
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barang bukti dan keterangan para pihak bersesuaian. 

4. Kesimpulan 

Praktik politik uang yang terjadi di kabupaten pinrang pada 

masa tenang dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 54.500.000 

belum sempat dibagikan kepada orang lain namun terlapor (faizal bin 

latif) telah menjanjikan kepada orang lain dalam hal ini saksi satu 

(dato) dan saksi dua  (Mansur) bahwa mereka akan diberikan uang 

menjelang pencoblosan, selain saksi terlapor telah menjanjikan uang 

kepada beberapa orang yang dibuktikan dengan list nama-nama yang 

akan dibagikan uang. 

GAKKUMDU Kabupaten Pinrang dapat membuktikan sampai 

dipersidangan sehingga Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan 

Putusan Pidana Penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan subsider 

denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan, Pelaku menjalani kurungan penjara di Lembaga 

Pemasyarakatan Pinrang. 

Praktik politik uang yang terjadi di kabupaten sidrap pada masa 

tenang dengan cara mengumpulkan Kartu Keluarga yang ditukar 

dengan uang tunai untuk memilih Calon tertentu, kemudian  
GAKKUMDU Kabupaten Sidrap mampu membuktikan Pasal 

penyertaan atau turut serta  dalam kasus tersebut yang Terdapat lima 

(5) pelaku yang kesemuanya divonis bersalah oleh Putusan Pengadilan 

Negeri Sidrap dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. 

Setelah menguraikan dan mendapatkan rumusan kajian 

penelitian terhadap praktik politik uang (studi kasus Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2018 di  Kabupaten Pinrang dan Kabuapten Sidrap), 

penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan 
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dalam hasil penelitian ini yaitu :  

1. Penulis menemukan fakta dilapangan masih ada sebahagian kecil 

masyarakat yang belum paham aturan laragan politik uang, 

sebaliknya Sebahagian masyarakat sudah paham aturannya namun 

masih berani melakukan praktik politik uang, golongan masyarakat 

seperti ini terbagi dua yaitu :  

a) Masyarakat yang mampu secara ekonomi   dan hidupnya serba 

berkecukupan namun masih berani menerima politik uang 

karena sanksi hukumnya selama ini belum pernah ada orang 

ditangkap dan dipenjara gara gara terima politik uang. 

b) Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, alasan 

masyarakat ini menerima politik uang karena kebutuhan 

sehari-harinya tidak cukup sehingga mereka menganggap 

pemberian uang dan barang merupakan rejeki yang dapat 

menyambung kebutuhannya. 

2. Bahwa kasus praktik politik uang yang terungkap di kabupaten 

pinrang dan kabupaten sidrap sampai pelakunya dipenjara selama 3 

(tiga) tahun, hal ini merupakan upaya pencegahan yang 

sesungguhnya karena menurut hasil wawancara kami dengan salah 

satu tokoh masyarakat mengatakna bahwa kami akan berpikir 

menerima politik uang kedepan. penindakan yang dilakukan 

gakkumdu kabupaten pinrang dan kabupaten sidrap terhadap 

praktik politik uang pada PILKADA tahun 2018 sangat efektif 

sebagai upaya  pencegahan bagi masyarakat yang mengetahui 

adanya narapidana politik uang. untuk mengungkap  praktik politik 

uang sampai dipersidangan harus menggunakan metode 

penanganannya secara professional, tanpa ada tekanan, tanpa ada 

intervensi, dan akuntabilitas. Bila metode ini dimiliki oleh 

gakkumdu maka tidak ada yang sulit dalam penanganan kasus 

praktik politik uang Majelis hakim dipengadilan memutus maksimal 
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praktik politik uang bila berkas tuntutan jaksa penuntut umum 

lengkap dan selengkap-lengkapnya. 

Demikianlah kesimpulan penelitian ini yang diperoleh selama 

penelitian terkait praktik politik uang yang terjadi di kabupaten 

pinrang dan kabupaten sidrap. 

5. Rekomendasi 

Melihat fenomena praktik politik uang yang terjadi di 

Kabupaten Pinrang dan Sidrap maka rekomendasi yang akan didorong 

sebagai berikut : 

1. Menghadirkan sistem pencegahan yang bersifat komperhensif, 

berkesinambungan dan partisipatif. 

2. Melakukan penguatan kelembagaan di internal pengawas pemiliu 

terutama Gakkumdu dalam hal pengungkapan dan penyelesaian 

kasus praktik politik uang. 

3. Melibatkan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan yang 

ada dalam rangka membangun pendidikan dan kesadaran politik 

di tengah masyarakat. 
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BAB 8 

PROSES PENANGANAN PELANGGARAN PASLON 
OLEH PANWASLU PADA PILKADA 2018 KOTA 

PAREPARE 

 
Muh.Zainal Asnun 

 Ihdar Radhy 
Nur Islah 

 

 

1. Pendahuluan 

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 

1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang–Undang. Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di wilayah propinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk 

memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia 

menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan 

bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang 

dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Tingkat Kecamatan, Pengawas Pemilu 

Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara). 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan 



 
Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 170 
 

atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Panitia Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan 

pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-undang. Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan 

dengan bentuk Pemilu, baik Pemilihan Anggota Legislatif maupun 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik 

antar pendukung pasangan calon, ketidaknetralan penyelenggara. 

Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama 

menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, manipulasi dana 

kampanye dan penyalah gunaan wewenang.  

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 mengenai tugas, 

wewenang dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan Pemilihan 

Umum (Pemilu) DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden dan Undang-undang di dasarkan atas implementasi Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai “Perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” menjadi Undang-undang 

yang dimana pasal 71 ayat 3 “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati 

atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota secara spesifik 

dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan Pengawas Pemilu Lapangan 

dan Pengawas TPS. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar secara serentak di 171 

daerah di Indonesia pada Rabu 27 Juni 2018 yang menggelar pilkada 

serentak terdiri dari 17 Provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Salah satu 

https://www.kompasiana.com/tag/pilkada
https://www.kompasiana.com/tag/serentak
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kota yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah  yaitu Kota Parepare. 

95.147 pemilih tetap di Kota Parepare yang tersebar di 22 kelurahan 

yang ada di 4 kecamatan dan di 300 TPS akan memberikan hak pilih 

kepada dua pasangan calon WaliKota Parepare yaitu No Urut 1 Taufan 

Pawe-Pangeran Rahim dan No Urut 2 Faisal Andi Sapada-Asriadi 

Samad. 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lepas dari 

adanya dugaan pelanggaran-pelangaran Pemilihan yang dilakukan 

oleh pasangan calon, baik dugaan pelanggaran pidana maupun 

pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi diatur 

berdasarkan ketentuan pada pasal 1 Peraturan Bawaslu No 14 Tahun 

2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur 

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

Wakil Walikota. Dimana pasal tersebut membahas tentang tata cara, 

prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran yang berkaitan 

dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan. 

Adapun penindakan pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kota 

Parepare dilakukan oleh Panwaslu Kota Parepare dan jajarannya 

berdasarkan dari laporan warga maupun temuan pengawas, hal ini 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2017 

tentang Penanganan Laporan  Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota. Disebutkan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilihan 

dapat berasal dari laporan dan temuan. 

Pada Pilkada Kota Parepare Tahun 2018 terdapat pasangan 

calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan 

yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. 

Selanjutnya pasangan calon tersebut mengajukan permohonan 

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke Mahkamah Agung, 

kemudian memerintahkan KPU Kota Parepare untuk mencabut surat 

keputusan sebelumnya dan menerbitkan surat keputusan yang  baru 

https://www.kompasiana.com/tag/pilkada
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tentang penetapan pasangan calon. Dengan adanya surat keputusan 

dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, maka Pemilihan 

Kepala Daerah di Kota Parepare kembali mempertemukan dua 

kandidat yakni pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 

(dua)   

Dari sisi regulasi, perlu adanya tinjauan lebih lanjut terkait 

peranan rekomendasi Panwaslu dalam menangani penindakan 

pelanggaran administrasi sehingga dapat dilihat sejauh mana proses 

serta bagaimana pencapaian penegakan hukum Pemilu dalam 

menindaklanjuti laporan pelanggaran. 

Berdasarkan pada uraian dan permasalahan diatas, maka 

penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan kajian yang 

berjudul “Proses Penanganan Pelanggaran Paslon oleh Panwaslu pada 

Pilkada 2018”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penanganan pelanggaran oleh Panwaslu 

pada tahapan kampanye Pilkada tahun 2018 di Kota Parepare ?  

2. Bagaimana penegakan hukum pemilu dalam upaya penanganan 

pelanggaran pada tahapan kampanye Pilkada tahun 2018? 

3. Metode Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan kata lain adalah 
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jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang 

merupakan suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya 

atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah (Waluyo, 2002:15). 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris 

adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-

peraturan, buku-buku atau literatur - literatur hukum serta bahan-

bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan 

dalam penulisan kajian ini dan pengambilan data langsung pada objek 

penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam 

mengantisipasi konflik sosial (Ronny Soemitro, 2001:10). 

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data secara 

kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 

3.2   Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2013: 224) bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena 
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tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila 

dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Adapun sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan 

hukum utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang 

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan 

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat 

ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau 

bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan 

lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Pada kajian ini diperoleh data dengan mengumpulkan sumber 

data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan 

kajian. Teknik pengumpulan data primer merupakan data yang 

diperoleh dari suatu sumber, yang dilakukan dengan cara wawancara 

serta mengikutsertakan pendapat – pendapat para ahli. Sedangkan 

pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi 

dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. 

3.3 Perspektif  Teori 

Pada praktiknya, tahapan pelaksanaan pemilihan diawali 

dengan pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, 

pencalonan, kampanye, masa tenang, hari H pencoblosan, rekapitulasi 

suara hingga penetapan pasangan calon pemenang pemilu. Dalam 

rentang inilah pelanggaran administrasi berpotensi terjadi. Kehadiran 

Bawaslu sebagai lembaga penyelesai menjadi sangat menentukan, 

karena mekanisme penyelesaian dalam pemilu untuk mengamankan 
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integritas atas pemilu itu sendiri. (Rahmatunisa, 2017:56) 

Dalam pemilihan, sering terjadi pelanggaran – pelanggaran, baik 

administrasi maupun tindak pidana. Secara harfiah administrasi 

berasal dari kata administratie. Dilihat pengertiannya menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha dan kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. 
(KBBI, 2017) 

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan 

terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam 

rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah 

“perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut 

dengan strafbaar feit. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat 

diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan 

menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi 

lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam 

proses penyelenggaraan pemilu.  

Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi 

tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan 

pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu didefenisikan sebagai tindak 

pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak 

pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Defenisi yang 

sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Khairul Fahmi. 2015:266) 

Tindak pidana pemilu secara umum diatur dalam KUHP tetapi dalam 

perkembangannya diatur di undang-undang diluar kodifikasi. Menurut 

Topo Susanto tindak pidana pemilu tidak hanya diatur baru-baru ini 

saja melainkan dalam setiap pemilu di Indonesia sejak tahun 1955, 

pemilu orde baru, hingga pemilu-pemilu era reformasi sudah juga 

diatur. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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pun ada lima tindak pidana pemilu yang diatur di Pasal 148 sampai 

Pasal 152. Pasal-pasal itu mengancam pidana perbuatan penyuapan, 

perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai oranglain dan menggalkan 

pemungutan suara. (Muhammad Dinul Akram 2020:73) 

Guna menciptakan pemilu yang jujur dan adil, Panwaslu 

bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan yang dibentuk dalam 

suatu lembaga, dikenal dengan nama Gakkumdu (Penegakan Hukum 

Terpadu) yang bertujuan untuk menyamakan pemahamanan dan pola 

penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta 

turut terlibat dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran 

pidana pemilu. 

Menurut Prof. Sudarto, S.H., Penegakan hukum bidangnya luas 

sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila 

sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi 

juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Masalah 

prevensi dari kejahatan diartikan secara luas maka banyak badan atau 

pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, 

polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparatur eksekusi 

pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana 

badan-badan ini masing-masig mempunyai peranannya dapat 

dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang 

bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan 

tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang 

dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian. (Sudarto, 2002:113) 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
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(Triwulan, 2016:340) 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pemilihan walikota dan wakil waliKota Parepare 

2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk masa jabatan 2018–2023. 

Pemilihan ini merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan 

secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Dalam pemilihan 

tersebut terdapat 2 (dua) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh 

KPU Kota Parepare.  

Setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah biasanya rawan 

dengan pelanggaran dan kecurangan. Demikian juga perhelatan 

pemilihan walikota dan wakil waliKota Parepare, terdapat laporan 

pelanggaran yang ditujukan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti. Sesuai 

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua 

Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang, dalam 

melakukan penanganan pelanggaran sesuai perbawaslu nomor 14 

tahun 2017 tentang Penaganan laporan pelanggaran pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 

dan wakil walikota. 

4.1 Proses Penanganan Pelanggaran 

Dalam hasil kajian ini akan dibahas terkait proses penanganan 

pelanggaran administrasi salah satu Paslon yakni pasangan calon 

nomor urut 2, pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Diawali 

dengan adanya laporan yang ditujukan ke Panwaslu Kota Parepare. 

Untuk memperoleh informasi yang memadai, penulis 

melakukan riset berdasarkan penanganan pelanggaran yang 

bersumber dari laporan seorang warga Kota Parepare (pelapor)  yang 

diregister dengan nomor laporan: 05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 pada 
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tanggal 28 April 2018 terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan 

kewenangan, program, dan kegiatan pembagian beras RASTRA tahun 

2018 yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu). 

Penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk beras RASTRA 

dilakukan secara simbolis oleh calon yang sekaligus pada saat itu 

masih menjabat sebagai WaliKota Parepare. Kegiatan yang dilakukan 

di seluruh wilayah Kota Parepare dengan waktu dan tempat sebagai 

berikut: 

Sumber : Panwaslu Kota Parepare,2018 

Panwaslu Kota Parepare telah melakukan klarifikasi dan 

mengumpulkan bukti–bukti pelanggaran calon walikota nomor urut 1 

pada tahapan kampanye yaitu salinan keputusan walikota, salinan 

tanda terima dokumen, salinan pedoman umum dan/atau petunjuk 

teknis pengadaan dan pembagian RASTRA, salinan peraturan 

walikota, berita online, foto, video, rekaman suara, dan bukti lainnya. 

NO HARI/TANGGAL TEMPAT 

1 
Jumat, 26 Januari 
2018 

Lapangan Sumpang 
Minangae Kecamatan Barat 
Kota Parepare 

2 
Sabtu, 27 Januari 
2018 

Lapangan Lemoe 
Kecamatan Bacukiki Kota 
Parepare 

3 
Minggu, 28 Januari 
2018 

Lapangan Lapanyanya 
Kecamatan Soreang Kota 
Parepare 

4 
Senin, 29 Januari 
2018 

Taman Mattirotasi 
Kecamatan Ujung Kota 
Parepare 
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Pelapor dalam laporan nomor 05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018, 

mengemukakan bahwa calon nomor urut 1 telah melakukan kegiatan 

pembagian Rastra sebanyak 15kg, dilakukan 15 hari sebelum 

penetapan sebagai calon WaliKota Parepare oleh Komisi Pemilihan 

Umum Kota Parepare yang telah dituangkan dalam berita acara pleno 

nomor 14/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/II/2018 dan surat keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare 08/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-

Kot/II/2018, sehingga kegiatan tersebut masuk dalam masa tenggang 

yang dilarang menggunakan kewenangan program yang 

menguntungkan salah satu paslon yakni 6 bulan sebelum penetapan 

sebagai calon waliKota Parepare.  

Selanjutnya pelapor juga menyampaikan bahwa pembagian 

rastra sebanyak 15 kg tersebut disampaikan terlapor  kepada warga 

Kota Parepare secara langsung pada  saat kampanye. 

4.2   Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran  

4.2.1 Tindak Lanjut Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 

Sehubungan dengan adanya laporan nomor: 

05/LP/PW/Kot/27.02/ IV/2018 dari pelapor, berdasarkan fakta dan 

bukti-bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan klarifikasi pelapor, 

saksi, ahli dan terlapor, maka pada prinsipnya Panwaslu Kota Parepare 

menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 

terlapor berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Jo. Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

”Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang dinyatakan memenuhi unsur berdasarkan 

kesepakatan dari Sentra Gakkumdu dan Panwaslu Kota Parepare 

untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan terkait Pasal 188 Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 Ayat (3) Undang - Undang 10 
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Tahun 2016 jo”. Pasal 89 Ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017, serta hasil 

rapat pleno pimpinan Panwaslu Kota Parepare berdasarkan pasal 71 

ayat (5) UU 10 tahun 2016, jo. Pasal 89 Ayat (2), maka dinyatakan 

memenuhi unsur pelanggaran administrasi, sehingga Panwaslu Kota 

Parepare berkesimpulan bahwa laporan nomor 

05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 untuk diteruskan ke KPU Kota Parepare 

dengan penerusan nomor: 82/SN-24/PM.00.05/IV/2018 tertanggal 27 

April 2018 

4.2.2 Tindak Lanjut KPU Kota Parepare terkait Rekomendasi 

Panwaslu Kota Parepare 

Berdasarkan surat Panwaslu Kota Parepare nomor 82/SN-

24/PM.00.05/IV/2018 tentang penerusan pelanggaran administrasi 

pemilu maka KPU Kota Parepare menindaklanjuti rekomendasi 

panwaslu Kota Parepare dengan pertimbangan sebagaimana tertuang 

dalam Pokok Perkara (jawaban/tanggapan termohon) pada putusan 

Mahkamah Agung nomor 06P/PAP/2018  

Bahwa guna menjalankan tugas dan tanggungjawab KPU Kota 

Parepare, maka KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti surat 

panwaslu Kota Parepare nomor 82/SN-24/PM.00.05/IV/2018 tanggal 

27 April 2018, hal ini sesuai amanat peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut : 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 140 ayat (1) dan 

ayat (2), berbunyi:  ayat (1): “KPU Provinsi dan/atau    KPU    

Provinsi    dan/atau    Kabupaten/Kota memeriksa   dan   

memutus   pelanggaran   administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu 

Kabupaten/Kota diterima. 
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b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf P Tugas 

dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi 

“menindaklanjuti dengan segera rekomendasi   Panwaslu 

kabupaten/kota   atas temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran Pemilihan”; 

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 10 Huruf b1 KPU 

dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib melaksanakan dengan 

segera rekomendasi dan/atau putusan Panwaslu mengenai 

sanksi administrasi Pemilihan. 

d) Pasal 13 huruf p Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 

tahun 2015 yang menegaskan kewajiban dari KPU untuk : 

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu 

kabupataen / kota atas temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran. 

e) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang ”Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Pasal 8 huruf (c) tugas, wewenang   dan 

kewajiban KPU/KIP   kabupaten/kota dalam penyelenggaraan   

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, meliputi  melakukan konsultasi terkait tahapan 

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, 

apabila diperlukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasrudin Husain selaku 

Ketua KPU Kota Parepare periode 2018-2023, yang pada Pilkada tahun 

2018 menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Parepare Divisi Hukum 

menyatakan bahwa “Terkait tindak lanjut atas rekomendasi yang 

dikeluarkan Panwaslu Kota Parepare atas dugaan pelanggaran 

administrasi yaitu ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 maka KPU Kota Parepare melakukan prosedur 
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penanganan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan KPU 

Provinsi Sulawesi Selatan. KPU Provinsi Sulawesi Selatan memberikan 

supervisi dengan bersama melakukan kajian terhadap dugaan 

pelanggaran mekanisme dan prosedur ketentuan Pasal 71 Ayat 3. 

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian tersebut bersama KPU Provinsi 

Sulawesi Selatan, dilakukan konsultasi ke KPU Republik Indonesia. 

KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa 

berdasarkan hasil kajian yang disampaikan KPU Kota Parepare dan 

KPU Provinsi Sulawesi Selatan Paslon Nomor Urut 1 melakukan 

pelanggaran adminstrasi Pasal 71 Ayat 3”. 

Selanjutnya KPU Kota Parepare menerbitkan Surat Keputusan 

Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 ”tentang pemberian  

sanksi  pembatalan  sebagai  calon  Walikota  dan Wakil  Walikota  

Parepare  tahun  2018” dan Surat  Keputusan Nomor 64/PL.03.3-

Kpt/7372/ KPU-Kot/V/2018 tentang ”Penetapan Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan  Walikota  Dan Wakil 

Walikota  Kota Parepare  Tahun 2018” tertanggal 4 Mei 2018,   hal  

mana   tindakan   KPU Kota Parepare   tersebut   telah   sesuai dengan 

ketentuan Pasal 35A ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. 

Dengan adanya surat keputusan KPU Kota Parepare maka 

ditetapkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Parepare Tahun 2018. 

4.3 Tindak Lanjut Sentra Gakkumdu Kota Parepare terkait 

Rekomendasi Panwaslu Kota Parepare. 

Terkait dugaan pelanggaran menggunakan kewenangan 

program sebagai petahana, Panwaslu Kota Parepare telah 

meneruskan berkas penindakan dugaan pelanggaran dengan surat 

pengantar nomor  81/SN-24/PM-06.02/IV/2018 ke Sentra Gakkumdu 

Kota Parepare untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri 
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Parepare. Kemudian Pengadilan Negeri Parepare mengeluarkan 

putusan dengan nomor: 105/Pid.Sus/2018/PN Pertanggal 2 Juli 2018 

dengan menghasilkan putusan yang menyatakan terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 

Kemudian membebaskan Terdakwa karena itu merupakan dakwaan 

Penuntut Umum, Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, 

kedudukan, harkat serta martabatnya. Selanjutnya menetapkan 

barang bukti. Oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti maka 

barang bukti akan dikembalikan dan biaya perkara di bebankan 

kepada negara.  

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Sentra Gakkumdu 

Kota Parepare setelah pembacaan Putusan Nomor: 

105/Pid.Sus/2018/PN Pertanggal 2 Juli 2018 adalah melakukan 

Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dan telah diputus dengan 

Putusan Nomor: 366/PID.SUS/2018/PT MKS pertanggal 12 Juli 2018 

dengan amar putus: 

a) Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut tersebut; 

b) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 

105/Pid.Sus/2018/PN Per tanggal 2 Juli 2018 yang dimintakan 

banding tersebut; 

c) Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

4.4 Langkah Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) 

Setelah pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil WaliKota 

Parepare Tahun 2018 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 , 
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selanjutnya tim Paslon No. Urut 1 mengajukan permohonan ke 

Mahkamah Agung terkait Surat Keputusan KPU Parepare  Nomor   

64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018   tentang Penetapan Pasangan 

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan  Walikota  Dan 

Wakil Walikota  Kota Parepare  Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018.  

Putusan Mahkamah Agung nomor 06P/PAP/2018 sebagai 

berikut : 

a) Bahwa Pemohon terlebih dahulu akan menerangkan mengenai 

hal yang menjadi Objek Sengketa dari Permohonan Sengketa 

Pelanggaran Administasi Pemilihan yang diajukan oleh 

Pemohon; 

b) Bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 

2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 08/PL.03.3-

Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 sebagai 

Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Parepare 

Berita Acara Pleno Nomor 14/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/II/2018 

tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota 

dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2018 tertanggal 11 Februari 

2018. 

c) Bahwa selanjutnya KPU Kota Parepare pada tanggal 4 Mei 2018 

telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 63/PL.03.3-

Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang pada pokoknya membatalkan 

keikutsertaan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan 

Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Juncto Surat Keputusan 

Nomor 64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang hanya 

menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota 

Parepare Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada S.E., M.M. 

dengan Asriadi Samad, A.Md.; 
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d) Bahwa pembatalan keikutsertaan Pemohon tersebut didasarkan 

atas Rekomendasi Panwaslu Kota Parepare Nomor 82/SN-

24/PM.00. 05/IV/2018 perihal Penerusan Pelanggaran 

Administrasi Pemilu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 

Calon Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran Terhadap 

Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 Juncto PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) dan 

merekomendasikan kepada KPU Kota Parepare untuk 

menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016; 

e) Bahwa KPU Kota Parepare selanjutnya mengeluarkan Surat 

Keputusan Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang 

didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan 

Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara 

Nomor 57/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian 

Sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota 

selanjutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

64/PL.03.3-Kpt/7372/ KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 

2018 tertanggal 4 Mei 2018 Juncto Berita Acara Nomor 

58/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 

2018 tertanggal 4 Mei 2018; 

f) Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan 

dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara 

lain mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh 

oleh Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta 

Pemilihan yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa 



 
Serial Evaluasi Pilkada Serntak di Indonesia 

 

 
| 186 
 

pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan; 

g) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan 

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang 

menyatakan: “Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU 

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan 

sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan 

Bawaslu Provinsi atau Panwaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 

22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

h) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan 

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan: "Permohonan 

adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah 

Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU 

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi 

administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 

atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 

i) Bahwa KPU Kota Parepare sebagaimana diterangkan pada 

bagian terdahulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 

63/PL.03.3-Kpt/7372/ KPU-Kot/V/2018 yang membatalkan 

keikutsertaan Pemohon sebagai Calon Walikota dan Calon 

Wakil WaliKota Parepare Tahun 2018 pada Pemilihan Walikota 

dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2018 sehingga yang 

menjadi objek sengketa dalam Permohonan ini adalah:  
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j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/PL.03.3-

Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian Sanksi 

Pembatalan Sebagai Calon Walikota dan Wakil WaliKota 

Parepare Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018 Juncto Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-

Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan 

Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota 

Parepare Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018; 

Dasar hukum Keputusan Mahkamah Agung, yaitu Undang-

undang Nomor 10  tahun 2016, pasal 71 ayat 1 . 

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, 

anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah 

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 

Berdasarkan pertimbangan Undang-undang di atas, Mahkamah 

Agung berkesimpulan dengan memperhatikan pasal-pasal dari 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran 

Administratif Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
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Walikota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Adapun amar putus 

Mahkamah Agung sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian; 

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Parepare Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang 

Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan 

Wakil WaliKota Parepare Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018; 

3. Memerintahkan KPU Kota Parepare untuk mencabut Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 63/PL.03.3-

Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian Sanksi 

Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil WaliKota 

Parepare Tahun 2018 tertanggal 4 Mei 2018; 

4. Memerintahkan KPU Kota Parepare untuk menerbitkan 

Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2018 

yang memenuhi syarat yaitu: 

a. Pasangan Calon Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. 

Pangerang Rahim; 

b. Pasangan Calon Dr. Ir. H. Achmad Faisal Sapada, S.E., M.M. 

dan Asriadi Samad, A.Md.; 

5. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya; 

6. Menghukum KPU Kota Parepare membayar biaya sengketa 

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); 

Hal diatas merupakan hasil putusan dalam rapat 
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permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, 

oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung 

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan 

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama 

dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., 

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan 

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., 

M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. 

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI maka Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menetapkan kembali nomor 

urut 1 DR.H.M.Taufan Pawe,SH, MH dan H.Pangerang Rahim sebagai 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Parepare melalui surat 

keputusan nomor: 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang 

penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada 

Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2018. 

Dengan adanya surat keputusan ini, maka pemilihan kepala 

daerah di Kota Parepare kembali mempertemukan dua kandidat yakni 

pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) 

4.5 Tantangan Panwaslu Kota Parepare Pada pelaksanaan 

Penanganan Pelanggaran Paslon 

Dalam melakukan penanganan pelanggaran, Panwaslu Kota 

Parepare berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 

dan diatur secara rinci dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang 

”Penanganan laporan pelanggaran  Pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota”.  

Pada praktiknya Panwaslu menemukan tantangan dalam proses 

penanganan pelanggaran. Misalnya dalam hal tenggang waktu. 

Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 pasal 18 
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ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pengawas pemilihan dalam 

menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama 3 (tiga) 

hari setelah laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi, 

apabila diperlukan pengawas pemilihan dapat  meminta keterangan 

dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 

 Pada riset ini, penulis menemukan fakta bahwa Panwaslu Kota 

Parepare telah meminta keterangan klarifikasi dari pelapor, terlapor, 

saksi, pemberi keterangan dan ahli yang seluruhnya berjumlah 40 

orang dalam waktu yang singkat sesuai dengan Perbawaslu nomor 14 

tahun 2017. 

5. Simpulan 

Peranan Bawaslu dalam menangani penindakan pelanggaran 

pemilihan mengacu pada Undang-undang nomor 10 tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu nomor 14 

tahun 2017 tentang ”Penanganan laporan pelanggaran  Pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan 

wakil walikota”.  

Penanganan pelanggaran pemilihan dilaksanakan berjenjang 

oleh pengawas pemilihan sesuai kewenangannya berdasarkan pada 

tempat terjadinya pelanggaran yaitu Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu/Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan 

Pengawas TPS. Dugaan pelanggaran diperoleh dari hasil pengawasan 

pengawas pemilu yang dijadikan temuan atau dari laporan warga, 

pemantau atau peserta pemilihan.  

Pada pilkada tahun 2018, Panwaslu Kota Parepare menangani 
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penindakan pelanggaran terkait kegiatan pembagian beras RASTRA 

yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Kasus tersebut dilaporkan 

oleh salah satu warga Kota Parepare. 

Dalam penanganan penindakan pelanggaran, tahapannya 

diawali dengan penelitian laporan, kajian, dimana pada proses kajian 

tersebut dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, pihak yang 

diduga sebagai pelaku pelanggaran dan saksi atau ahli untuk didengar 

keterangannya dibawah sumpah. Jika hasil kajian terbukti ada 

pelanggaran maka Panwaslu akan memberikan rekomendasi yang 

kemudian diteruskan sebagai tindak lanjut laporan pelanggaran 

pemilu. Dalam hal ini, untuk penanganan pelanggaran paslon pada 

pilkada tahun 2018, rekomendasi Panwaslu Kota Parepare diteruskan 

ke KPU Kota Parepare untuk pelanggaran administrasi pemilihan, dan 

diserahkan ke Gakkumdu untuk pelanggaran tindak pidana. 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare 

memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran pidana 

pilkada, tujuannya untuk menyamakan pemahamanan dan pola 

penanganan pelanggaran pidana oleh Panwaslu, Kepolisian dan 

Kejaksaan serta turut terlibat dalam menindaki setiap dugaan 

pelanggaran pidana pemilu. 

Pencapaian penegakan hukum Pemilihan dalam hal 

menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh calon 

nomor urut 1 bahwa berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kota 

Parepare, KPU Kota Parepare menindaklanjuti sesuai peraturan 

perundang undangan yang berlaku, dengan ketentuan Pasal 71 ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PKPU Nomor 3 

Tahun 2017 Pasal 90 ayat (1) huruf (f). 

KPU Kota Parepare melakukan penelitian dan kajian terhadap 

pelanggaran administrasi yang direkomendasikan oleh Panwaslu dan 

telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi 
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Sulawesi-Selatan serta KPU RI. Sehingga kemudian KPU Kota 

Parepare berkesimpulan bahwa Terlapor telah terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Dan kemudian 

paslon nomor urut 1 melakukan upaya hukum dengan mengajukan 

permohonan ke Mahkamah Agung yang menghasilkan putusan 

memerintahkan KPU Kota Parepare untuk menetapkan kembali 

paslon nomor urut 1 sebagai pasangan calon. 

Dari riset ini, disimpulkan bahwa penindakan pelanggaran 

administrasi pemilihan, sekiranya pada peraturan perundang - 

undangan pemilihan selanjutnya dapat secara jelas norma yang 

mengatur langkah - langkah hukum yang dapat ditempuh oleh 

pasangan calon ketika KPU menerbitkan surat keputusan pembatalan 

calon atas hasil rekomendasi dari penindakan pelanggaran 

administrasi oleh Bawaslu kabupaten / kota akibat pelanggaran pasal 

71 ayat 3 (tiga) Undang-undang nomor 10 tahun 2016. 

Penulis merekomendasikan bahwa salah satu langkah untuk 

mencapai kepastian hukum yang efektif dan efisien pada pemilihan 

kepala daerah, dibutuhkan peradilan khusus pemilu/pemilihan yang 

putusannya bersifat final dan mengikat.  

6. Rekomendasi Kajian 

 Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan, penanganan 

pelanggaran Panwaslu Kota Parepare terhadap pelanggaran 

administrasi pilkada 2018 telah terlaksana sesuai dengan Undang-

undang yang berlaku diawali dengan adanya laporan dari masyarakat 

yang selanjutnya dilakukan pengumpulan bukti-bukti, klarifikasi 

kemudian menghasilkan rekomendasi oleh panwaslu yang diputuskan 

melalui rapat pleno. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh KPU Kota 

Parepare, kemudian paslon  nomor urut 1 mengajukan permohonan 
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Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke Mahkamah Agung. 

Selanjutnya Mahkamah Agung memerintahkan KPU Kota Parepare 

untuk mencabut surat keputusan sebelumnya dan menerbitkan surat 

keputusan yang  baru tentang penetapan kembali paslon nomor urut 1 

sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Parepare dalam 

pemilihan kepala daerah tahun 2018. 

Selanjutnya sebagai bahan rekomendasi penulis, perlu dibentuk 

peradilan khusus pemilu pada tingkat pusat hingga tingkat 

kabupaten/kota yang akan menangani pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi pada proses penyelanggaraan pemilu. Sehingga penanganan 

pelanggaran khusus pemilihan/pemilu akan lebih efektif dan efisien.  

Hal diatas sejalan dengan hasil  wawancara yang dilakukan 

penulis dengan Asram AT. Jadda yang merupakan dosen hukum dan 

Wakil Rektor I pada Universitas Muhammadiyah Kota Parepare , yang 

pernah menjabat sebagai Anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa ”penanganan dugaan 

pelanggaran berkaitan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dilakukan oleh lembaga atau instansi misalnya Bawaslu/Panwaslu, 

Kpu, Pengadilan sampai pada Pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung 

yang berimplikasi pada putusan yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Oleh karena itu, maka diusulkan untuk membentuk 

peradilan pemilu yang menangani terkait dugaan pelanggaran pada 

tingkat pertama dan terakhir. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

kepastian hukum kepada semua pihak yang berperkara”. 

Hasil wawancara selanjutnya dengan Andi Bau Mallarangeng 

yang sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian 

Hukum dan Demokrasi, pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu 

Kabupaten Wajo Periode 2012-2014 dan Periode 2017-2018, 

menyatakan bahwa ”Penyelesaian penanganan pelanggaran dan 

sengketa proses Pilkada sebaiknya dipertegas kembali mekanismenya 

di Undang-Undang supaya menghindari penafsiran yang berbeda 
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sehingga putusan Panwaslu/Bawaslu terkait penanganan pelanggaran 

dan sengketa proses benar-benar bersifat final mengikat. Segera 

membentuk peradilan khusus pemilu agar peradilan Pemilu hanya 

ditangani oleh satu Peradilan saja“. 

Akan tetapi sistem penanganan tindak pidana pemilu masih 

membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan 

efektif  guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, melihat sistem 

yang saat ini berlaku belum dapat menjawab permasalahan mengenai 

keadilan pemilu yang seharusnya menjadi roh pelaksanaan demokrasi 

di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya Peradilan Khusus Pemilu dan 

diharapkan menjadi embun penyejuk ditengah kekeringan perwujudan 

keadilan pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia (Fritz Edward 

Siregar. 2019. Menuju Peradilan Pemilu, Jakarta Selatan: Themis 

Publishing). 

Peradilan khusus pemilu merupakan suatu komponen 

terciptanya kepastian hukum menuju negara  demokrasi yang 

berdasarkan pancasila dan Undang-undang. 
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BAB 9 
 

PELAKSANAAN REKOMENDASI PEMBATALAN 
PASANGAN CALON ATAS PELANGGARAN PASAL 
71 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016 

PADA PILKADA PALOPO TAHUN 2018 
 

Asbudi Dwi Saputra 
Ahmad Ali 
Sitti Aisyah 

 

 

1. Pendahuluan 

Secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah 

sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-

keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang 

mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness 

competition) dalam memperebutkan suara rakyat. Dalam berbagai 

literatur ilmu politk disebutkan bahwa kualitas demokrasi amat 

ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya proses rekruitmen para 

wakil dan pimpinan-pimpinan rakyat (Leo Agustino, 2009:8-9). 

Suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara 

pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai 

pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang 

lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian 

hukum dalam hubungan checks and balances antar lembaga 

penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, hubungan yang seimbang 

antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berfungsi 
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dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai 

lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. 

Maka dari pada itu lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

penyelenggaraan, termasuk pengawasan pemilukada sangat penting 

untuk melakukan penguatan peran mereka dengan baik. Bekerjanya 

fungsi-fungsi kelembagaan negara salah satunya lembaga 

penyelenggara pemilu sangat menentukan kualitas sistem mekanisme 

demokrasi yang dikembangkan oleh suatu negara (Jimly Asshidiqie, 

2009:402).Hal ini berarti, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja 

secara efisien, efektif, tidak memihak, adil, jujur, terbuka dan dapat 

dipercaya. Secara umum, persepsi rakyat mengenai proses pemilu 

yang berlangsung secara bersih, jujur, tertib, adil, dapat dipercaya, dan 

terbuka akan tercermin dari persepsi rakyat mengenai lembaga-

lembaga serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

pemilukada. 

Dalam tinjauan normatif, keberadaan KPU dan Bawaslu beserta 

jajaran di bawahnya memiliki kedudukan yang sama dan sederajat 

yang dilahirkan secara bersama-sama oleh induk yang sama. Untuk 

memperkuat kapasitas dan kelangsungan dalam membangun 

tanggungjawab serta pelaksanaan pengawasan terhadap 

penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilukada. 

Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga 

negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu 

adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan 

untuk menegakan hukum Pemilu.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting 

untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan menjadi 

salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan, dan dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan 
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pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai 

proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

Dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk 

menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran 

administratif Pemilu. Tentang kewajiban KPU melaksanakan dengan 

segera Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu mengenai sanksi 

administrasi Pemilihan baru ada didalam dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Salah satu yang cukup krusial pada tahapan pencalonan dalam 

pemilukada adalah kedudukan calon petahana. Adanya jerat potensi 

diskualifikasi yang bisa dikenakan bagi calon petahana apabila 

melakukan tindakan tertentu yang dilarang oleh Undang-undang. 

Ketentuan larangan yang secara spesifik dikenakan bagi calon 

petahana seperti melakukan penggantian pejabat dalam waktu enam 

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan 

akhir masa jabatannya. Larangan tersebut secara tegas diatur dalam 

Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.  

Larangan penggantian atau mutasi jabatan tersebut memang 

mengandung frasa perkecualian, yakni mendapat pesetujuan tertulis 

dari menteri yang dalam hal ini yang memiliki wewenang adalah 

Menteri Dalam Negeri. Mutasi atau penggantian jabatan ini sangat 

berpotensi terjadi karena didasari adanya kepentingan politik bagi 

calon petahana.  

Dalam kontestasi pemilukada Kota Palopo tahun 2018 lalu, 
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salah satu yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kota 

Palopo saat itu, terkait dugaan pelanggaran administrasi yang 

dilakukan oleh calon petahana dimana dugaan pelanggaran itu berupa 

mutasi pejabat yang dilakukan oleh petahana dalam lingkup 

pemerintah Kota Palopo jelang masa kampanye. Dalam Pasal 71 Ayat 

(2) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 menjelaskan larangan bagi 

gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota 

atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan 

sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir 

masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 

Bawaslu atau Pengawas Pemilihan dalam kaitannya dengan 

penanganan pelanggaran memberikan rekomendasi terhadap temuan 

atau laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilihan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (PerBawaslu), inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya surat 

rekomendasi pembatalan calon oleh Panwaslu Kota Palopo kepada 

KPU Kota Palopo atas dugaan pelanggaran administrasi yang 

dilakukan oleh calon petahana.  

Sementara itu KPU dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala 

Daerah yang terkait rekomendasi Panwaslu terdapat dalam Pasal 13 

huruf p dimana disebutkan salah satu tugas dan kewajiban KPU 

Kabupaten/ Kota adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi 

Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran Pemilihan (Penamaan lembaga pengawas Pemilu masih 

bernama Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana disebutkan dalam 

undang-undang Pilkada). Hal ini juga berlaku bagi Penitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) hingga PPS. 

Selain UU Pilkada, KPU mengatur pada Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
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Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai 

pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi diskualifikasi bagi calon 

kepala daerah petahana apabila melanggar ketentuan Pasal 89 ayat 

(2). Hal tersebut diperjelas pada Pasal 90 Ayat 1 Huruf e menyebutkan 

bahwa melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum 

tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa 

jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai 

Petahana dan huruf f mengatakan bahwa menggunakan kewenangan, 

program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 

sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon 

sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau 

Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana. 

Namun dalam praktiknya rekomendasi itu sering diabaikan 

KPU, seperti halnya yang terjadi pada pemilihan Walikota Palopo 

Tahun 2018, yang mana pada intinya surat rekomendasi pembatalan 

calon yang dikeluarkan Panwaslu Kota Palopo tidak ditindaklanjuti 

oleh KPU Kota Palopo yang berimbas pada pemberhentian secara 

tidak hormat seluruh anggota KPU Kota Palopo dalam putusan DKPP. 

Untuk itu penulis dalam penelitian ini perlu menganalisis dan mengkaji 

bagaimana dengan status hukum terhadap surat rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Palopo setelah diberhentikannya 

seluruh anggota KPU Kota Palopo.   

Berangkat dari kenyataan dan permasalahan pokok di atas, 

bahwa perlunya upaya strategis Bawaslu dalam mewujudkan visi 

lembaga, menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan 

mewujudkan Pemilu yang demokratis, maka dalam penelitian ini 

penulis akan menggangkat isu hukum terkait dengan permasalahan 

Rekomendasi Pembatalan Pasangan Calon atas Pelanggaran Pasal 71 

Ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang tidak ditindaklanjuti 

oleh KPU Kota Palopo.  
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Implikasi terhadap pelaksanaan  rekomendasi 

Panwaslu Kota Palopo yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota 

Palopo.  

b. Bagaimana status hukum rekomendasi Panwaslu Kota Palopo 

yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo. 

3. Metode Penelitian atau Kajian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini 

disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses 

penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten.Melalui proses 

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data 

yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto & Mamudji, 1985:1). 

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi 

penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti 

metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan 

berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses 

untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

3.1. Jenis Kajian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

empiris. Pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan 

hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. 
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Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi 

ketentuan hukum normatif (undang-undang) yaitu dengan mengkaji 

kewenangan Panwaslu Kota Palopo yang diatur dalam Undang-

undang dalam hal pemberian rekomendasi Panwaslu Kota Palopo 

kepada KPU terkait dengan penanganan pelanggaran  Pasal 71 Ayat 2 

Undang-undang no 10 Tahun 2016, serta menganalisis permasalahan 

secara ilmiah tentang tindaklanjut dari rekomendasi Panwaslu Kota 

Palopo. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis 

atau cara pengumpulan data: 

a. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data 

sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan 

literatur yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dalam 

pemberian rekomendasi penanganan pelanggaran dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke 

lapangan dengan menggunakan teknik interview atau 

wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan 

masalah dalam penelitian ini (Sugiyono, 2013:137). 

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan 

demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan 

penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan 

mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel 

atau tulisan yang berkaitan dengan kewenangan Panwaslu dalam 

pemberian rekomendasi penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah (Pilkada). 
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4. Perspektif Teori 

Peneliti memaparkan mengenai beberapa penjelasan tentang 

teori-teori terkait topik yang peneliti bahas. Teori-teori yang didapat 

terdiri dari berbagai sumber baik itu dari penelitian terdahulu maupun 

pendapat dari para ahli yang terdapat dalam buku maupun jurnal 

penelitian, antara lain; 

4.1.  Teori Efektivitas Hukum 

(Hans Kelsen, 2006:39)menyajikan definisi tentang efektivitas 

hukum adalah "Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat 

menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh 

norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar 

dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. 

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia 

mengemukakan bahwa:  "Hukum akan menjadi efektif jika tujuan 

keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan 

yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang 

efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat 

diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi 

pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk 

melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang 

berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.15 

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang 

memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. 

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang 

                                                           
15Feliks Thadeus Liwupung, "Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga 

Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan 
Flores NTT", tanpa tahun, hlm. 80. 
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dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum 

adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu 

ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, 

maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam 

implementasinya. 

(Lawrence M Friedman, 2001:7) mengemukakan tiga unsur yang 

harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, 

meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Budaya hukum 

sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum 

dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang 

memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah 

laku yang berkaitan dengan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan 

kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang 

melakukan penegakan hukum, adalah seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan. Sementara itu, substansi berkaitan isi norma hukum. 

Norma hukum ini ada yang dibuat oleh negara (state law) dan ada juga 

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law atau 

disebut juga non state law). Kultur hukum berkaitan dengan budaya 

hukum masyarakat. 

4.2. Teori Sanksi 

Peranan sanksi hukum telah dirasakan selama ini, yakni 

merupakan salah satu motivator bagi masyarakat untuk dapat 

mentaati aturan hukum. Di samping itu ia berfungsi sebagai faktor 

yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai sarana kontrol social. Pengertian sanksi dapat pula 

berupa tindakan putusan yang diambil oleh negara terhadap 

seseorang aparatur di luar hukum pidana dan perdata, misalnya sanksi 

administratife dengan kata lain bahwa sanksi mempunyai pengaruh 

yang sangat besar bagi pelaksanaan tugas kepemiluan penyelenggara 

pemilu. Secara logika hal tersebut dapat diterima oleh karena dari segi 
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psychology manusia akan merasa terancam sanksi apabila melakukan 

pelanggaran hukum. Dalam hubungan ini ancaman sanksi bagi 

penyelenggra pemilu senantiasa menakuti-nakuti hingga dalam 

tindakannya senantiasa terkontrol dan berupaya untuk menghindari 

pelanggaran. Hal tersebut akan terlaksana jika dibarengi sanksi yang 

tegas terhadap setiap pelanggran pemilu, dan sebaliknya jika sanksi 

yang mengancam adalah hanya teguran tertulis tentunya sanksi 

tersebut tidak akan menimbulkan efek pencegahan maupun efek jera. 

Kemudian (Hans Kelsen,2014:72) memberikan pandangan 

bahwa sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud 

menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh 

pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai 

tindakan paksa. Dari teori Plato, Phytagoras, Aristoteles, dan Hans 

kelsen dapat diperoleh kesimpulan bahwa sanksi diberikan untuk 

pencegahan dan tindakan paksa agar sejalan dengan aturan yang 

berlaku, jika dikatikan dengan kepemiluan sanksi kepada sebegai 

upaya agar penyelenggara bekerja sesuai norma/aturan yg berlaku. 

Jadi sanksi tersebut harus mengandung muatan yang mengancam 

karena pencegahan tergantung dari bentuk ancaman. Jika teguran 

tertulis sebenarnya itu bukanlah suatu konsekuensi hanya sebagai 

pernyataan belaka bahwa telah terjadi pelanggran administrasi 

pemilu. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi janji-janji 

atau ancaman. 

Dalam hukum administrasi, penggunaan sanksi administrasi 

merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana 

kewenangan ini berasal dari aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. 

Pada umumnya, memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-

norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar 

norma-norma Hukum Administrasi (Ridwan HR, 2006:298). 

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas bukan 
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hanya mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan 

regulasi ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasarnya 

penyelenggraan pemilu, melainkan mencakup tindakan hukum 

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang 

dilakukan subjek hukum (Rony Wiyanto, 2014:40). 

Dalam konteks penegakan hukum administrasi konstruksi teori 

penegakan sanksi hukum administrasi yang telah diurai diatas dapat 

disimpulkan bahwabanyak terjadi pelanggaran hukum administrasi 

dalam pemilukada yang berakibat fatal dan menghilangkan hak 

demokrasi seseorang. Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang 

Pilkada telah menetapkan beberapa larangan bagi kepala daerah atau 

wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada, dalam Pasal 71 

Ayat 2 dimana rumusan normanya adalah Gubernur atau Wakil 

Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota 

dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum 

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan 

kecuali mendapat persetujuan dari Menteri. Pelanggaran terhadap 

larangan itu diancam dengan sanksi administratif sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, yaitu dalam hal Gubernur 

atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau 

Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan 

sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

4.3. Teori Kewenangan 

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, 

yaitu authority of theory; istilah yang digunakan dalam bahasa 

Belanda, yaitu theorie vanhetgezag, sedangkan dalam bahasa 

Jermannya, yaitu theorie der autoritcit. Teori kewenangan berasal dari 

dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan 

pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoretis 
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tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip (Ridwan HB, 

2008:110) menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan 

adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan 

dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik 

di dalam hubungan hukum publik. 

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang 

melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-

undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah 

tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan 

mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan 

dengan hukum. 

(Ridwan HR, 2008:105) mengemukakan bahwa dua cara organ 

pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: Atribusi; dan Delegasi. 

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan 

delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh 

organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada 

organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara 

organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan 

dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara 

di dalam menjalankan kewenangannya. 

Berdasarkan teori kewenangan, dalam Undang-undang Pilkada 

belum mengakomodasi atau memberikan perluasan kewenangan 

kepada penyelenggra teknis diatasnya untuk menjalankan 

putusan/rekomendasi pangawas pemilu yang tidak ditindaklanjuti 

penyelenggara sebelumnya. Padahal untuk masa kedepannya 

kewenangan ini akan sangat dibutuhkan agar penegakan hukum 

administrasi dapat berkepastian hukum. 

Kewenangan sangat diperlukan untuk menerapkan dan 

menegakkan hukum pemilu, sehingga pilihan yang tepat adalah 
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memberikan kewenangan kepenyelenggra pemilu satu tingkat diatas 

secara atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-

undang sendiri. Sehingga perlu aturan yang jelasbahwa dalam hal KPU 

Kab/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi/ putusan Bawaslu maka 

KPU Propinsi mengambil alih  kewenangan KPU Kab/Kota tersebut 

untuk dilaksankan. 

5. Hasil dan Pembahasan. 

5.1. Implikasi terhadap pelaksanaan  rekomendasi Panwaslu Kota 

Palopo yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo 

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 

masih marak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala 

Daerah petahana terkait dengan mutasi jabatan, ini berimplikasi pada 

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada, mutasi jabatan 

yang dilakukan sarat akan kepentingan politik petahana yang akan 

maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, seperti halnya yang 

terjadi di Kota Palopo. 

Hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo terkait 

dengan temuan dan laporan pada penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Daerah Kota Palopo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 

2018,Panwaslu Kota Palopo menerima laporan terkait dengan dugaan 

pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah 

petahana yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 

2016. Ketentuan di UU Pilkada mengatur tentang larangan petahana 

untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungannya berdasarkan Pasal 

71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, berbunyi: 

“Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil Bupati, dan walikota atau 

wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) 

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan 
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akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari 

Menteri” 

Terdapat tiga unsur dalam aturan tersebut, yaitu: Subjeknya 

Kepala Daerah, Dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum 

penetapan pasangan calon, dan Menguntungkan  atau merugikan 

pasangan lainnya. 

Prof. Dr. Abdul Razak S.H., M.H dalam keterangannya 

mengatakan bahwa, ’’latar belakang munculnya larangan mutasi bagi 

calon petahana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 UU 

No 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah untuk menghindari 

terjadinya conflik of interest sehingga dapat menjalankan roda 

pemerintahan yang baik.16 Selanjutnya dijelaskan olehnya bahwa tidak 

ada [[pengecualian lain yang dibolehkannya mutasi bagi calon 

petahana dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang No 10 tahun 2016 

kecuali ijin menteri dan kekosongan jabatan. Sedangkan DR. Zulkifli 

Aspan SH.,MH. dalam keteranganya mengatakan setiap pergantian 

jabatan apa saja harus mendapat persetujuan menteri.17 

Laporan pelanggaran pemilu tersebut telah dilakukan 

pengkajian oleh Panwaslu Kota Palopo yang menyimpulkan bahwa 

terdapat pelanggaran pada ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 

2016 oleh Petahana (Walikota Palopo). Ketentuan di UU Pilkada 

mengatur tentang larangan petahana untuk melakukan mutasi 

pejabat di lingkungannya kecuali mendapat persetujuan tertulis dari 

Menteri. 

Panwaslu Kota Palopo mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 

0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 kepada KPU kota Palopo untuk 

                                                           
16Bawaslu Kota Palopo, Kajian atas laporan nomor; 008/LP/PW/Kot./27.03/IV/2018, 

(Palopo 17 April, 2018) 
17Bawaslu Kota Palopo, Berita acara klarifikasi ahli, (Palopo 16 April, 2018) 
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membatalkan pasangan calon tersebut, namun KPU Kota Palopo tidak 

menjalankan surat rekomendasi tersebut.  

Berdasarkan Pasal 10 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 yang berbunyi: “KPU dalam penyelenggaraan wajib 

melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu 

mengenai sanksi administrasi pemilihan”. Ketentuan Pasal 14 Huruf j 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

berbunyi: “KPU berkewajiban melaksanakan Putusan Bawaslu 

mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses 

Pemilu”. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya KPU Kota 

Palopo lebih menaati keputusan Panwaslu Kota Palopo, karena 

Panwaslu Kota Palopo adalah lembaga penyelesaian sengketa 

Pemilu/Pilkada bukan justru menaati rekomendasi Dirjen OTDA. 

Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan 

bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu atas perbuatannya sebagai berikut: 

Tanggal 12 Februari 2018, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu 

IV, danTeradu V (Ketua dan Anggota KPU Palopo) menetapkan 2 (dua) 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, atas 

nama Judas Amir - Rakhmat Masri Bandaso (Juara) dan Akhmad 

Syarifuddin - Budi Sada (OmeBisa). Sebulan sebelum penetapan 

Pasangan Calon, Judas Amir selaku Petahana Walikota Palopo 

melakukan mutasi sejumlah Kepala SD, SMP, Pegawai Puskesmas, 

dan seorang Dokter. Tanggal 12 April 2018, Sdr. Hamzah selaku 

masyarakat melaporkan Judas Amir ke Panwaslu Kota Palopo dengan 

Nomor: 008/LP/PW/Kot./27.03/IV/2018 karena diduga melanggar 

ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terkait memutasi 

Pejabat/ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon. 

Pada tanggal 17 April 2018 Panwaslu Kota Palopo mengeluarkan 

status laporan Format A.13 yang intinya menerangkan bahwa Laporan 
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Pengadu merupakan Pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10Tahun 2016. Selanjutnya Panwaslu Kota Palopo 

menerbitkan rekomendasi Nomor: 0361/SN-23/PM[[.00.02/IV/2018 

kepada KPU Kota Palopo dengan bunyi status laporan Terbukti 

melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 

dan merekomendasikan dilakukan Pembatalan Pasangan Calon 

Nomor Urut 1 atas nama Judas Amir - Rakhmat Masri Bandaso (Juara). 

Jelang press realease/putusan KPU Kota Palopo, Ditjen Otda cq 

PjsGubernur Sulsel menerbitkan Surat nomor: 820/3636/OTDA, 

tertanggal 18 April 2018 yang ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, 

dan Plt. Walikota Palopo yang intinya menjelaskan bahwa dalam hal 

mengisi kekosongan Jabatan atau ada pejabat yang mengundurkan 

diri diperbolehkan mengangkat Plt tanpa persetujuan Menteri Dalam 

Negeri. Bahwa penjelasan surat yang dimaksud menyangkut Surat 

Keputusan Mutasi Plt. RS Palemai, yang bukanlah termasuk menjadi 

rujukan alat bukti Laporan Panwaslu menerbitkan rekomendasi 

berdasarkan format A.13. Surat Dirjen Otda ini hanya tertuju kepada 

Pjs Gubernur, Plt Walikota Palopo. Surat tersebut tidak ditujukan 

kepada Panwaslu kota Palopo dan juga KPU Kota Palopo. 

Bahwa 7 (tujuh) hari tenggang waktu setelah terbitnya 

rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, tepatnya pada tanggal 24 April 

2018, KPU Kota Palopo tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu 

Kota Palopo dan ditolak melalui Rapat Pleno. 

Berdasarkan pada putusan DKPP Ketua dan anggota KPU Kota 

Palopo tidak terdapat ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) UU No. 1 

Tahun 2015 yang mengatur bahwa Rekomendasi Panwaslu harus 

ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo untuk melakukan diskualifikasi, 

namun sebaliknya ketentuan pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 

justru memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk Memeriksa dan 

Memutus Pelanggaran Administrasi sesuai rekomendasi Panwaslu 
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Kota Palopo sejak diterima, Sehingga Tanggal 23 April 2018 KPU Kota 

Palopo telah menerbitkan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu 

Kota Palopo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 

Nomor:72/PL.03.3-KPT/7373/KPU-KOT/IV/2018 dengan cara 

mencermati kembali Surat Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/SN-

23/PM.00.02/IV/2018, Mencermati Surat Pj. Gubernur Sulawesi Selatan 

Nomor 820/244/ Bakesbangpol tanggal 19 April 2018, kemudian 

melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya 

mendampingi KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkonsultasi ke 

KPU RI di Jakarta.18 

Berdasarkan Surat Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 

820/244/Bakesbangpol tanggal 19 April 2018 Perihal Penjelasan 

Terkait Mutasi yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri 

Nomor 820/3636/OTDA Tanggal 18 April 2018, ditujukan kepada Ketua 

KPU Kota Palopo yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kebijakan 

Walikota Palopo untuk menempatkan tenaga fungsional medis dan 

paramedic, dimaknai oleh Walikota Palopo tidak termasuk dalam 

kategori Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

Selanjutnya dalam hal terjadi kekosongan pejabat dilingkungan 

pemerintah Kota Palopo, maka penunjukan Pelaksana tugas (Plt) tidak 

harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Maka Surat 

Menteri Dalam Negeri Nomor 820/3636/OTDA Tanggal 18 April 2018, 

merupakan Jawaban atas Surat Panwaslu Kota Palopo kepada Menteri 

Dalam Negeri RI Nomor: 0290/SN/-23/PM.01.01/III/2018 tanggal 29 

Maret 2018 perihal Permohonan Penjelasan Terkait Mutasi, sehingga 

surat tersebut menjadi dasar bagi Teradu dalam memeriksa dan 

memutus Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam 

ketentuan pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015: 

                                                           
18 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 

103/DKPP-PKE-VII/2018   
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“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kotamemeriksa dan memutus 

pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat 

(2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi 

dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.”. Ketentuan di atas 

menunjukkanbahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota 

dalam hal ini diberikan Kewenangan untuk memeriksa dan memutus 

pelanggaran administrasi sebagai bentuk tindak lanjut Rekomendasi 

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota. 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat 

Nomor:467/PY.03-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal 

Penjelasan Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016, menjelaskan bahwa pada intinya KPU RI sependapat 

dengan penjelasan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri dalam 

Surat Nomor: 082/3636/OTDA tertanggal 18 April 2018 yang pada 

pokoknya menjelaskan bahwa tindakan Walikota Palopo tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam hal ini Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 

dengan demikian sudah tepat sikap KPU Palopo dalam hal Tindak 

Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo yang dituangkan dalam 

Surat Tindak Lanjut Nomor: 72/PL.03.3-KPT/7373/KPU.Kot/IV/2018 

tanggal 23 April 2018. Surat ini kemudian menguatkan bahwa Tindak 

lanjut yang telah dilakukan oleh KPU Kota Palopo sudah sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa benar 

KPU Kota Palopo telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota 

Palopo Nomor: 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 dengan berpedoman 

pada ketentuan pasal 140 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 

2016 yang menyatakan KPU Kabupaten/kota memeriksa dan 

memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lama 7 (tujuh) 
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hari sejak rekomendasi Panwaslu diterima. KPU Kota Palopo 

melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU RI. Terhadap 

peristiwa hukum dugaan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat (2) 

Undang-undang nomor 10 tahun 2016, yaitu adanya mutasi sejumlah 

kepala sekolah SMP, SD, pegawai puskesmas dan seorang dokter. 

Terhadap laporan KPU Kota Palopo belum diterbitkan pendapat 

hukum baik oleh KPU Provinsi maupun KPU RI. Surat KPU RI nomor 

467/PY.03-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 ditujukan kepada 

HRN Law (Advocates & Legal Consultant) intinya menerangkan 

sependapat dengan surat Dirjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 

820/3636/OTDA. Dalam melakukan pencermatan dan penilaian 

terhadap peristiwa hukum dugaan mutasi jabatan oleh petahana Judas 

Amir, KPU Kota Palopo menggunakan dokumen berupa Surat Ditjen 

Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA, sebagai dasar 

pijak untuk sampai pada kesimpulan tidak terdapat pelanggaran 

mutasi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Judas Amir. Surat Ditjen Otda cq 

Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA, pada intinya 

menerangkan bahwa dalam hal mengisi jabatan atau ada pejabat yang 

mengundurkan diri diperbolehkan mengangkat Plt tanpa persetujuan 

menteri dalam negeri. Substansi surat Dirjen Otda tersebut tidak 

relevan dengan peristiwa hukum yang telah dilakukan pemeriksaan 

dan diterbitkan rekomendasi oleh Panwaslu Kota Palopo terkait 

mutasi sejumlah kepala sekolah, pegawai puskesmas dan 1 (satu) 

orang dokter. DKPP berpendapat tindakan KPU Kota Palopo yang 

menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran pasal 71 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan norma hukum 

dan etika penyelenggara pemilu. KPU Kota Palopo tidak cermat dalam 

membaca dan memahami substansi rekomendasi Panwaslu, surat 

KPU RI 467/PY.03-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan surat 

Dirjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA. Dalil 

pengaduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak 
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meyakinkan DKPP. KPU Kota Palopo terbukti melanggar Pasal 6 ayat 

(2) huruf d, ayat (3) huruf f , pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilihan Umum. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak 

relevan untuk menanggapi. 

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam 

persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa 

keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan KPU Kota 

Palopo, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan para 

Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, keterangan Pihak Terkait, 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili 

pengaduan Pengadu;Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;Ketua dan Anggota 

KPU Kota Palopo terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu dalam kedudukan dan jabatannya sekarang, 

berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP 

akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Memberikan 

Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Haedar Djidar, Teradu II 

Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan Teradu 

V Muhammad Amran Anas. masing-masing selaku Ketua merangkap 

Anggota dan Anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan Putusan ini. 

 

5.2. Status hukum rekomendasi Panwaslu Kota   Palopo yang tidak 

ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo. 

Setelah adanya putusan DKPP  Memberikan  Sanksi 

Pemberhentian Tetap kepada Ketua merangkap Anggota dan 

Anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan Putusan tersebut, status 

hukum dari rekomendasi Panwaslu kota Palopo tidak jelas hingga saat 

ini. 
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Pasal 10 huruf b1 UU 10/2016 yang secara eksplisit menyebutkan  

bahwa, KPU wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi 

dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan. 

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) UU 1/2015, yang 

menyatakan bahwa, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota 

wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau 

Panwaslu Kabupaten/Kota. 

Jika menelaah kedua pasal diatas bahwa Kendatipun bentuknya 

bukan putusan, tetapi "rekomendasi" Bawaslu, hukumnya wajib untuk 

segera  ditindaklanjuti  oleh  KPU  Provinsi  dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota. Terlebih rekomendasi itu juga sudah melalui tahap 

klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang, untuk memastikan apakah aspek 

formil dan materil atas objek pelanggaran administrasi tersebut 

terpenuhi. Namun tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai status 

putusan/rekomendasi tersebut, terjadi kekosongan hukum disitu, 

sebagai fakta empiris kasus yang ada di Kota Palopo walaupun ini 

dalam tahapan pilkada namun fakta hukum ini juga terjadi dibeberapa 

daerah pada tahapan pemilu. 

Bahwa pada kasus di Kota Palopo, KPU Kota Palopo tidak 

menindaklanjuti rekomendasi diskulifikasi ke salah satu pasangan 

calon, walaupun dalam sidang DKPP terbukti bahwa KPU Kota Palopo 

dinilai tidak cermat dalam menafsirkan rekomendasi Panwaslu Kota 

Palopo sehingga dalam putusan DKPP seluruh anggota KPU Kota  

Palopo  diberhentikan secara tidak hormat. Menjadi pertanyaan 

bagaimana status hukum rekomendasi tersebut? Faktanya sampai 

saat ini rekomendasi tersebut tidak berarti apa-apa atau Kegagalan di 

dalam pelaksanaannya. Tidak ada satu pasalpun yang memberikan 

ruang untuk rekomendasi tersebut tetap dijalankan. Ini akan menjadi 

celah hokum, seharusnya ada mekanisme yang mengatur tindak lanjut 

dari rekomendasi tersebut. 
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Ketentuan Pasal 10 huruf b1 undang-undang Nomor 10 tahun 

2016 yang menentukan bahwa KPU dalam menyelenggarakan 

pemilihan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau 

putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan. Jika 

berdasarkan regulasi Undang-undang pemilukada bahwa pada prinsip 

dasarnya semua rekomendasi Bawaslu harus  ditindaklanjuti agar tidak 

dianggap lalai, karena disitu ada hak yang ingin dilindungi, hak yang 

dimaksud adalah hak suara dalam substansi pemilu atau pemilukada 

kecuali memang rekomendasi tersebut ditentukan lain dalam 

perundang-undangan. Terkait dengan status rekomendasi setelah 

diberhentikannya jajaran komisioner KPU Kota Palopo tetap harus 

ditindaklanjuti, namun masih ada kasus yang berproses sementara 

jadwal tahapan telah ditetapkan sehingga perlu ada pengaturan 

mengenai waktu dalam mekanisme pengaturan jadwal tahapan. 

(Romi, wawancara 18 November 2020). 

Hal ini berarti bahwa KPU apabila mendapatkan rekomendasi 

dan/atau putusan dari Bawaslu mengenai sanksi administrasi 

pemilihan, hal ini termasuk pelanggaran Pasal 71 ayat 2 undang-

undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal 10 huruf b1 merupakan ketentuan 

yang wajib untuk dilaksanakan oleh KPU, karena norma yang 

termaktub adalah norma perintah yang sifatnya wajib untuk 

dilaksanakan. Adapun terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan 

oleh Bawaslu tentang Diskualifikasi calon yang tidak dilaksanakan oleh 

KPU karena telah diberhentikan secara tetap oleh DKPP, tidak 

menjadikan rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena 

norma ini adalah wajib untuk dilaksanakan oleh KPU, maka sekalipun 

DKPP telah memberhentikan jajaran Komisioner KPU Kota Palopo 

secara tetap. Kewajiban KPU tersebut tetap harus dilaksanakan, maka 

siapa yang akan melaksanakan? Tentu siapa yang mengisi jabatan itu, 

karena kewenangan ini adalah kewenangan atribusi yaitu kewenangan 

ini diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada KPU 
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(Inggit, wawancara 17 November 2020). 

Jika ditinjau melalui teori efektifitas hukum tentunya 

rekomendasi dari penangaanan pelanggaran administrasi tidak 

sepenuhnya efektif, rekomendasi tersebut dapat dikatakan efektif 

apabila ada efek yang membawa pengaruh atau menimbulkan akibat 

hukum serta penerapannya dapat memutuskan pelanggaran 

administrasi. Teori efektivitas hukum adalah "teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang 

memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum” (Salim dan 

Erlis Septiana Nurbani, 2013:375). Ada tiga fokus kajian teori 

efektivitas hukum, yang meliputi: 

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; 

b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan 

c. Faktor-faktor yang memengaruhinya.  

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa 

ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai 

maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Faktor-

faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan 

rekomendasi/putusan tersebut adalah salah satunya karena norma 

hukumnya tidak ada, terdapat kekosongan hukum mengenai 

tindaklajut rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan 

jajarannya. 

Sejalan dengan pendapat Howard dan Mummers tentang 

efektivitas hukum, Kedua ahli itu mengemukakan delapan syarat agar 

hukum dapat berlaku secara efektif, salah satunya adalah Undang-

undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematoki 

harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan, penuh 

kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit 

untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga 
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undang-undang tidak akan efektif. 

Untuk status hukum Rekomendasi/Putusan Pengawas Pemilu 

yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Jajarannya, belum diatur 

dalam UU Pemilu sehingga belum memenuhi asas-asas kejelasan 

tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai 

dan asas dapat dilaksanakan yang mengisyaratkan setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun 

yuridis. Untuk itu kewenangan sangat diperlukan dalam menerapkan 

dan menegakkan hukum pemilu, sehingga pilihan yang tepat adalah 

memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemilu satu tingkat 

diatas secara atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat 

undang-undang sendiri. Sehingga dalam RUU pemilu yang sementara 

dibahas dapat ditambahkan pasal yang mengatur secara jelas bahwa 

dalam hal KPU Kab/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi/putusan 

Bawaslu maka KPU Propinsi mengambil alih  kewenangan KPU 

Kab/Kota tersebut untuk dilaksankan. 

Pelaksanaan Pilkada yang melibatkan petahana akan 

menimbulkan konflik kepentingan yang akan lebih menguntungkan 

petahana. Namun disisi lain akan menjadi boomerang yang akan 

menimbulkan masalah baru. Surat rekomendasi Panwaslu Kota 

Palopo ke KPU Kota Palopo terkait adanya laporan masyarat tentang 

mutasi jabatan ASN yang dilakukan oleh Petahana (Walikota) yang 

tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo  berimplikasi terhadap 

pemecatan Anggota KPU Kota Palopo. 

Namun belakangan peran Bawaslu sebagai lembaga kuasi 

peradilan nyatanya tidak menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian 

sengketa pemilu. Tidak efektifnya peran Bawaslu sebagai lembaga 
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kuasi peradilan nampak dalam perkara-perkara. Maka peran Bawaslu 

sebagai lembaga kuasi peradilan sesungguhnya masih memiliki 

tantangan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 

putusan yang bersifat final dan mengikat terkait pelanggaran 

administrasi dan putusan sengketa, namun nyatanya tidak ada sifat 

imperatif yang menjamin pelaksanaan putusan tersebut oleh KPU. 

Konstruksi hukum dan sistem ketatanegaraan yang ada belum 

menjamin pelaksanaan putusan Bawaslu secara sempurna, dalam 

rangka menegakkan keadilan dalam berbagai kisruh permasalahan 

dalam Pemilu. Maka dapat disimpulkan, saat ini eksistensi Bawaslu 

sebagai pengawas dan lembaga peradilan perlu kembali diperkuat 

agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam 

menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Oleh karena itulah, 

diperlukan evaluasi dan rekonstruksi menyeluruh terhadap peran 

Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia 

salah satunya melalui Rancangan Undang-undang Pemilu.Ekspektasi 

masyarakat terhadap peran Bawaslu dalam mengawal setiap tahapan 

pemilu sangatlah besar, namun, disisi lain, keterbatasan kewenangan 

yang dimiliki membuat Bawaslu tidak dapat berfungsi sebagaimana 

diharapkan (Seach dan Sirajuddin, 2009: 84). Undang-undang 

pemilukada dengan berbagai macam persoalan yang terjadi pada 

pemilu kada pada tahun 2018 sudah selakyaknya menjadi bahan 

evaluasi kita bersama agar nantinya lahir sebuah undang-undang 

pemilu kada yang lebih baik. Perubahan merupakan hal yang wajar 

seiring dengan kebutuhan dan kekosongan hukum pada undang-

undang sebelumnya sehingga perlu dimasukkan dalam rangcangan 

pemilukada yang baru.   
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6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Implikasi bagi Komisioner KPU Kota Palopo yang tidak 

menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo adalah 

pemberhentian secara tetap oleh Dewan Kohormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan implikasi bagi surat 

rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo 

mengakibatkan tidak berlakunya sanksi hukum terhadap 

implementasi pelanggaran Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang No 10 

Tahun 2016.  

b. Dari segi regulasi terjadi kekosongan hukum atau ketiadaan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur status hukum 

rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo. 

7. Rekomendasi 

Dari eksplorasi pada pembahasan sebelumnya, setidaknya ada 

beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan untuk masukan terkait 

rekomendasi Panwaslu Kota Palopo yang tidak ditindaklanjuti oleh 

KPU Kota Palopo, maka penulis akan memberikan rekomendasi 

sebagai berikut:  

a. Perlu ada aturan yang lebih jelas dan tegas tentang tingkatan 

sanksi administrasi yang dijatuhkan dalam putusan Bawaslu, 

Sanksi yang diberikan harus sepadan dengan jenis perbuatan 

yang dilanggar sehingga sanksi tersebut dapat berfungsi 

sebagai pencegahan dan efek jera. 

b. Untuk status hukum Rekomendasi/Putusan Pengawas Pemilu 

yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Jajarannya, belum 
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diatur dalam UU Pemilukada untuk itu diperlukannya penguatan 

terhadap regulasi mengenai aturan hukum terhadap status 

rekomendasi/putusan Pengawas Pemilu yang tidak 

ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya agar mempunyai 

kepastian hokum 
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