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“Dari Abu Hurairah r.a dia berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk
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PERSEMBAHAN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas penegakan hukum tindak pidana pemilu
pada pemilu serentak 2019 di Provinsi Jambi. Sebagai tujuan antaranya untuk
mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana pemilu pada pemilihan umum
serentak 2019 di Provinsi Jambi, untuk mengetahui faktor penghambat penegakan
hukum tindak pidana pemilu pada pemilu serentak 2019 di Provinsi Jambi dan
upaya

Badan

Pengawas

Pemilu

(BAWASLU)

Provinsi

Jambi

dalam

menanggulangi tindak pidana pemilu pada pemilu serentak 2019 di Provinsi
Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif-deskriptif
menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah
Bawaslu menggunakan jalur represif penanganan perkara pidana pemilu yang
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan media internet
serta menggelar berbagai kegiatan yang mendukung edukasi seputar kepemiluan.
Adapun hambatan yang ditemukan selama penanganan perkara pemilu ditemui
pada norma-norma didalam undang-undnag yang multi tafsir, rendahnya
partisipasi masyarakat, sulitnya menemukan alat bukti serta kapasitas aparatur
Bawaslu sendiri yang masih lemah.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Pemilu Serentak 2019
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.
Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik.
Dengan pemilu, rakyat dapat memilih siapa yang dapat mewakilkan mereka,
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka 2 . Pemilu dapat diartikan
sebagai alat untuk melakukan rotasi pemimpin atau rotasi kekuasaan secara
konstitusional dan sarana pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi.
Dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan, para pemimpin politik
yang turut serta dalam kontestasi pemilihan umum melakukan berbagai cara
untuk memenangkan kontestasi, cara-cara tersebut tak jarang menabrak
ketentuan-ketentuan pidana yang sudah di atur dalam undang-undang tentang
pemilihan umum.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan
Umum, tindak pidana pemilu adalah “tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum”.
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, ketentuan pidana secara sistematis diatur dalam Buku V dengan judul
Tindak Pidana Pemilu pada BAB II tentang Ketentuan Pidana Pemilu. Di

2

Tim Penyusun BAWASLU RI, IKP 2019, Indeks Kerawanan Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden, (Jakarta; BAWASLU 2018) hal. 13

1

2

dalam bab tersebut, peraturan mengenai tindak pidana pemilu diatur dalam 66
pasal mulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 551. Secara anatomis, tindak
pidana pemilu dibagi kedalam beberapa kategori, Pertama, tindak pidana
pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 Pasal
meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514,
Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal
549 dan 551.
Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum,
diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal
504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544,
Pasal 548. Ketiga, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan
dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494. Keempat, tindak pidana pemilu yang
dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2
pasal yakni Pasal 522 dan 547. Kelima, tindak pidana pemilu yang dilakukan
oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi: Pasal Pasal 498, Pasal 525 ayat
(1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Keenam, tindak pidana pemilu yang
dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal
yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat
(2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon
presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553.
Pelanggaran pidana pemilu merupakan hal sering terjadi pada gelaran
pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah dan meminimalisir
tingginya tingkat pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Pada tahun 1999

3

melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 lahirlah suatu lembaga yakni
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bertugas untuk mengawasi jalannya
pemilihan umum3.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahnu 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan dalam Pasal 1 Angka 17 “Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang Mengawasi
Penyelengara Pemilu yang Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Indonesia”.
Tugas dari Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya akan disebut
Bawaslu terdapat dalam Pasal 93 Undang-Undang a quo 4 adalah sebagai
berikut: Pertama, menyusun standar tata laksana penyelenggaraan pemilu
untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan, Kedua, melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, Ketiga,
mengawasi

persiapan

penyelengaraan

pemilu,

Keempat,

mengawasi

pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Kelima, mencegah terjadinya
praktik politik uang, Keenam, mengawasi netralitas aparatur sipil negara,
netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian

Republik

Indonesia,

Ketujuh,

mengawasi

pelaksanaan

putusan/keputusan, Kedelapan, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, Kesembilan, menyampaikan dugaan

3

Tim Penyusun BAWASLU RI, IKP 2019.... hal. 17
A quo di dalam Black Law Dictionary berarti dari siapa, kata ini juga merujuk kepada
Ad Quem yang memiliki kepada siapa. Istilah ini bermakna korelatif, dengan pembahasan yang di
bahas sebelumya. Lihat, Bryan A. Garner, Black Law Dictionary 8th Edition, (New York; Thomas
Reuters.Co, 2009) Hal. 319
4
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tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, Kesepuluh, mengelola, memelihara,
dan merawat arsip sertamelaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal
retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
Kesebelas, mengevaluasi pengawasan Pemilu, Keduabelas, mengawasi
pelaksanaan Peraturan KPU, dan Ketigabelas, melaksanakan tugas lain sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Sepanjang proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pelanggaran
dan tindak pidana terjadi di setiap periode kontestasi, sebagai contoh sepanjang
proses Pemilu tahun 2014 dugaan pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran
yang menyangkut pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Permasalahan
daftar pemilih tetap(DPT), Money Politic. Pada Pemilu Legislatif 2014 seluruh
dugaan pelangaraan di tindak lanjuti oleh BAWASLU lalu di teruskan kepada
KPU dan Oleh KPU sebanyak 340 (91%) dugaan pelangaraan di tindak
lanjutui. Dugaan pidana sebayak 137 kasus (66 laporan dan 71 temuan) dan
semua dugaan pelanggaraan yang di temukan BAWASLU semuanya di
teruskan ke kepolisisan5.
Pelangaran pidana pada pemilu Legislatif 2014 lalu sebagai contohnya
adalah laporan dugaan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan oleh
KPU. Laporan ini di inisiasi oleh Perludem dan Paralegal pemilu yang tercata
dengan nomor 021/BAWASLU/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, yang artinya
laporan tersebut telah di teruskan BAWASLU ke Kepolisian6.

5

Tim Penyusun BAWASLU RI, IKP 2019.... hal. 18
Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, Firmansyah Arifin,Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu
2014 (Jakarta; Perludem 2014) hal.26
6

5

Sedangkan untuk pemilu 2019, secara nasional hasil penanganan
pelanggaran yang di lakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia mencatat
bahwa terdapat 16.134 Pelanggaran Administrasi. 373 Pelanggaran Etik, 582
Pelanggaran Pidana, 1475 Pelanggaran Hukum lainnya, dan 2.578 bukan
merupakan pelanggaran7.
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Jambi telah menindak lanjuti temuan
dan menerima laporan sebanyak 112 (seratus dua belas) pelanggaran, yang
terdri dari 53 (lima puluh tiga) temuan, 59 (lima puluh sembilan) laporan. Dari
112 (seratus dua belas) laporan dan temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi
meregistrasi perkara sebnayak 88( delapan puluh delapan) dan 24 (dua pulu
empat) perkara tidak di registrasi. Perkara yang di regsitrasi dan tidak di
registrasi terbagi 37( tiga puluh tujuh) perkara Pelanggaraan Administrasi, 43
(empat puluh tiga) perkara Tindak Pidana Pemilu, 14 (empat belas) perkara
Pelanggaran Kode Etik, dan 18 perkara lainnya 8.
Melihat dari data pelanggaran dan tindak pidana diatas dapat dilihat
bahwa jumlah pelanggaran tindak pidana cendrung tinggi terjadi di setiap
pemilihan umum. Biasanya pelanggaran tindak pidana tersebut banyak
dilakukan pada tahap kampanye. Kerena pada masa ini sanagat memungkinkan
bagi calon anggota legislatif maupun calon presiden mendulang suara sebanyak
banyaknya dengan cara apapun. Salah satu bentuk pelanggaran dan tindak
pidana pemilu yang paling umum bentuknya dapat berupa politik uang.

7

Terbitan Bawaslu Republik Indonesia, Data Pelanggaran Pemilu 2019 Tanggal 4
November 2019
8
Taufiqurrahman, dkk, Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jambi,
(Jambi: BAWASLU, 2019), Hal. 50
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Ketentuan mengenai politik uang sendiri sudah secara jelas diatur dalam Pasal
523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:
“(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara
langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) ahun dan denda paling banyak Rp24. 000.000 (dua puluh empat
juta rupiah).
(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan
imbalan uang atau materi lainnya kepa.da Pemilih secara langsung
ataupun ' tidak langsung sebagaima dimaksud dalam Pasal 278 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan
denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta
rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sensaja pada hari pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta
Pemilu tertentu dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah)”.
Melihat dari maraknya perbuatan tersebut peneliti berasumsi bahwa
penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu masih kurang
maksimal di jalankan. Disini peneliti memiliki ketertarikan untuk menelaah
lebih jauh mengenai masalah PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DI PROVINSI
JAMBI.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, dapat di
tarik rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu pada
pemilu serentak 2019 di Provinsi Jambi?

7

2. Apa faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemilu yang
dilakukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada pemilihan umum
serentak 2019 di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana

upaya

Badan

Pengawas

Pemilu

(BAWASLU)

dalam

menanggulangi tindak pidana pemilu pada pemilihan umum serentak 2019
di Provinsi Jambi?
C. Batasan Masalah
Melihat dari luasnya permasalahan seputar Tindak Pidana Pemilu,
maka peneliti membatasi masalah hanya pada permasalahan seputar Money
Politic9 yang terjadi selama tahap persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum
Serentak 2019 di Provinsi Jambi.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sudah sewajarnya setiap penelitian memiliki tujuan serta kegunaan
nya. Berdasarkan rumusan masalah yang di sampaikan di atas dapat di tarik
tujuan dan kegunaannya adalah sebagai berikut:
1. Ingin mengetahui bagaimama proses penegakan hukum terhadap tindak
pidana pemilu pada pemilu serentak 2019 di Provinsi Jambi.

9

Money politic di dalam penelitian ini merujuk kepada vote buying (pembelian suara).
Jika merujuk kepada definisi yang diajukan oleh Valeria Brusco, Marcelo Nazareno dan Susan
C.Stokes adalah “pembelian suara adalah upaya penawaran kepada pemilih berupa uang atau
biasanya barangg-barang konsumsi rendah dari partai politik, petahana, atau oposisi yang
ditukarkan dengan suara pemilih” Lihat Valeria Brusco, Marcelo Nazareno dan Susan C.Stokes,
Vote Buying In Argentina, Latin America Research Review, Volume 39, Number 2, 2004.hal 67.
Jika merujuk kepada apa yang di definisikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum adalah perbuatan menjanjikan, atau memberikan uang atau memberikan materi
lainnya baik langsung ataupun tidak langsung dengan maksud untuk meggunakan hak pilihnya
untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu pada waktu-waktu tertentu sesuai ketentuan yang
berlaku.
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2. Ingin mengetahui apa saja hambatan yang di temui oleh Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU) dalam menanggulangi tindak pidana pemilu pada
tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 di provinsi
Jambi.
3. Ingin mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) dalam menanggulangi hambatan penegakan hukum tindak
pidana pemilu pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum
serentak 2019 di provinsi Jambi.
Sementara itu penelitian ini sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi
dua keguanan sekaligus, yaitu secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis
penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:
1. Sarana menambah wawasan dan khazanah keilmuan baik dari kalangan
akademisi, mahasiswa, maupun secara umum terutama yang berkenaan
seputar tindak pidana pemilu dan upaya yang dilakukan Badan Pengawas
Pemilu dalam menanggulanginya.
2. Serta dapat di jadikan pemicu timbulnya suatu peraturan yang dapat lebih
efektif dan efisien dalam memnggulani tindak pidana pemilihan umum dan
meningkatkan kinerja dari Badan Pengawas

Pemilu dalam menanggulani

tindak pidana pemilu.
Selanjutnya penelitian di harapkan dapat memiliki kegunaan secara
praktis, sebagai:
1. Sebagai salah satu sumber rujukan dalam penindakan terhadap tindak
pidana pemilu.
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2. Bagi peneliti sendiri penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata 1 (S-1) di Bidang Hukum Pidana.
E. Kerangka Teori
Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang bersifat
abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat
nilai-nilai, pranata sosial, peristiwa-peristiwa dan prilakumausia10. Berdasarkan
pemaparan dari latar belakang diatas, ada beberapa teori yang dapt di gunakan
untuk menjelaskan prihalpermaslahan tersebut, antara lain:
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum bukan semata mata pengakan Undang-Undang
saja, namun terdapat faktor lain yang memepengaruhi, yaitu:
a. Faktor PerUndang-Undangan11
Dalam

penegakan

hukum

di

indonesia

undang-udang

merupakan instrumen dasar penegakan hukum. Di katakan begitu karena
Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang dalam proses
penegakan hukum rujukan utamanya adalah pada peraturan perUndangUndangan. Oleh karena itu pula faktor penghambat penegakan hukum
dapat berasal dari Undang-Undang, yang di sebabkan karena;
1) Tidak di ikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
2) Belum adanya peraturan pelaksana yang di butuhkan untuk
menerapkan undang undang.

10

Cik Hasan Bisri, Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi
(Jakarta; Logos, 1998), hal. 40
11
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta;
Rajawali Press, 2004) hal. 17-18
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3) Ketidak jelasam arti kata-kata di dalam undang- undang yang
berakibat

pada

kesimpang siuran

di

dalam

penafsiran

dan

penerapannya.
b. Faktor Penegak Hukum 12
Seorang

penegak

hukum

lazimnya

mempunyai

beberapa

keduduakan dan peranan sekaligus. Dengan demikian sangat mungkin
terjadi konflik, baik itu konflik status maupun konflik kedudukan
(conflict status and conflict of roles). Dalam penegakan hukum,
kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranann yang seharusnya
dan peranan yang sebenarnya atau peranann aktual, maka dalam hal ini
terjadi kesenjangan peranan (role-distance).
Masalah peranan ini di anggap penting, oleh karena pembahasan
mengenai penegak hukum sebenarya banyak tertuju pada diskresi. Yaitu
proses pengambilan keputusan yang tidak secara terikat oleh hukum, di
mana penilaian pribadi

memegang peranan. Maka berdasarkan hal

tersebut, penghambat dari suatu proses penegakan hukum, yaitu:
1) Keterbatasan kemapuan untuk menempatkan diri dalam pernanan
pihak lain dengan siapa berinteraksi,
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan
sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.

12

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor ... hal, 21-35
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4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5) Konservatisme.
c. Faktor Sarana dan Fatsilitas13
Tanpa ada sarana dan fatsilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fatsilitas
tersebut, antar lain mencangkum sumberdaya manusai yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain lain.
d. Faktor Masyarakat14
Kecendrungan masyarakat dalam mengartikan hukum dan
bahkan mngidentifikasikannya dngan petugas (penegak hukum secara
pribadi) telah mengakibatkan baik buruknya hukum di lihat dari
perbuatan penegak hukum itu sendiri yang merupakan pencerminan dari
hukum sebagai struktur maupun proses. Jadi dapat di tarik suatu
hampatan pnegakan hukum dalam masyarakat adalah pengetahuan yang
realtif kecil dari masyarakat tentang hukum itu sendiri, baik secara
struktural maupun penegakannya.
e. Faktor Kebudayaan15
Faktor kebudayaan memilii peranan penting dari sebuah sistem
hukum. Faktor kebudayaan tidak dapat di pisahkan dari faktor
masyarakat, karean kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilainilai yang mendasari huum yang berlaku, nilai yang merupakan
13

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor ... hal. 37
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor ... hal. 44-58
15
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor ... hal. 59-69
14
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konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan aapa
yang dianggap buruk.
Padanagan yanag berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:
1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme
2. Teori Penanggulangan Kejahatan
Menurut G. Peter Hoefnagles16, Upaya penanggulangan kejahatan
dapat ditempuh melalui 3 cara, yakni:
a. Penerapan hukum pidana (criminal law aplication)
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c. Mempengaruhi

pandangan

masyarakat

tentang

kejahatan

dan

pemidanaan dengan menggunakan media massa.
Menurut Barda Nawawi Arief 17 , upaya atau kebijakan untuk
melakukan

pencegahan

dan

penanggulangan

kejahatan

termasuk

kedalambidang kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tida terlepas dari
kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari
kebijakan/upaya-upaya yang kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upayaupaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penaggulangan kejahatan
dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka
kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus

16

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijkan Hukum Pidana : Perkembangan
Penyususnan KUHP Baru, (Jakarta; Kencana, 2015) hal. 20
17
Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, (Yogyakarta; Genta Publishing , 2010) hal. 349-354
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memperhatikan dan mengarah pada tercapaiya tujuan dari kebijakan sosial
(social policy) itu berupa “social defence policy” dan “sosial walfare
policy”.
Dari pengertian diatas dapat di pahami bahwa penanggulanagan
kejahatan secara garis besar terbagi menjadi dua jalur, yakni “Penal”
(Represif) dan “Non Penal” (Preventif).
a. Upaya Penal (Represif)
Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social
defence

policy)

salah

satunya

dengan

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun
potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menaggulangi tindak
pidana atau kejahatan ini termasuk kedalam wilayah kebijakan
kriminal18.
Permasalahan

utama

dalam

kebijakan

kriminal

dengan

menggunakan saran penal adalah masalah penentuan19:
1) Perbuatan apa yang seharusnya di jadikan tindak pidana, dan
2) sanksi apa yang sebaiknya di gunaan atau di kenakan kepada si
pelanggar.
Masalah menentukan perbuatan apa yang searusnya di pidana
merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang
semula bukan merupakan suatu yang dapat pidana menjadi suatu

18

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penaggulangan
Kejahatan, (Bandung; Cipta Aditya Bakti, 2001) hal. 73
19
Barda Nawawi Arief, Bunga Ramp ai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung; Cipta
Aditya bakti, 2002) hal. 32
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perbuatan dapat di pidana (kriminalisasi). Jadi pada dasarnya
kriminalisasi merupakan suatu bagian dari criminal policy yang
menggunakan saran hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk
bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy)20.
Jadi secara keseluruhan, penanggulangan kejahatan melalui jalur
penal adalah dengan membuat suatu kebijakan (policy) saat telah terjadi
tindak pidana/ kejahatan yang penegakannya dilakukan dengan
menjatuhkan hukuman (law enforcement).
b. Upaya Non-Penal (Preventif)
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk
mencegah terjadnya kejahatan untuk yang pertama kali. Mencegah
kejahatan lebih balik dari pada mencoba untuk mendididk penjahat
menjadi lebih baik kembali. Di dalam perspektif kriminologi yaitu usahausaha memperbaiki penjahat perlu di perhatikan dan di arahkan agar
tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat berdasar bila upaya
penanggulangan kejahatan di jalankan menggunakan jalur preventif,
karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu keahlian khusus dan
lebih ekonomis.
Mengingat upaya penanggulanagankeajahatan melalu jalur nonpenal lebih bersifat tindakan mencegah terjadinya suatu kejahatan, maka
sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor penyebab terjadinya
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain , berpusat pada masalah20

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung; Cipta Aditya bakti,
2003) hal. 240
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masalah atau kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung
dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan suatu kejahatan21.
F. Kerangka Konseptual
Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsepkonsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan
dengan istlah yang ingin atau akan di teliti22. Jadi berdasarkan masalah yang
diangkat dalam penelitian ini dapat di jelaskan kerangka konseptualnya sebagai
berikut:
1. Penegakan Hukum
Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di
dalam praktik yang harus di taati. Jadi memberikan keadilan di dalam suatu
perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan
mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara
prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal23.
Di dalam upaya penegakan hukum, terdapat tiga prisnsip yang
harus

di

perhatikan,

yakni;

Pertama,

Kepastian

hukum;

Kedua,

Kemanfaatan; Ketiga, Keadilan.

21

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai... KUHP Baru... hal. 46
SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; Prasetyawidia Pratama,
2000) hal. 132
23
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta ; Sinar Grafika, 1998) hal. 33
22
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2. Tindak Pidana Pemilu
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan
Umum, tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
3. Pemilihan Umum Serentak 2019
Berdasrkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
“Pemilihan Umum atau yang selanjutnya di sebut sebagai Pemilu
adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur,
rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
Pemilhan Umun 2019 di Indonesia yang akan di selanggarakan pada
17 April 2019 merupakan Pemilu yang pertama kali di lakukan dengan
serentak, jadi rakyat indonesia tidak hanya memberikan suararnya untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden namun juga akan memilih anggota
Legislatif.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan pendukung yang berkaitan dengan
konsep, teori atau data temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan masalah yang di teliti dan yang mendasari penelitian yang sedang di
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jalankan24. Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada penelitian serupa yang
lebih dahulu dilakukan. Adapun penelitian tersebut, antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Tetuko Nadigo Putra AT25 pada
tahu 2018 tentang Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic)
pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi
Lampung.
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Bandar Lampung, yang
dalam fokus kajiannya adalah pada penanggulanagn politik uang pada
pemilhan kepala daerah (PILKADA) serentak 2018. Latar belakang penulis
dalam menulis penelitian ini adalah karena kecendrungan dari politisi yang
menggunakan politik uang akan berusaha mengembalikan modal awal yang
di gunakan untuk membiayai ongkos politik mereka. Serta peneliti dalam
tulisan ini menyoroti kurang nya peraturan yang mengatur tentang politik
uang.
Dalam meneliti tulisan ini peneliti menggunakan kerangka teori
penaggulangan kejahatan dan teori faktor penghambat penegakan hukum.
Secara metodologi penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris, sehingga selain menganalisa hukum yang di
konsepkan sebagai norma dalam kehidpan bermasyarakat,

menganalisa

bagaimana penerapannya di masyarakat.

24

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta; Graha
Ilmu 2006) hal. 254
25
Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Lampung. Peneliti melakukan penelitan ini pada tahun 2018 sebagai syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
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Sekilas penelitian ini hampir sama dengan masalah yang sedang
peneliti lakukan sekarang. Namun, hal hal yang membedakan adalah lokasi
penelitian nya, fokus kajian, dan waktu penelitian ini dilakukan. Peneliti
melakukan penelitian di wilayah provinsi jambi dengan fokus kajian adalah
penegakan hukum tindak pidana pemilu momen pemilihan umum serentak
2019.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Raden Deni Saputra 26 pada tahun 2016
tentang

Strategi

Badan

Pengawas

Pemilu

dalam

Meminimalisir

Pelanggaran Pemilukada Provinsi Jambi Tahun 2015.
Penelitian ini dilakukan di jambi dengan menyoroti bagaimana
strategi BAWASLU dalam meminimalisir pelanggaran yang terjadi selama
pimilukada provinsi Jambi 2015. Pada penelitian ini peneliti menggunakan
jenis penelitian kualitatif dan mendapatkan data dari lapangan.
Yang membedakan antara penelitian yang di lakujan oleh peneliti
dan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh
Raden Deni Saputra, peneliti memfokuskan kajian kepada pelanggaran
administrasi dan alat peraga kampanye, tidak membahas secara mendalam
tetang permasalahan money politic. Dari sisi teori yang di gunakan untuk
membedah permasalahan pelangaran pemilu, peneliti tidak menguraikan
teori apa yang di gunakan serta dari pendekatan penelitian yang di gunakan,
peneliti pun tidak menjelaskan pendekatan apa yang di gunakan.

26

Raden Deni Saputra adalah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Peneliti melakukan penelitan ini pada tahun 2016 sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

19

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mat Supriyansah 27 pada tahun 2017 tentang
Money Politic dalam Pemilu Menurut PerUndang-Undangan Hukum Islam
dan Undang-Undang.
Pada penelitian ini penelitian menggunakan jenis penelitian
kualitatif-naratif dengan pendekatan Yuridis-Normatif dan YuridisKomparatif, karena penelitian ini mengangkat masalah money politic dalam
dua sudut pandang hukum, yakni hukum islam dan hukum postif indonesia.
Yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh
Mat Supriansyah adalah penggunaan jenis penelitian dan pendekatan
penelitian.

27

Mat Supriansyah adalah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Raden Intan
Lampung. Peneliti melakukan penelitan ini pada tahun 2017 sebagai syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H).

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana ada
beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan
kegunaan28.
1. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif-deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif
adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya 29. Pada penelitan ini,
peneliti berupaya menjelaskan tentang persoalan bagaimana penegakan
hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) pada pemilihan umun serentak 2019 di provinsi Jambi. Jenis
penelitian kualitatif-deskriptif ini dipilih karena lebih tepat untuk
menjelaskan sebuah realitas tentang sebuah perjalanan dan tentang upaya
penegakan hukum tindak pidana pemilu.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

yuridis-empiris.

Pendekatan yuridis (hukum di lihat sebagai das sollen), karena dalam
28

Sugiyono, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung; Alfabeta,
2016) hal. 2
29
SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian... hal. 10
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membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan Empiris (Hukum di lhat
sebagai yang sebenarnya atau das sein), karena dalam penelitian ini di
gunakan data primer dari lapangan yang membahas tentang bagaimana
hukum beroprasi di masyarakat30.
3. Jenis dan Sumber Data
Ada dua jenis data yang di gunakan pada penelitian ini, yaitu data
primer dan data sekunder, sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer adalah data yang di ambil secara langsung dari
sumbernya di lapangan. Data primer ini adalah data yang berkenaan
dengan upaya penanggulangan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh
Bawaslu provinsi Jambi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan
umum serentak 2019 di provinsi Jambi.Adapun sumber datanya adalah
informan dan pelangaran pidana pemilu yang terjadi selama pemilu
serentak 2019 di provinis Jambi.
Adapaun daftar informan yang akan di wawancarai adalah;
1. Wein Arifin, S.IP, M.IP Komisioner Bawaslu, Koordinator Bidang
Pengawasan dan Penanganan Perkara Pemilu;
2. Eka Vita Nahdiati, S.H, M.H, Kepala Bagian Hukum, Badan
Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi;

30

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016) hal.31
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3. Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H, M.Hum, Ahli Kriminologi UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi;
4. Dr. Sayuti, S.Ag, M.H, Ahli Hukum Tata Negara UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi;
5. Agus Sukarno, Politisi dan Pengamat Politik Provinsi Jambi
b. Data sekunder
Data skunder adalah data yang di dapat dari sumber-sumber
lain sebagai pendukung data primer yang di pandang berkaitan dengan
pokok kajian yang di teliti

31

. Data sekunder bersumber dari

penyelenggara pemilu, maupun bahan perpustakaan lainya.
Dalam penelitian hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan
bahwa data sekunder sumbernya di peroleh berdasarkan studi
kepustakaan dan biasanya di sebut bahan hukum. Bahan hukum yang di
gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalah
pemilihan umum yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan peraturan pendukung lainnya.
4. Instrumen Pengumpulan Data
a. Observasi
Melalui teknik ini pengamatan terangkum data mengenai; 1)
laporan dugaan tindak pidana pemilu; 2) proses penyidikan laporan
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dugaan; 3) pelimpahan perkara; 4) penegakan hukum; 5) aktivitas panitia
pengawas di lapangan.
b. Wawancara
Wawancara ini di gunakan untuk memahami informasi secara
detaildan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah
yang di teliti. Melalui wawancarai ini di harapkan adanya respon dan
opini subyek penelitian yang berkaitan dengan upaya penanggulangan
tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahap persiapan
dan pelaksaanaanpemilihan umum serentak 2019 di provinsi Jambi.
Pertanyaan yang akan di susun oleh peneliti meliputi sub tema yang
berkaitan dengan tema pokok yaiti antara lain: proses pelaporan dugaan
tindak pidana pemilu, proses penyidikan perkara, pelimpahan perkara,
penegakan hukum, serta aktivitas panitia pengawas di lapangan.
c. Dokumentasi
Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data yang sudah
tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan
pelengkap bagi data primer yang di peroleh melalui observasi dan
wawancara mendalam.
5. Teknik Analisis Data
Mengingat tulisan ini akan membahas tentang penegakan hukum
tindak pidana pemilu, maka analisis terhadap upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh Bawaslu akan di telisik lebih dalam. Secara umum, proses
dari bergulirnya suatu tindak pidana adalah bermula dari adanya laporan
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dugaan tindak pidana, lalu kedalam proses penyelidikan dan penyidikan,
penegakan hukum, hingga ekseskusi.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka data-data yang di peroleh
dalam penelitian ini nantinya akan di analisis melalui beberapa teknik
analisis, untuk menyingkap persoalan-persoalab tersebut, yaitu melalui
teknik Analisis Interaktif.
Sebagaimana yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman 32 .
Analisis ini di bagi kedalam tiga kegiatan yang saling berinteraksi yaitu, a.
reduksi data (data reduction), b. penyajian data (data display), c. Penarikan
kesimpulan (conclution).
a. Reduksi Data.
Melalui pengamatan dan wawancara, di temukan data yang
sedemikian kompleks dan banyak serta bercampur, maka langkah yang
perlu diambil adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktifitas
peneliti dalam mimilih dan memilah daya yang dianggap releban untuk
di sajikan. Menurut Miles dan Huberman, “data reduction refers to the
proscess of selecting, focusig, simpliying, abstracting, and transforming
the „raw‟ data that appear written up fieldnole” proses peilihan data
memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah,
pemaknaan, dan penenmuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Kegiatan ini akan beralangsung sejak awal semapai akhir penelitian.
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b. Penyajian Data.
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kulaitatif, penyajian data bisa
disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini iles dan Huberman menyatakan
“the most frequent from of display data from qualitative research in the
past has been naratif text”. Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif33.
c. Penarikan Kesimpulan.
Langkah

selanjutnya

adalah

menarik

kesimpulan

yang

merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh.
Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung.
6. Validitas Data
Dalam penelitian kualitatif, data yang sudah dikumpulkan dan
dianalisis akan dilakukan uji keabsahan data. Pada penelitian kualitatif, uji
kebasahan data dilakukan dengan pengujian kredibilitas data34.
Pada penelitian ini, uji kebasahan data dilakukan melalui
serangkaian pengujian, yakni:
a. Triangulasi
Triangulasi adalah pengecekan data secara menyilang dalam
penelitian kualitatif. Triangulasi melakukan penilaian kecukupan data
33
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merujuk kepada keterpusatan data dari banyaknya sumber, dari
banyaknya prosedur pengumpulan data 35 . Pada penelitian ini peneliti
menggunakan metode triangulasi sumber. Pengecekan dilakuakan dengan
menguji keabsahan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
dengan mendeskripsikan, mengkategorikan dan menspesifikan data.
b. Penggunaan Bahan Referensi
Penggunaan bahan referensi disini adalah adanya pendukung
yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan
pendukung dalam penelitian ini berupa rekaman suara dari hasil
wawancara dengan narasumber, serta berupa foto-foto pendukung ke
otentikan data36.
c. Diskusi dengan teman sejawat.
Diskusi dengan teman sejawat yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah dengan melakukan diskusi megenai temuan data dilapnagan
dengan teman-teman yang memiliki kesamaan minat dengan tema
penelitian ini.
B. Sistematika Penulisan.
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
skripsi ini akan di estimasikan sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan.
Pada bab ini pada hakikatnya menjadi pokok pikiran dan menjadi
pijakan bagi penulisan skripsi ini. pada bab ini menggambarkan latar
35

Wiersma William, Research Methods in Education; an Introduction, (Beverly Hills; Sage
Publication, 1984) hal. Dalam Sugiyono, Metode Penelitian... hal. 273
36
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belakang mengapa peneliti mengangkat masalah ini. membahas
mengenai rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peenlitian, kerangka
terori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II : Metodologi Penelitian
Pada bab ini di paparkan mengenai metodologi penulisan yang di
gunakan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan sesuai dengan
permasalahan yang diangkat.
BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
Pada bab ini di gambarkan secara umum mengaenai Badan
Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang menjadi bagian unit analisis
dar penelitian ini.
BAB IV: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu pada Tahap Persiapan
dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 di Provinsi Jambi.
Bab ini merupakan bab pembahasan yang membahas hasil
penelitian.
BAB V : Kesimpulan
Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan
oleh peneliti dan kata penutup.
C. Jadwal Penelitian.
Untuk mempermudah pemmbacaan mengenai langkah-langkah penelitian ini
maka peneliti menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

No.

2019

Februari

KEGIATAN

2020

Maret

Januari

Februari

Maret

Juli

2021

Agustus

September

Oktober

Januari

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.

Pengajuan Judul

2.

Pembuatan Proposal

3.

Perbaikan

Proposal

v
v v
dan

v v
Seminar
4.

Surat Izin Riset

5.

Pengumpulan Data

6.

Pengolahan dan Analisis

v
v

v

v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v
data
7

Bimbingan dan Perbaikan

8.

Agenda dan Ujian Skripsi

9.

Perbaikan dan Penjilidan

v v
v
v v
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BAB III
GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi
Istilah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dikenal pertama
kali pada Tahun 2012, atau sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15
tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebelum dikenal
dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, namanya adalah Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi37.
Pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
dibentuk untuk memilih Anggota Legislatif, Anggota DPD dan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu. Panitia Pemilihan Umum Provinsi
Jambi pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yang dibentuk melalui tim seleksi,
anggotanya adalah Salahuddin, Maroli dan Aldrin.
Kemudian untuk membantu tugas Bawaslu, maka ditunjuk sebagai
kepala Sekretariat adalah Sopran, SE., ME. Pada Tahun 2010 di Provinsi Jambi
dilakukan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur, Pengawas Pemilu pada saat itu
masih bernama Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc, yang masa
jabatannya selesai setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah38.
Membahas berdirinya Bawaslu Provinsi Jambi akan lengkap jika
membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Jambi generasi awal periode 20122017 adalah Asnawi R, M.Pd, Ribut Suwarsono, SP, dan Fauzan Khairazi, SH,
37

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi, Sejarah Badan
Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi, 31 Agustus 2020
38
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Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi, 31 Agustus 2020
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MH. Merekalah yang pertama kali membangun Bawaslu Provinsi Jambi dari
awal. Dengan bermodalkan surat keputusan (SK) dan surat edaran (SE) dari
Bawaslu, tiga pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi menghadap Gubernur Jambi
waktu itu39.
Mulai dari belum ada kantor sekretariat, pegawai, sarana dan prasarana
penunjang kerja, dan lain-lain, hingga organisasi Bawaslu Provinsi Jambi
berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat40.
Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi tersebut dilantik oleh
Bawaslu Republik Indonesia pada 20 September 2012 di Jakarta, dan langsung
bekerja menghadapi tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2013, Pemilu
2014, Pilgub Jambi 2015 dan Pilkada 201741.
Hingga pada 20 September 2017 masa periode pimpinan Bawaslu
Provinsi Jambi 2012-2017 berakhir dan waktu bersama juga dilakukan
pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Jambi periode 2017-2022 yakni Asnawi
R, M.Pd, Rofiqoh Pebrianti, SP dan Afrizal, S.Pd.I, MH oleh Ketua Bawaslu
Republik Indonesia Abhan42.
Seiring waktu tepat sesuai dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, terjadi penambahan anggota Bawaslu Provinsi yang
sebelumnya hanya tiga menjadi lima orang. Sesuai dengan amanah UU,

39
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Bawaslu mengadakan seleksi anggota Bawaslu Provinsi tambahan, dan pada 25
Juli 2018 dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Jambi massa bakti
2018-2023 yakni Fahrul Rozi, S.Sos dan Wein Arifin, S.IP, M.IP 43.
Selama menjalankan roda lembaga Bawaslu Provinsi Jambi, para
pimpinan dan anggota Bawaslu Provinsi Jambi dibantu dan difasilitasi oleh
Sekretariat Bawaslu yang dikepalai oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Jambi H. Ahmad Luthfi, S.IP, M.Si dan dibantu oleh tiga Kasubbag yakni
Kasubbag Administrasi, Kasubbag Teknis Pengawasan Penyelenggara Pemilu
dan Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan antar Lemnbaga serta staf PNS
dan non PNS44.
B. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi
Adapun Visi dan Misi lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
adalah:
Visi
Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam
Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.
Misi
1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat,
mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

43

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi, Sejarah Badan
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3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan
yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

dan

peserta

pemilu,

serta

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa
pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat,
akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik
bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) Provinsi Jambi.
1. Struktur Organisasi45

45

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi, StrukturOrganisasi
Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU) Provinsi Jambi, 31 Agustus 2020

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU PROVINSI JAMBI
PLENO

FAHRUL RAZI, S.Sos

AFRIZAL, S.Pd.I, M.H

ASNAWI. R, M.Pd

ROFIQOH FEBRIANTI, S.P

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA

ANGGOTA

WEIN ARIFIN, S.IP,
M.IP

KOORDINATOR DIVISI PHL

KOORDINATOR DIVISI
SENGKETA

KOORDINATOR DIVISI
HUKUM DAN INFORMASI

KOORDINATOR DIVISI SDM
DAN ORGANISASI

KOORDINATOR DIVISI
PENANGANAN

ANGGOTA

NASUHAIDI, S.Pd., S.Sos., M.Si
KEPALA SEKRETARIAT

YANITA KUSUMA, SH, M.H

H. AHMAD LUTHFI, S.IP, M.Si

EKA VITA NAHDIATI, S.H

KABAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

KABAG. ADMINISTRASI

KABAG. PENANGANAN PELANGGARAN,
PENYELESAIAN SENGKETA, PROSES DAN
HUKUM

SUPARNO, S.E
KASUBBAG PENGWASAN, AKREDITASIS
PEMANTAU DATA DAN INFORMASI

NURWAHYUDI, S.E
KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANAGAN, DAN
BARANG MILIK NEGARA

_________________________________
KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN

TAUFIQURAHHAMAN, S.E
KASUBBAG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

HARFADHILA SHAPUTRA, S.E
KASUBBAG SUMBERDAYA MANUSIA DAN
UMUM

IMAM PERDANA SUMAPRA, S.H, M.H
KASUBBAG PENYELESAIAN SENGKETA DAN
PROSES HUKUM
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2. Tugas Pokok Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum menyebutkan tugas Bawaslu sebagai berikut:
a.. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
Provinsi;
c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
provinsi;
h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan.
D. Sarana dan Prasarana Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi
Jambi
Badan Pengawa Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi memiliki satu
unit antor sekretariat yang terletak di Jl. Letjen Soeprapto No. 09B RT 10/03
Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu pada
Pemilihan Umum Serentak 2019 di Provinsi Jambi.
Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui
berbagai tahapan. Berbagai tahapan tersebut diatur dalam beberapa peraturan
antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
dan berbagai peraturan turunannya seperti Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018
tentang Sentra Gakkumdu dan lainnya.
Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu dimulai dari
penerimaan laporan atau temuan, setelah itu akan dilakukan pembahsan di
berbagai tingkatan. Adapaun jelasnya sebagai berikut:
1. Penerimaan Laporan46
Proses di mulai pada penerimaan laporan, Bawaslu di dampingi
oleh sentra gakkumdu melakukan pengkajian sesuai dengan format
kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu. Format
kelengkapan itu meliputi persyaratan formiil dan materiil. Adapun syarat
tersebut berupa:
a. Syarat Formiil:
1) Pihak yang melaporkan;
2). Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
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3) Keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian
tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu
identitas; dan tanggal waktu pelaporan.
b. Syarat materiil:
1) Identitas
2) Peristiwa dan uaraian kejadian;
3) Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
4) Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
5) Barang bukti yang mungkin di peroleh atau di ketahui.
Setelah berkas dinyatakan memenuhi syarat formiil dan metrill,
laporan dan temuan akan diberi nomor laporan dan di catat dalam buku
register penerimaan laporan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan atau
temuan diterima. Jika laporan atau temuan dinyatakan belum memenuhi
persyatran formiil dan meteriil, bawaslu memberikan waktu untuk
melengkapi pasyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) hari .
2. Pembahasan Tahap Pertama47
Pembahasan tehap pertama dimulai dengan Pengawas Pemilu
bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan
atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan
ini dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan.

47
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Pembahasan tahap pertama ini bertujuan untuk menentukan
kelengkapan persyaratan serta menentukan pasal yang akan disangkakan
terhadap peristiwa temuan dan laporan yang telah di registrasi. Hasil
pembahasan ini akan dimasukan kedalam Berita Acara Pembahasan I.
3. Kajian Pelanggaran Pemilu48
Pada tahap ini, proses dimulai dengan Pengawas Pemilu melakukan
kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018
tentang Sentra Gakkumdu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah
temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
Dalam melakukan kajian ini, bawaslu dapat mengundang terlapor,
saksi dan/atau ahli untuk dimintai keterangan atau klarifikasi yang bertujuan
untuk memenuhi keterangan tambahan. Proses ini dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
Sebelum dimintai keternagan,terlapor, saksi dan/atau ahli terlebih dahulu
dilakukan pengambilan sumpah dan akan dituangkan dalam Berita Acara di
Bawah Sumpah. Hasil dari keseluruhan proses ini dituangkan kedalam
dokumen proses kajian dan penyelidikan.
4. Pembahasan Kedua49
Pembahsan tahap kedua ini dimulai dengan Pengawas Pemilu
bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling
lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan
48
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diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahsan ini dipimpin oleh
Koordinator Gakkumdu di stiap tingkatan yang bertujuan untuk membahas
kajian pengawasan pemilu dan laporan hasil penyelidikan.
Pembahsan ini bertujuan untuk menetukan apakah suatu laporan
atau temuan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana
pemilu. Apabila laporan atau temuan tindak pidana tersebut dinyatakan
sebagai tindak pidana, maka pengawas pemilu meneruskan penanganan
dugaan tindak pidana pemilu kepada penyidik. Jika ternyata laporan dan
temuan tersebut tidak ditemukan unsur tndak pidana pemilu, maka
penanganan dihentikan.
5. Rapat Pleno Pengawas Pemilu50
Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan
temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan
berdasarkan pada hasil pembahsan kedua, kajian pengawasan pemilu dan
laporan hasil penyelidikan.
Pada rapat pleno ini, pengawas pemilu mengumumkan peningkatan
atau pemberhentian laporan atau temuan dengan mengumukan staturs
temuan atau laporan disertai alasan pemberhentian penanganan kepada
pelapor. Jika laporan ditingkatkan pada tahap penyidikan, maka pengawas
pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada penyidik dan menerbitkan
surat perintag tugas untuk melaksanakan penyidikan.

50

Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, Pasal 24
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6. Penyidikan51
Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah
Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penyidik
melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu
sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018
tentang Sentra Gakkumdu.
7. Pembahasan Ketiga52
Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan
ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa
untuk membahas hasil Penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan
kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa.
Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas
perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik
Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan sebagaimana dari
Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah
berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik
51
52

Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, Pasal 25
Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, Pasal 26,27,28

40

menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut
Umum.
8. Penuntutan53
Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan
Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari
Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina
Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan
yang telah disusun oleh Jaksa tembusannya disampaikan kepada
Koordinator Gakkumdu
9. Praperadilan54
Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat
penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau
Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.
10.Pembahasan Keempat55
Setelah

putusan

pengadilan

dibacakan,

Penuntut

Umum

melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai
tingkatan. Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat
dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali
dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan
keempat bertujuan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:
a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
b. melaksanakan putusan pengadilan.
53
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B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada
Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Jambi
Dalam proses penyelengaraan pemilu 2019, masih terdapat banyak
celah yang menghambat proses penegakan hukum, khususnya mengenai money
politic. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terpilih dan
pembacaan penulis terhadap sumber kepustakaan, peneliti mendapati adanya
hambatan yang terjadi selama penyelengaraan pemilu 2019 ternyata tidak
hanya pada aspek hukum materiil maupun formill saja. Hambatan tersebut juga
datang dari aspek non hukum, seperti, sosial, ekonomi dan politik Adapun
hambatannya terdiri dari:
a. Rendahnya partisipasi dan sikap permisif masyarakat terhadap money
politic.
Berdasarkan hasil temuan Bawaslu, rendahnya pemahaman akan
pentingnya masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu
(control of social) belum terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari
sedikitnya laporan pelanggaran dari masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan
laporan dugaan pelanggaran tidak optimal dan cenderung statis56.
Permasalahan diatas dapat di lihat dari berbagai faktor yang saling
mempengaruhi terhadap hal tersebut:
1. Faktor Pengaruh Partisipasi Politik
Pengaruh partisipasi politik dapat di pengaruhi oleh banyak
faktor, namun secara umum terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi,
56

Taufiqurrahman, dkk, Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jambi,
(Jambi: BAWASLU, 2019), Hal. 117

42

yakni Pertama, Kesadaran Politik dan Kedua, Kepercayaan kepada
pemerintah (sistem politik).
Kesasdaran politik di pahami sebagai kesadaran akan hak-hak
dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini di maknai sebagai
pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik yang
menyangkut

minat

dan

perhatian

seseorang

tersebut

terhadap

permasalahan tersebut. Dan kepercayaan terhadap pemerintah di maknai
dengan penilaian seseorang terhadap kredibilitas, pengaruh dan di
pengaruhi atau tidak.
Dari faktor diatas, berdasarkan pendapat Jeffry Paige yang di
kutip oleh Ramlan Subekti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik,
terdapat 4 (empat) kondisi yang menetukan partisipasi masyarakat,
yakni57:
1. Jika kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan terhadap
pemerintah tinggi, maka partisipasi masyarakat tinggi.
2. Jika kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan terhadap
pemerintah rendah, maka partisipasi masyarakat pasif (apatis).
3. Jika kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan terhadap
pemerintah sangat rendah, maka partisipasi masyarakat akan
berubah menjadi militansi lokal.

57

Jeffrey M. Paige, Political Orientation adn Riot Participation, Americal Sociological
Review dalam Ramlan Subekti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta; Grasindo, 2007) Hal. 144

43

4. Jika kesadaran politik masyarakat rendah dan kepercayaan terhadap
pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi masyarakat tidak aktif
(pasif).
Namun, kedua faktor yang sudah di sebutkan sebelumnya
merupakan oleh faktor yang bergantung dengan faktor lain, seperti status
sosial ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman dalam berorganisasi.
2. Faktor Keragaman Pemilh.
Kergaman latar belakang pemilih menjadi salah satu faktor yang
memperngaruhi seorang menggunakan hak pilihnya. Jika di telusuri,
variabel yang mempengaruhi partisipasi politik adalah faktor sosial dan
ekonomi dan faktor politik.
Faktor politik meliputi segala aspek tentang politik itu sendiri,
yakni mengenai segala bentuk komunikasi politik antara pemerintah dan
rakyat serta berkaitan dengan kesadaran politik. Tingkat kesadaran
politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh
perhatian terhadap masalah kenegaraan atau pembangunan58.
Secara sosial, masyarakat dalam memilih pilihannya saat pemilu
dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis
kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas,
pendapatan, dan agama. Jika di tarik kedalam konteks money politic,
maka latar belakang tersebut sangat mempengaruhi sikap permisif
masyarakat terhadap money politic. Dalam kesempatan mewawancarai
58

Miriam Budiardjo. Demokrasi di Indonesia (Kumpulan Karangan), (Jakarta; Gramedia,
1985). Hal. 3
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Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H, M.Hum 59 dalam wawancara tersebut
beliau menyatakan sebagai berikut:
“... untuk menekan terjadinya money politic, tergantung di
masyarakat, jika suatu masyarakat memliki karakter,
berpendidikan tinggi, akan cenderung kurang potensi
terjadinya money politik, ... namun, jika sutau masyarakat
tersebut secara ekonomi menengah kebawah, di situlah money
politik dapat berpengaruh sangat kuat terhadap pilihan
masyarakat...”
Namun, dalam sudut pandang yang lebih luas, Dr. Sayuti, S.Ag.,
M.H60 mengatakan bahwa:
“... sikap permisif di mayarakat, terjadi karena masyarakat
berpandangan pragmatis, ... masyrakat merasa dia tidak ada
hubungan dengan calon, dan dia tidak merasakan imbas dari
sesorang itu menjadi pemimpin, dalam hal ini imbas tersebut
adalah kesejahteraan, akhirnya masyarakat berpikiran
pragmatis, sebab dia berfikir apa yang bisa di dapatkan dari
sesorang yang mencalokan diri sebagai pemimpin...”
Selain secara sosiologis, aspek yang penting untuk memahami
perilaku pemilih adalah aspek psikologis. Studi perilaku memilih dengan
pendekatan

psikologis

adalah

metode

yang

kemudian

menjadi

pengembangan studi-studi perilaku memilih. Seorang pemilih memilih
partai tertentu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis
pemilih dengan karakteristik sosiologis partai tersebut.
Salah

satu

variabel

penting

dalam

metode

psikologis/

memahami studi perilaku memilih ini adalah identifikasi seseorang
terhadap partai (partisanship). Identifikasi partai adalah perasaan
59

Wawancara Dengan Ahli Hukum Pidana dan Ahli Kriminologi Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 18 Mei 2020, bertempat di ruang Wakil Dekan II Fakultas
Syariah.
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keterlibatan dan memiliki yang terdapat dalam diri seseorang terhadap
sebuah partai politik. Identitas partai politik ini yang menjadi jembatan
antara faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai
politik61.
3. Faktor Pendidikan Politik Masyarakat
Prilaku pemilih juga terkait dengan bagaimana kualitas pemilu
itu di jalankan. Umumnya ekspresi pemilih berpartispasi dalam pemilu
terkait oleh tiga hal, kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Tiga hal ini
sangat penting dalam upaya meningkatkan partispasi masyarakat 62 .
Untuk itu, penyelengara pemilu perlu kiranya memberika ruang bagi
kemauan, kemapuan, dan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi
dalam setiap tahapan pemilu dalam pendidikan politik.
Pendidikan politik di amanatkan dalam Pasal 1 angka (4)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang
berbunyi:
“Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab
setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara”
Pendidikan masyarakat ini merupakan hal yang sangat penting
dan strategis untuk menimbulkan efek pemilu, baik partisipasi
masyarakat maupun kualitas dari pemilu itu sendiri. Namun, menurut
61

Dieter Roth, Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode,
(Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009), hlm. 38 dalam RR Emilia Yustiningrum dan Wawan
Ichwanuddin, Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014, Jurnal Penelitian
Politik Volume 12 No. 1 Juni 2015 | 117–135
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Fadli Ramadhani, Veri Junaid, Ibrohim, Desain Partisipasi Masyarakat dalam
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peneliti, money politic sendiri dilakukan oleh calon-calon yang di usung
oleh partai-partai yang merasa tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas
mereka. Money politik juga menggambarkan gagalnya sistem pendidikan
kader oleh partai-partai pengusung calon, sehingga membuat dampak
yang sangat besar bagi pendidikan politik masyarakat. Dr. Sayuti, S.Ag.,
M.H63 menyatakan dalam waawancara bersama peneliti, sebagai berikut:
“... money politic ini terjadi karena calon calon yang di usung
oleh parta politik marasa tidak confident, karena mereka
merasa tidak di kenal masyarakat, tidak memiliki elektabilitas
yang tinggi di masyarkat ... tidak usahlah di kalangan
masyarakat grass root, di kalangan masyarakat kelas atas saja
mereka tidak di kenal ...”
Dalam hal ini juga, Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum 64 , dalam
wawancara bersama peneliti menyatakan sebagai berikut:
“... seharusnya yang dilakukan oleh partai politik dan elit
politik adalah membentuk kesadaran masyarkat, dia yang
membina, dia yang meberikan contoh kepada masyarakat,
jangan di kotori kontestasi ini, ... selain partai politk, KPU dan
Bawaslu seharusnya lebih aktif dalam membangun pendidikan
politik masyarakat ... di satu sisi penyelenggara pemilu
seharusnya lebih kredibel dalam menjalankan tugasnya,
mengingat kepercayaan masyarakat kepada KPU mulai
berkurang, akibat banyaknya kasus yang membuat
kepercayaan masyarakat berkurang ...”
Dengan demikian, di sini peranan partai politik sangat besar dalam
memberikan pendidikan politik bagi anggotanya sepanjang motivasi yang
diberikan kepada para peserta pemilu tidak hanya untuk kepentingan
politik semata atau untuk mencari kemenangan dalam pemilu, tetapi juga
63
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memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat dengan
kualitas pemilu, termasuk meningkatnya partisipasi masyarakat.
Selain krusialnya peran partai politik, penyelenggara pemilu
juga memiliki peran yang sama krusialnya. Kredibilitas dan independensi
Penyelengara Pemilu akan turut mendongkrak kepercayaan publik pada
penyelenggara pemilu. Jika kepercayaan sudah menguat secara tidak
langsung pemilih dengan sukarela akan melibatkan diri dalam proses
politik, seperti halnya menggunakan hak pilihnya di pemilu..
Dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri, di
nilai belum efektif menurut Dr. Sayuti, S.Ag., M.H65 dalam wawancara
bersama peneliti, beliau menyatakan:
“...efektifitas dari sosialisasi tersebut itu harus di pertanyakan,
ada yang namanya teroi fiksi hukum 66 dan sejauh mana
penerapannya, maka jika kita lihat sosialisasi dilakukan
sekarang hanya lewat media massa, internet atau daring,
apakah akan sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok, jadi tidak
mungkin kesadaran hukum itu muncul jika kran-kran
informasi tentang hukum itu tersumbat, atau memang tidak di
buka sama sekali, jadi teori fiksi hukum tidak dapat berlaku ...
maka setiap Undang-Undang itu memerlukan waktu untuk
sosialisasi, tapi masalahnya adalah Undang-Undang kita yang
mengatur tentang pemilu pun sebentar-sebentar berubah, itu
juga mempengaruhi kesadaran hukum yang ada di masyarakat,
65
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sehingga membuat masyarakat bingung mana peraturan yang
masih belaku mana yang tidak...”
Dari keterangan datas, kegiatan menyebarkan informasi mengenai
ketentuan-ketentuan pemilu perlu juga memperhatikan kondisi ekonomisosial-politik yang ada di masyarakat. Apakah masyarakat memiliki
sarana untuk mendapatkan informasi tersebut, dan dalam waktu berapa
lama informasi itu bisa sampai di masyarakat.
b. Norma dalam Undang-Undangyang multitafsir dan dissenting opinion
antara pengawas pemilu dan penegak hukum dalam sentragakumdu.
Di dalam buku yang di tulis oleh Soerjono Soekanto, terdapat
faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, salah satunya adalah
faktor Undang-Undang. Faktor tesebut dapat berupa ketidak jelasan arti
kata-kata di dalam Undang-Undang yang berakubat pada kesimpang siuran
di dalam penafsiran dan penerapannya 67.
Berdasarkan hasil wawancara Wein Arifin, S.IP, M.IP 68 terdapat
norma yang memunculkan perdebatan atau multi tafsir dalam penindakan
tindak pidana pemilu, yakni:
“... secara peraturan hukum, bahwa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 itu rentan mulltitafsir, terdapat
beberapa pasal mengenai politik uang di dalamnya, ini yang
menyusahkan juga dalam penanganan politik uang...”
Mengenai keterangan tersebut, peneliti berusaha untuk membedah
ketentuan-ketentuang yang skiranya multi tasir di dalam Undang-Undang a
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quo, peneliti menemukan ketentuan mengenai politik uang tercantum dalam
Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
maka sebelum peneliti menganalisa ketentuan tersebut alangkah baiknya
jika keterntuan tersebut di kutip keseluruhan agar jelas dan terang, ketentuan
tersebut berbunyi:
Pasal 523
(1)Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye
Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling
banyak Rp24. 000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
(2)Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau
memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepa.da
Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaima
dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
(3)Setiap orang yang dengan sensaja pada hari pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnyaatau
memilihPeserta Pemilu tertentu dipidanadengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Ketika membahas tentang politik uang dalam pemilu, itu berarti
memandang Undang-Undang dari perspektif hukum pidana. Di hukum
pidana sendiri terdapat yang istilah yang biasa di sebut sebagai trias hukum
pidana, yakni tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan stelsel
pidana69 . Didalam Pasal 523 Undang-Undang a quo, ketiga unsur dalam
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trias hukum pidana terdapat didalamnya dan berikut analisa peneliti
terhadap pasal tersebut:
1. Mengenai tempus delicti. pada ayat (1), tindak pidana politik uang di
lakukan pada saat kampanye, pada ayat (2), tindak pidana politik uang
dilakukan pada masa tenang, dan pada ayat (3) tindak pidana politik
uang dilakukan pada masa pemungutan suara berlangsung.
2. Mengenai actus reus (perbuatan pidana) dan mens rea (kesalahan),
relatif ada kesamaan elemen tindak pidana pemilu baik pada ayat (1),
(2) hingga ayat (3).
3. Pada ayat (1) elemen actus reus meliputi: a) menjanjikan, b)
memberikan uang, c) sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta
kampanye Pemilu, d) dilakukan secara langsung maupun tidak
angsung. Sedangkan dalam elemen mens rea menggunakan kesalahan
dalam bentuk kesengajaan (dolus) melalui frasa “dengan sengaja”
4. Pada ayat (2) elemen actus reus meliputi: a) memberikan atau
menjanjikan imbalan uang atau materi lainya, c) baik secara
langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam elemen mens rea
menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan (dolus) melalui
frasa “dengan sengaja”
5. Pada ayat (3), elemen actus reus terdiri dari a) menjanjikan atau
memeberikan uang atau amteri laninya, b) agar tidak menggunakan hak
pilinya atau untuk memilih peserta tertentu.
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6. Pada ayat (1) dan (2), Pasal a quo terdapat adresat khusus tindak pidana,
yakni kepada setiap pelaksananm peserta dan/atau tim kampanye Pemilu.
sedangkan pada ayat (3) di tujukan keapada siapa saja yang melakukan
tindak pidana politik uang pada saat pemungutan surara dilakukan. Hal
ini di tamdai pada frasa “setiap orang”.
Pada saat peneliti mewawancarai Wein Arifin, S.IP, M.IP 70
beliau berpendapat dan sependapat dengan peneliti mengenai subjek
hukum khusus yang dapat menghambat penegakan hukum tindak pidana
politik uang, yakni:
“... ini menjadi masalah juga, orang yang menyebarkan uang ini
adalah orang yang di percaya oleh penyebar uang sekarang apa
itu tim kampanye? Tim kampanye adalah tim yang di daftrakan
ke KPU, artinya tim itu tim itu di SK-kan oleh kandidat dan di
daftrakan ke KPU, lalu permaslahannya adalah bagaimana kalau
yang melakukan orang di luar dari tim yang didaftrkan ke KPU,
mereka tidak dapat dikenakan dengan pasal ini, jika dia
melakukannya pada masa kampanye dan masa tenang ...
seharunya pembentuk Undang-Undang membuat subjek
hukumnya menjadi setiap orang saja...”
Selain itu Dr. Sayuti, S.Ag., M.H 71 memperjelas penggunaan
subjek hukum khusus yang ada di pasal tersebut dengan mengatakan:
“... dalam hal ini, yang di maksud dengan setiap orang ini adalah
termasuk didalamnya tim kampaye, pelaksana, dan setiap orang.
Tim kampanye adalah tim yang di bentuk dan di daftarkan ke
KPU, sedangkan pelaksana dapat berupa ketika orang diluar tim
kampanye yang melaksanakan suatu kegiatan dengan
mengundang calon, dan pada saat pelaksanaan acara tersebut
terdapat perbuatan membagi-bagikan uang, atau barang. Namun
70
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ini berlaku berdasarkan tempus delicti-nya... dan lagi yang
bermasalah adalah ketika terjadi di lapangan ada orang yang
bukan termasuk kedalam tim kampanye, dan secara sukarela
membagi-bagikan uang, walaupun uang tersebut bukan dari tim
kampanye untuk memilih calon tertentu, dia tidak dapat di
kenakan dengan tim kampanye, dia hanya bisa di kenakan
kepada setiap orang, namun kembali lagi ke tempus nya...”
7. Adanya perbedaan ancaman pidana penjara. Pada ayat (1) ancaman
pidana penjara adalah 2 tahun, pada ayat (2) pidana penjara selama
4 tahun, sedangkan pada ayat (3) ancaman pidana penjara adalah selama
3

tahun.

Pada

ketentuan

tersebut,

pembentuk

Undang-Undang

menghukum pelaku tindak pidana politik uang lebih berat pada masa
tenang ketimbang pada masa kampanye dan pemilihan suara.
Demikian pula mengenai besaran pidana denda yang diberikan juga
lebih banyak pada masa tenang ketimbang pada masa kampanye dan
pemungutan suara. Namun efektifitasnya bisa di pertayakan ketika
pelaku yang merupakan subjek hukum melakukan perbuatan tidak sesuai
dengan tempus yang diatur di setiap ayatnya.
Untuk permasalahan besaran ancaman hukuman ini, Wein
Arifin, S.IP, M.IP72 mengatakan:
“... saya pikir, pemidanaan ini adalah proses untuk menimbulkan
efek jera, tetapi beginilah, kalau kita mempidanakan orang
karena uang Rp.100.000,- orang kemudian di penjara 1 sampai 3
tahun, sekiranya tidak ada orang yang mau, jadi saya kira
ancaman pidana yang ada di pasal tersebut sudah cukup...”
8. Elemen mens rea atau kesalahan di rumuskan secara seragam baik pada
ayat (1), (2) dan (3) yakni berbentuk kesengajaan (dolus). Berdasarkan
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frasa tersebut, hal ini bersesuaian dengan teori kehendak kesengajaan73.
Dalam perkara politik uang, penulis lebih menggunakan pendapat yang
menyatakan bahwa kehendak untuk berbuat itu di pengaruhi oleh
pengetahuan tetntang unsur-unsur suatu perbuatan di dalam UndangUndang. Kesengajaan dengan segala coraknya, baik itu kesengajaan
sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan sebagai
kemungkinan atau pun kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij
noodzakelijkheids of zekerheibewuszjin) atau biasa di sebeut sebagai
dolus eventualis74.
9. Mengenai sanksi pidana yang di ancamkan menggunakan sanksi pidana
maksimum (indefinite sentence75) dan bukan menggunakan model pidana
minimum khusus (indeterminate sentence 76 ). Ini berarti pola pikir

73

Terdapat dua teori mengenai kehendak, Pertama, Kehendak kesenganajaan
(wilstheorie) adalah kehendak yang diarahkan pada perbuatan seperti di arahkan dalam UndangUndang (de op verwerkelijking der wettelijke om schrijvinggerichte will) dan Kedua, Teori
Pengetahuan (voorstellingstheorie) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsureunsur yang di rumuskan di dalam Undang-Undang (de wil tot handelen voj voorstelling van the tot
de wttelijke omscrijving bhoorende bestandelen).Lihat, Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,
(Jakarta; Rineka Cipta 2008) Hal. 172
74
Ibid., Hal. 174
75
Didialam Black Law Dictionary, diesbutkan bahwa “Indefinete Sentence is A sentence
for a fixed lenght of time rather than for an specified duration”. Jika diartikan adalah sistem yang
mana seetiap tindak pidana di tetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dngan
menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum pada setiap tindak pidana. Yang berarti ini
berhubungan dengan strafmaat atau berat ringannya hukuman pidana. Bryan A. Garner, Black
Law... Hal. 4251
76
Didalam Black Law Dictionary disebutkan bahwa “Indeterminate sentence is A
sentence of an unspesified duration, such as one for a term 10 to 20 years”. Ini dapat berarti
ancaman pidana bersifat minimum khusus, yang berarti hakim tidak memiliki kebebasan dalam
menjatuhkan pidana kepada pelaku melainkan harus sesaui dengan ancaman pidana minimum.
Tujuan dari Indeterminate Sentence adalah pertimbangan kepastian hukum, karena ancaman
pidana minimumnya telah di ketahui. Juga dapat memberikan efek jera (deterence effect) yang
menekankan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya (special preventie) serta
ditujukan agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa (general preventie). Ibid., Hal. 4251
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penyusunan Undang-Undang ini sama dengan pola pikir penyusunan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada abad ke-1677.
Pada saat mewawancarai Dr. Sayuti, S.Ag., M.H 78 beliau
berpendapat mengenai penerapan sanksi pemidaan yang ada di UndangUndang a quo yakni:
“... mengenai ini, masih membingungkan antara kepentigan
hukum dan kepentingan hak asasi manusia, karena setiap orang
memiliki kebebasan merekrut pememilih dari calon yang dia
mau, tetapi karena di khawatirkan ini memiliki budaya korupsi,
dan masih dianggap tindak pidana ringan, itu sebabnya
pemidanaan yang dilakukan menggunakan tindak pidana
maksimum, bukan minimum, kalau menggunakan minimum
maka akan menjadi tindak pidana khusus seperti korupsi, maka
salah satu solusinya adalah menggunakan pemidanaan minimum
khusus, jadi batas minimal dan maksimalnya sudah di tetapkan.”
10. Jika dilihat secara dogmatik hukum, model yang digunakan dalam
Undang-Undang a quo disebut sebagai Administrative Penal Law 79 .
Dengan demikian maka porsi sanksi tindak pidana biasanya di buat
maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan doktrin tindak pidana modern yang
mengatakan: Punishment is equal and fit of the criminal. Maka

77

Pada situasi tersebut penyusunan KUHP masih di pengaruhi oleh ajaran kebebasan
berkehendak sebagai akibat dari produk aliran klasik yang bertujuan untuk tidak ingin membatasi
hakim ketika akan memutuskan suatu perkara pidana. Namun, pada abad ke-20 ajaran tersebut
mulai di tinggalkan sebab para pembentuk Undang-Undang lebih mengedepankan pembinaan
individu kepada pelaku tindak pidana, Lihat Hariman Satria, Politik Hukum Tindak Pidana politik
Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS Vol. 5, Hal. 7
78
Wawancara Dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 31 Agustus 2020 bertempat di ruang Dekan Fakultas
Syariah.
79
Menurut Indriyanto Seno Adji, Administrative Penal Law berarti semua bentuk
regulasi dan produk perangkatnya yang berada pada tataran hukum adninistrasi tetapi memiliki
sanksi pidana. Lihat Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, (Lampung; AURA, 2015)
Hal. 26
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seharsunya pembentuk hukum memberikan batasan antara batas
minimum dan maksimum agar mencipatakan kepastian hukum80.
Selain

permasalahan

yang

sudah

peneliti

analisa

diatas,

permasalahan lainya yang terjadi seputar penanganan tindak pidana pemilu
khususnya politik uang adalah perbedaan pendapat hukum antara pengawas
pemilu dan jajaran yang tergabung kedalam sentra gakkumdu, yakni
kepolisian, dan kejaksaan. Hal ini diutarakan oleh Wein Arifin, S.IP, M.IP81
yakni:
“... secara kerangka hukum, masih banyaknya pasal-pasal yang
multitafsir, sehingga di tingkaan sentra gakkumdu, polisi dan jaksa
menafsirkan sendiri-sendiri, sehingga susah untuk menemukan
suatu pemahaman yang utuh tentag semua pasal. Memang tidak
semua pasal, namun ini juga salah satu hal yang menyulitkn juga
dari sisi proses penanganan...”
c. Sulitnya menemukan alat bukti dan belum adanya jamninan keamanan
bagi saksi yang memberikan keterangan dalam mengungkap pelanggaran.
Permasalahan pembuktian menjadi masalah serius yang di temukan
setiap kali penyelenggaraan pemilihan umum. Ini dapat dilihat dari 9
(sembilan) dugaan perkara politik uang yang terjadi di jambi selama tahapan
pemilihan umum 2019, hampir dari setiap perkara di berhentikan pada tahap

80

Secara tujuan pemidanaan, Peneliiti merujuk kepada Tujuan Pemidaaan Relatif (Doel
theorieen) yang mengajarkan bahwa pidana bukalah untuk memuaskan tuntuta absolut dari
keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk
mempertahankan tata tertib masyarakat. Lihat Utrecht, Hukum Pidana I, (Bandung; Penerbitan
Universitas, 1960) Hal. 179 dalam Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik
Pertanahan, Kebijakan Alternatif Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana,(Jakarta;
Kencana, Cet. Ke-2 2009) Hal. 22
81
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II penanganan tindak pidana. Dari wawancara peneliti bersama Wein Arifin,
S.IP, M.IP82.mengatakan:
“...politik uang dalam hal ini “ vote buying” ya, karena politik uang
ada dua jenis, “vote buying” adalah pemberian uang sebelum
dilakukan pemilihan umum dan “candidacy buying” adalah yang
biasa di sebut sebagai mahar politik, kenapa vote buying ini susah
di buktikan, karena pemberian ini biasanya dilakukan di tempat
tempat gelap, dalam artian rumah, atau pertemuan-pertemuan
tertutup, jadi menyulitkan untuk di telusuri bukti tersebut ... yang
kedua kenapa politik uang sulit di tindak, ini berkaitan dengan
aspek sosial di masyarakat, yang mana biasanya yang memberikan
uang, atau sembako itu tetangganya, kerabatnya, RT di wilayah itu,
dll, sehingga yang menerima itu sagan untuk melaporkan, karena
takut akan terjadi konflik ... yang ketiga, yang membedakan tindak
pidana politik uang dengan tindak pidana lainnya adalah tidak
adanya pihak yang di rugikan, walapun secara sosial pihak yang di
rugikan adalah kandidat lain, tetapi kita tidak bisa memastikan
apakah kandidat lain itu bersih dari politik uang, itulah mengapa
tidak ada orang yang mempunyai niat kuat untuk melapor...”
Dari keterangan yang di berikan di atas, dapat di lihat bahwa jenis
dari politk uang itu ada dua, yakni Pertama, vote buying dan yang Kedua,
candidacy buying. Dan yang menyulitkan pembuktianya adalah karena
perbuatan tersebut dilakukan di temat tertutup sehingga menyulitkan untuk
pengawas pemilu melakukan pengawasan dan tangkap tangan. Hal ni di
benarkan oleh Agus Sukarno83, yang berhasil di temui peneliti, menyatakan
bahwa:
“... selama ini Bawaslu sendiri masih bersifat menuggu bola dalam
penanganan politik uang, seharusnya Bawaslu bersifat menjemput
bola, sifat pasif ini lah yang membuat penanganan sulit dilakukan,
untuk masalah politik uang dilakukan di tempat tertutup, sebenarya
tidak juga, karena biasanya uang yang beredar itu seminggu
82
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sebelum pelaksanaan hingga hari pemungunatan suara, biasanya
tim suskses dari calon yang membagibagikan uang, tetapi tidak
hanya uang, dia bisa berbentuk biaya trasport selama mengikuti
kegiatan kampaye, atau bentuk lain yang penting sesuai ketentuan
di bawah 60 ribu, tapi apakah kita bisa menjamin itu sesuai dengan
yang di atur ... itu yang biasanya terjadi di lapangan ...”
Dari keterangan komisioner Bawaslu sebelumnya juga dapat di
lihat bahwa kuatnya pengaruh aktor politik lokal atau tokoh/kelompok
dominan yang memiliki kemampuan untuk menekan warga sehingga warga
enggan melaporkan suatu dugaan tindak pidana. Hal seperti ini juga terjadi
selama Pemilihan Umum 2014 bahkan tidak hanya di jambi, melainkan juga
terjadi di pervinsi-provinsi besar di indonesia84.
Menurut Dr. Sayuti, S.Ag., M.H 85 menyoroti permasalahan yang
terjadi di kelembagaan Bawaslu sendiri sebagai akibat dari peraturan yang
berlaku, yakni:
“... secara umum, Bawaslu sendiri masih bersifat pasif, dia hanya
menindak suatu perbuatan yang berbentuk pengaduan dari
masyarakat, dan jika di kaitakan dengan politik uang maka tidak
ada yang mau mengadu, karena yang memberi kena yang
menerima kena, itu sama saja menjebloskan diri mereka, ... jadi hal
ini yang membuat pelanggaran itu masih banyak terjadi...”
Peneliti berpendapat, bahwa permasalahan sulitnya pembuktian dan
perlindungan saksi dalam penanganan tindak pidana pemilu lebih di
karenakan sistem penanganan perkara itu sendiri yang bersifat terlalu
formalistik. Dapat di lihat dari batas waktu (daluarsa) penanganan dari

84

Seperti yang terjadi di Jakarta, bahwa para pelapor yang menyampaikan dugaan
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sebuah perkara, yang mana untuk batas pelaporan saja hanya di berikan 7
(tujuh) hari di tambah 7 (tujuh) hari jadi total 14 hari sedangkan untuk
proses pembuktian saja bisa memakan waktu lebih dari itu. Hal ini
merpukan celah hukum yang dapat membuat perkara tidak dapat di proses
dan penanganannya di hentikan. Sejalan dengan pendapat peneliti,
komisioner Bawaslu pun mengatakan hal yang serupa, yakni:
“... secara kerangka hukum, ketentuan mengenai prosesur penangan
perkara ini di batasi oleh waktu, di Bawaslu 14 hari, kepolisian 14
hari, dan kejaksaan 5 hari ... kami rasa waktu yang tersedia itu tidak
memadai untuk mmbuat terang suatu peristiwa, karena pembuktian
membutuhkan waktu, terutama politik uang ... seharusnya
pembentuk Undang-Undang memberi waktu sepanjang tahapan
pemilu...”
Telepas dari itu, tidak adanya perlindungan saksi dari intimidasi
pihak terkait lebih di karenakan hal tersebut bukanlah kewanangan dari
Bawaslu melainkan kewenangan dari kepolisian. Ini banyak terjadi ketika
perkara masih pada tahap awal penangan di Bawaslu dan belum di teruskan
ke kepolisian. sehingga kepolisian belum memeiliki wewenang dalam
melindungi saksi.
Selain masalah diatas, di dalam masalah temuan alat bukti
dilapangan, kewenangan Bawaslu di batasi oleh Undang-Undang sehingga
ketika Bawaslu menemukan suatu pelanggaran di lapangan dan barang
buktinya, Bawaslu tidak memiliki keweanagan untuk menyita barang-bukti
tersebut. hal ini di terangkan oleh komisioner Bawaslu provinsi Jambi 86
sebagai berikut:

86
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“... secara struktur kewenangan, Bawaslu itu tidak mempunyai
kewenangan untuk menyita, baik pada tahapan penyelidikan
maupun penyidikan, kewenangan tersebut hanya di miliki oleh
penyidik kepolisian, Bawaslu ketika menemukan amplop yang
berisikan uang, kami tidak dapat menyita padahal yang berwenang
mengawasi proses pemilu adalah Bawaslu, polisi tidak mengawasi,
sehingga ketika di temukan barang bukti tersebut, Bawaslu tidak
memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti, sehingga sulit
untuk menagani pelanggaran tersebut...”
Dari keterangan diatas bahwa kewenangan Bawaslu merujuk
kepada Udang-undang a quo. Namun sepertinya Bawaslu Provinsi Jambi
melupakan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Dugaan Pelanggaran Pemilhan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota.

Ketentuan

terminologi

tersebut

penyitaan,

tidak secara

melainkan

eksplisit

menggunakan

menggunakan

terminologi

pengambilalihan. Ketentuan tersebut terdapat Dalam Pasal 2 Peraturan a
quo yang mengatur sumber perolehannya dan Pasal 13 mengenai
mekanisme pengambilalihan.
Dalam

memproses

laporan

atau

temuan,

Bawaslu

mempertimbangkan syarat formiil dan materiil. Di dalam syarat materil
termaktub bahwa setiap laporan harus memenuhi alat bukti permulaan yang
sah sebelum perkara di teruskan ke kepolisian dalam sistem Sentra
Gakkumdu. Ketentuan mengenai barang bukti ini merujuk kepada Pasal 184
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana87. Namun, dalam memperoleh
bukti permulaan tersebut Bawaslu menemukan kesulitan, terutama untuk

87

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, Alat Bukti yang sah
ialah; 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa.
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keterangan saksi. Selain tidak adanya kewenangan penyitaan, Bawaslu juga
tidak memiliki daya paksa untuk memanggil sesorang yang mengetahui 88
(mendengar, melihat, atau mengalami

sendiri) untuk memberikan

keterangan awal pemeriksaan oleh Bawaslu89. Namun jika dalam laporan
atau temuan yang di terima Bawaslu hanya terdapat bukti petunjuk, maka
Bawaslu

harus

melakukan

investigasi

perkara

tersebut,

tetapi

permaslahannya adalah apakah kapsitas dari aparatur Bawaslu memiliki
kompetensi yang cukup untuk itu hingga batas daluarsa suatu perkara habis
di karenakan sistem speedy trial yang diamanatkan Undang-Undang.
d. Lemahnya Kapasitas Panwascam, PPD, dan PPL.
Di dalam laporannya, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa
seringkali peanganan tindak pidana pemilu membutuhkan penelususran atau
investigasi yang tidak mungkin di laksanakan. Hal tersebut di karenakan
dalam melakukan investigasi terkendala lokasi yang jauh sehingga
Panwascam, PPD, PPL tidak memiliki kapasitas dalam melakukan
investigasi tersebut.

88

Kewenangan untuk memanggil seseorang untuk mendengar keterangan sebagai
tersangka atau saksi hanya di miliki oleh penyidik kepolisian, hal ini termaktub di dalam Pasal 7
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk permasalahan Bawaslu prihal daya paksa
untuk menghadirkan saksi pada tahap pemeriksaan awal, Dr. Sayuti, S.Ag., M.H juga
menerangkan dalam wawancara bersama peneliti bahwa “ ... untuk permasalahan daya paksa ini,
semuanya kembali ke KUHAP ..., jadi sama halnya dengan perlindungan saksi tadi, untuk
permasalahan daya paksa ini, Bawaslu tidak mempunyai wewenang, karena wewenang tersebut
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karena mengikuti ketentuan yang ada di dalam hukum acara pidana. Tetapi jika kemudian di
temukan alat bukti lain yang sah menurut Pasal a quo maka ketentuan Unus Testis Nullus Testis
tidak berlaku.
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Dalam wawancara peneliti bersama Dr. Sayuti, S.Ag., M.H90 beliau
mengatakan:
“... bahawa kita tahu di sini, Bawaslu ini kan ada pada setiap
tingkatan, dari RI, Provinsi, Kota, Kecamatan, Desa, TPS, nah
permaslaahannya disini adalah mereka itu diangkat, disini juga ada
masalah keobjektifan, karena mereka dipilih dan diangkat oleh
kelompok-kelompok tertentu, yang masih berafiliasi dengan calon
atau partai politik, apalagi di pusat, karena yang menetukan
anggota DPR, dan mereka semua dari partai politik, apalagi di
Jambi, panwaslu itu diangkat oleh tim seleksi, jika yang
menseleksinya Muhammadiyah, maka yang diangkat adalah
anggora Muhammadiyah, NU pun seperti itu, sementara calon
sebagian dari situ juga, bahkan terkadang ada titipan partai politik,
disini terjadilah permasalahan Independensi lembaga.. memang
secara tidak secara langsung berdampak kepada peningkatan
perkara politik uang, tetapi dapat mengambat penanganan
perkara...”
Dari keterangan diatas, peneliti melihat permasalahan lemahnya kapasitas
aparatur Bawaslu disebabkan oleh mekanisme pengangkatan aparatur itu
sendiri. Peneliti juga memwancarai Politisi, Agus Sukarno dengan
pertanyaan yang sama dan beliau mengatakan:
“... kalau kita melihat independensi Bawaslu, mari lihat proses
pengangkatan aparatur Bawaslu itu sendiri. Bawaslu RI diangkat
oleh Anggota DPR Komisi II dan juga merupakan anggota Partai
Politik, mereka yang terpiih adalah mereka yang saling terhubung
dengan kepentingannya, jadi jangan heran kalau permasalaan
independensi sudah terjadi di tingkatan pusat, nah kalau kita lihat
Bawaslu Provinsi, mereka diangkat oleh Bawaslu RI, dan biasanya
mereka yang menjadi Komisioner adalah mereka yang memiliki
afiliasi dengan Koisioner Bawaslu RI, baik latar belakang
organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan yang
mereka dulu ikuti, nah, di tingkatan kota sampai ke tingkatan
pengwas TPS juga demikian, kebanyakan dari mereka diangkat
berdasarkan afiliasi yang sama... jadi tidak heran jika penanganan
politik uang itu menemui kesulitan karena yang menindak juga
kebanyakan hasil titipan calon yang akan berkontestasi...”
90

Wawancara Dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 31 Agustus 2020 bertempat di ruang Dekan Fakultas
Syariah.
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Dari keterangan yang disampaikan diatas, peneliti mendapatkan
sutu gambaran bahwasanya permasalahan lemahnya kapasitas aparatur
Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilu di sebabkan oleh mekanisme
penerimaan aparatur tersebut. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang termaktub dalam
Pasal 124 ampai 126 untuk Bawaslu provinsi. Dan untuk Panitias Pengawas
Kecamatan di atur dalam Pasal 132 Udang-undang a quo, namun pasal ini
merupakan open legal policy91 yang mendelagasikan kepada Bawaslu untuk
membuat peraturan mengenai mekanisme seleksi dari panitia pengawas
pemilu.
Dalam

pendelegasian

kewewnangan

tersebut,

mekanisme

pengangkatan aparatur Bawaslu tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor
19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar
Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilhan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia
Pengawasan Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara.
91

Open Legal Policy atau Kebijaan Hukum Terbuka. Kebijakan hukum terbuka terbagi
kedalam dua jenis, yakni atribusi dan delegasi.atribusi kekuasaan (attributie watgevendentmacth)
diartikan sebagai pemberiaan kewenangan kepada badan tertentu baik kepada pembentuk UndangUndang dasar maupun Undang-Undang.dalam hal ini berupa pemberian wewenang baru kepada
lembaga baru untuk dan atas nama yang di beri weweangan. Sehingga dengan pemberian
wewenang tersebut dapat menghasilkan suatu tanggung jawab dan kewewnangan yang mandiri.
Sementara Delegasi kewenangan (delegatie van bevoigdheid) diartikan sebagai penyerahan atau
pelimpahan kewenangan (dalam hal ini adalah kewenangan pemberntukan peraturan perundangundnagan) kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain. Lihat Radita Ajie, Batasan Pilihan
Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi
Indonesia Vol. 13 No.02 – Juni 2016 : 111
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Secara keseluruhan, berdasarkan pendapat peneliti, ketentuan yang
tertuang di dalam perBawaslu tersebut cukup bagus dan sangat formalistik.
Namun kondisi yang terjadi di lapangan tentang bagaimana mekanisme
pengangkatan aparatur Bawaslu cukup kental dengan unsur politik, bahkan
cenderung mengarah ke dugaan perbuatan nepotisme 92 . Hal tersebut
memang tidak berdampang langsung kepada peningkatan kasus politik uang
yang terjadi namun dapat menghambat atau penanganan perkara jika terjadi
temuan yang berhubungan dengan affiliasi politik.
Selain kuatnya pengaruh affiliasi politik, kemampuan untuk
melakukan investigasi di lapangan juga di pengaruhi oleh latar belakang
pendidikan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ideal, dalam hal ini
kesarjanaan di bidang hukum. Hal ini disampaikan oleh bersama Dr. Sayuti,
S.Ag., M.H dalam wawancara bersama peneliti, beliau mengatakan:
“...ada beberapa salah satunya sumber daya manusia, meskipun
tidak di batasi sarjana apa, tetapi secara ilmu pengetahuan bahwa
pemilu itu terkait dengan hukum dan politik, dan artinya aparatur
pemilu itu seharusnya lebih banyak di isi oleh bidak kesarjanaan
hukum dan politik, karena akan berdampak kepada pembacaan
peraturan hukum, bagaimana mereka akan melakukan
penyelidikan, penyidikan, dll kalau mereka alumni ekonomi,
tarbiyah dan bidang keilmuan lain yang tidak mempunyai dasar.
Kalau mereka berlatarbelakang sarjana hukum, atau poitik mereka
akan dengan mudah langsung bisa melakukan pekerjaan tersebut,
pun kalau ada yang bisang keilmuan lain mereka sudah pasti berda
di situ dalam periode periode sebelumnya...”

92

Dugaan perbuatan ini terjadi di kabupaten kernci yang mana hasil dari seleksi
panwascam se- kabupaten kerinci menunjukan banyaknya peserta yang dinyatakan lulus memiliki
kedekatan
dengan
keluarga
komisioner
Bawaslu.
Lihat
https://metrojambi.com/read/2019/12/20/49720/Bawaslu-kerinci-sebut-seleksi-panwascam-sudahsesuai-mekanisme/ diakses tanggal 05 September 2020 Pukul 09.52
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Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa bidang keilmuan
tidak di batasi dalam proses penerimaan aparatur Bawaslu, di dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hanya mensyaratkan bahwa
kualifikasi minimal adalah sarjana strata 1 (S-1) untuk komisioner Bawaslu
pusat dan daerah, serta untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang
minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang tertunag
dalam Pasal 117 Angka (1) huruf (f). Namun hal tersebut di khawatirkan
menjadi penghambat dalam proses interpretasi norma hukum yang berlaku.
Jika kita melihat apa yang terjadi di Sentra Gakkumdu yang seringnya
perkara berhenti pada tahap II dikarenakan terjadinya multitafsir terhadap
norma hukum yang berlaku.
C. Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Pemilu pada Pemilu Serentak 2019 Di Provinsi Jambi .
Dalam proses penanggulangan tindak pidana terdapat dua cara yang
dapat dilakukan, yakni melalui jalur Penal dan Non-Penal. Penanggulangan
tindak pidana melalui jalur penal terjadi ketika sudah terjadi tindak pidana dan
tinggal menentukan sanksi apa yang seharusnya di terapkan. Namun sebelum
itu dilakukan terdapat jalur Non-penal yang seharusnya di tempuh untuk
mengetahui perbuatan apa yang seharusnya di kriminalisasi dan apa penyebab
dari suatu perbuatan itu di kriminalisasi.
a. Secara Preventif (Non-Penal)
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Peneliti mewawancarai salah satu anggota dari Bawaslu Provinsi
Jambi, yakni Kepala Bagian Peanaganan Pelanggaran 93 , Penyelesaian
Sengketa Proses dan Hukum, mengatakan bahwa:
“...sebelum melakukan pengawasan, kami terlebih dahulu
memepelajari rekomendasi IKP, dan di jadikan sebagai pedoman
pengawasan dan pencegahan dari setiap kemungkinan terjadinya
pelanggaran pemilu... sesudah itu mempelajari setiap peraturan
yang berkaitan denagan peran dan fungsi Bawaslu...”
Untuk memeperjelas pemaparan yang di katakan sebelumnya, maka perlu
kiranya data yang menjadi rekomendasi IKP (Indeks Kerawanan Pemilu)
2019 untuk provinsi Jambi di paparkan juga di sini.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan suatu instrument yang
menjadi

pedoman

pengawasan

pemilu

dalam

menjalankan

tugas

pengawasan dan pencegahan atas segala kemungkinan kerawanan dalam
penyelengaraan pemilu

94

. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) betujuan

menyajikan analisis dan data rekomendasi kebijkan berbasis riset dan data
kepemiluan sebagi dasar merumuskan kebijakan serta program dan strategi
pengawasan95.
Genealogi Indeks Kerawanan Pemilu di mulai penyusunannya pada
tahun 2015 hingga saat penelitian ini di tulis yakni tahun 2019. Pada setiap
tahun penyususnannya, IKP mengalami perubahan pada aspek penilaian
93

Wawancara dilakukan bersama Eka Vita Nahdiati, S.H, Kepala BagianBawaslu
Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian sengketa Proses dan Hukum pada tanggal 8 September
2020, Pukul 12.45-13.30 kemudain di lanjutkan pada pukul 14.00 sampai dengan selesai.
bertempat di Bawaslu Provinsi Jambi.
94
Ilham Yamin et.al, IKP 2019 Indeks Kerawanan Pemilu,(Jakarta; Bawaslu, 2019) Hal.
4
95
Ibid., Hal. 5
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yang mengacu pada penyempurnaan aspek-aspek penilaian. Di mulai pada
tahun

2015

tang

memiliki

aspek

penilaian

(1)

profesionalitas

penyelenggaraan pemilu; (2) politik uang; (3) akses pengawasan; (4)
partisipasi masyrakat; (5) keamaanan derah. Pada IKP 2015 dimensi IKP
lebih menitik beratkan pada aspek profesionalitas penyelenggaraan pemilu
yang menyebabkan permaslaahan pada praktik kontestasi pemilu yang
kurang di perhatikan dengan baik sehingga munculmya kerwanan tinggi
pada ranah pencalonan, mobilisasi birokrasi, black campaign, dan
sebagainya96. Pada tahun 2017, IKP di susun dengan dimensi penilaian (1)
Kontestasi (35%); (2) partisipasi (35%); (3) penyelengaraan (30%). Pada
tahun 2018, IKP di susun dengan variabel penilaian yang sama pada tahun
2017.
Pada tahun 2019, Indek Kerawanan Pemilu (IKP) di susun
berdasarkan aspek penilaian yang di sempurnakan dari IKP sebelumnya,
yakni: (1) Konteks Sosial-Politik; (2) Pemilu Bebas dan Adil; (3)
Kontestasi; (4)Partisipasi97.

96
97

Ibid., Hal. 5
Ibid., Hal. 7
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2015

2017

•Profesionalitas
Penyelenggara
aan pemilu
•Politik Uang
•Akses
Pengawasan
•Partisipasi
Masyarakat
•Keamanan
daerah

•Kontestasi
•Partisipasi
•Penyelengaraa
n

2018
•Kontestasi
•Partisipasi
•Penyelengaraa
n

2019
•Konteks
Sosial-politik
•Pemilu yang
bebas dan Adil
•Kontestasi
•Partisipasi

Gambar 4.1 : Diagram Alur Progres Indeks Kerwanan Pemilu
Pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 keempat dimensi pengukuran
yang disebutkan sebelumnya memiliki subdimensi pengukuran yang
mempengaruhi penilaian pada dimensi tersebut, yakni:
1. Konteks Sosial-Politik
a. Subdimensi Keamanan
b. Subdimensi otoritas penyelenggara pemilu
c. Subdimensi Penyelenggara negara
d. Subdimensi Relasi Kuasa lokal
2. Dimensi Pemilu yang Bebas dan Adil
a. Subdimensi Hak Pilih
b. Subdimensi Kampanye
c. Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara
d. Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu
e. Subdimensi Pengawasan Pemilu
3. Dimensi Kontestasi
a. Subdimensi Hak Politik Terkait Gender
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b. Subdimensi Representasi Minoritas
c. Subdimensi Proses Pencalonan
4. Dimensi Partisipasi Publik
a. Subdimensi Partisipasi Pemilih
b. Subdimensi Partisipasi Kandidat
c. Subdimensi Partisipasi Partai
d. Subdimensi Partisipasi Publik
Pada penelitian IKP ini, indikator yang di ukur akan mengahsilkan
penilaian tingkat kerawanan subdimensi/dimensi dengan skor tinggi (> 66),
skor sedang (> 33-66), dan skor rendah (< 33). Dan dari setiap pengukuran
ini dapat di lihat faktor dominan pembentuk dari subdimensi/dimensi
sehingga dapat di rumuskan kebijakan yang tepat untuk menurunkan atau
mencegah situasi rawan agar penyelenggaraan pemilu menjadi lebih
optimal98. Provinsi Jambi sendiri mendapatkan skor rata-rata pada tingkat
kerwanan sedang, untuk lebih jelasnya lihat tabel di lampiran.
Dari tabel tersebut, diketahui bahwa provinsi Jambi mendapatkan
skor rata-rata dalam kategori kerawanan sedang. dari skor tersebut dapat di
ketahui bahwa isu utama kerawanan pemilu 2019 di provinsi Jambi adalah
di dimensi Pemilu yang Bebas dan Adil (53,38), di karenakan pada indikator
penilaian dari /subdimensi tentang tata laksana penyelenggaraan pemilu,
seperti permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Isu kampanye

98

Untuk mengetahui indikator dominan ini, dilakukan dengan pengujian secara
multivariat dengan menggunakan Conformatory Factor Analysis (CFA) dan Structural Equation
Modeling (SEM) dikarenakan indikator tersebut tidak dapat di ukur secara langsung (laten). Lihat
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Ibid., Hal. 50
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seputaran kampanye hitam. Namun fokus peneliatan yang dilakukan oleh
penulis adalah tentang penanggulangan tindak pidana pemilu sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku dengan korelasi kuat pada dimensi Konteks
Sosial Politik.
Setelah mengetahui data yang menjadi rekomendasi IKP (Indeks
Kerawanan Pemilu) 2019, peneliti berkesempatan untuk bertemu dengan
Komisioner Bawaslu Koordinator Bidang Pengawasan dan Penanganan
Pelanggaran dan mewawancarainya 99.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama
salah satu Komisioner Bawaslu Koordinator Bidang Pengawasan dan
Penanganan Pelanggaran100, mengatakan bahwa:
“...dalam upaya menagani perkara tindak pidana pemilu, Bawaslu
Provinsi Jambi sendiri banyak melakukan kegiatan yang
berhubungan dengan pencegahan tindak pidana pemilu, seperti
menyelengaraan acara seminar, loka karya, sosialisasi, serta
kegiatan lain yang sekiranya dapat menyeberkan informasi dan
menumbuhkan pengetahuaa masyarakat mengenai proses
penanganan tindak pidana pemilu serta lingkup tindak pidana
pemilu itu sendiri, khususnya politik uang...”.
Beberapa bentuk kegiatan yang di selangaraakan oleh Bawaslu
adalah Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kaum Disabilitas101, yang
di tujukan untuk meningkatkan partisipasi kaum disabilitas. Diskusi Publik
99

Pada wawancara ini, peneliti hanya berkesempatan melakukan dialog singkat dengan
beliau, di karenakan jadwal yang bertabrakan dengan waktu rapat, namun point-point penting yang
menjadi kewenangan Komisioner Bawaslu sudah terdokumentasi.
100
Wawancara dilakukan bersama Wein Arifin, S.IP., M.IP Komisioner Bawaslu
Koordinator Bidang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, pada tanggal 8 September 2020,
Pukul 13.37 bertempat di Ruang Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi. pada wawancara ini,
peneliti hanya mendapatkan dokumentasi berupa rekaman suara selama wawancara dan tidak
mendapatkan dokumentasi berupa foto dikarenakan tidak tersedianaya media untuk
mendokumentasikannya.
101
Acara ini diselenggarakan pada tanggal 18 November 2018 bertempat di Hotel BW
Luxury Jambi yang di hadiri ratusan penyandag di sabilitas dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.
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Bersama Penyelenggara, Partai Politik, relawan dan media dengan tema kita
wujudkan Pemilu 2019 aman sejuk dan damai 102 . Selain acara tersebut,
dalam meningkatkan peran kaum terpelajar, bawslu juga mengadakan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Akademisi dan
Mahasiswa103. Selain itu Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk terlibat
dalam proses pemantauan pemilu, salah satunya dengan kegiatan yang di
ikuti oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mendaftar untuk turut
serta menjadi pemantau pemilu104.
Selain kegiatan yang dilakukan secara langsung melibatkan banyak
peserta, Bawaslu juga melakukan campaign melalui media daring,
dikatakan oleh Komisioner Bawaslu Koordinator Bidang Pengawasan dan
Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:
“...selain melakukan kegiatan yang melibatkan banyak peserta,
kami, bwaslu provinsi jambi juga melakukan kegiatan daring,
menggunakan media sosial seperti facebook, website resmi
Bawaslu, dalam bentuk flyer, infografik 105 , yang berisikan
himbauan mengenai tindak pidana pemilu serta sanksi yang di
berikan dan di website Bawaslu memberikan berita-berita seputar
kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri”.
Kita dapat melihat dari upaya preventif yang dilakukan oleh
Bawaslu tefokus kepada kegiatan yang bersifat sosialisasi yang bertujuan
menambah pengetahuan masayarakat tentang suatu perkara pidana. Ini
sanagat penting dilakukan mengingat kegiatan tersebut sanagat berpengarh
102

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 25 November 2018 bertempat di Hotel Duta
Jambi, acara ini di hadiri oleh Penyekengara Partai Politik, Relawan dan Media.
103
Acara ini diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Hotel, dan di
hadiri oleh Narasumber dari Dosen Unja dan Dosen UIN STS Jambi serta puluhan mahasiswa dan
akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jambi.
104
http://jambi.Bawaslu.go.id/12/02/2019/kader-hmi-daftar-sebagai-pemantaupemilu.aspx/ diakses tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 04.56 WIB
105
di akhir tulisan, nanti akan di lampirkan contoh flyer, info grafik tersebut.
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terhadap pendidikan politik masyarakat serta meningkakan partisipasi
masyarakat dalam setiap penyeengara pemilu. Selain itu sosialisasi jika
dilakukan secara efektif dapat menekan munculnya tindak pidana pemilu
akibat kurangnya pengetahuan masyarakat meneganai suatu perbuatan yang
benar dan tidak benar menurut hukum dan peraturan yang berlaku.
b. Secara Represif (Jalur Penal)
Penanganan perkara pemilu secara repsresif atau melewati jalur penal
dilakukan oleh bewaslu dengan mempertimbangkan bebagai hal. Dari hasil
wawancara peneliti bersama Wein Arifin, S.IP., M.IP Komisioner Bawaslu
Koordinator Bidang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, pada tanggal 8
September 2020, Pukul 13.37 bertempat di ruang kantor Komisioner Bawaslu
Provinsi Jambi106, mengatakan bahwa:
“...dalam melakukan penanganan perkara, Bawaslu menjalakannya
sesuai ketentuan yang berlaku, apa itu ketentuan yang berlaku?, tentu
saja sesuai dengan perarutan hukum yang berlaku, baik UndangUndang, maupun peraturan Bawaslu, semua itu dilakukan sesuai
dengan ketentuan formiil maupun materiil, jadi jika Bawaslu
menerima laporan atau temuan, Bawaslu akan melakukan kajian awal,
jika pada saat kajian awal tersebut di temukan adanya unsur pidana
pemilu, maka akan di teruskan ke proses penyelidikan oleh polisi dan
klarifikasi oleh Bawaslu, setelah itu akan dilakukan kajian tahap dua
untuk membahas hasil penyelidikan, jika berkas memenhui syarat
maka akan dilakukan penyidikan, jika tidak maka akan dilakukan
penghentian penyidikan... untuk lebih lengkap mengenai upaya
represif yang dilakukan oleh Bawaslu, silahkan di baca buku
Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019...”
Dari keterangan yang di sampaikan oleh Wein Arifin, S.IP., M.IP
sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa proses penanganan perkara tindak

106

Pada wawancara ini, peneliti hanya mendapatkan dokumentasi berupa rekaman suara
selama wawancara dan tidak mendapatkan dokumentasi berupa foto dikarenakan tidak
tersedianaya media untuk mendokumentasikannya.
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pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yakni merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan umum, serta merujuk kepada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018
tentang Proses Penanganan Perkara.
Data Rekap Temuan dan Laporan Bawaslu Provinsi Jambi Pemilihan
Umum 2019
Berikut adalah data yang berhasil di rangkum peneliti dari Bawaslu
Provinsi Jambi, sebagai berikut:
Tabel 4.1
Rekapitulasi Temuan dan Laporan Bawaslu Provinsi Jambi107

7
5
6
10
3
5
5
6
8
2
0
2
59

0
3
2
5
0
0
3
4
7
0
0
0
24
112

Registrasi

Jumlah

8
5
1
8
7
4
8
1
5
0
2
4
53
112

Tidak
diregistrasi

Prov. Jambi
Kota Jambi
Batanghari
Muaro Jambi
Sarolangun
Merangin
Sunagai Penuh
Bungo
Tebo
Tanjabtim
Tanjabbar
Kerinci

Laporan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Provinsi/
Kab/Kota

Temuan

No

15
7
5
13
10
10
10
3
6
2
2
6
88

Temuan/Laporan
Jenis Pelanggaran
Adm

Pid

Etik

6
1
1
3
3
3
5
1
11
0
0
0
37
112

5
5
3
7
4
4
1
6
2
2
2
5
43

2
3
1
2
2
2
2
0
0
0
0
1
14

Lain
nya
2
1
2
6
1
1
4
0
0
0
0
0
18

Berdasarkan data diatas, Bawaslu Provinsi Jambi telah menindak
lanjuti temuan dan menerima laporan sebanyak 112 (seratus dua belas)
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pelanggaran, yang terdri dari 53 (lima puluh tiga) temuan, 59 (lima puluh
sembilan) laporan. Dari 112 (seratus dua belas) laporan dan temuan tersebut,
Bawaslu Provinsi Jambi meregistrasi perkara sebnayak 88 (delapan puluh
delapan) dan 24 (dua pulu empat) perkara tidak di registrasi. Perkara yang di
regsitrasi dan tidak di registrasi terbagi 37 (tiga puluh tujuh) perkara
Pelanggaraan Administrasi, 43 (empat puluh tiga) perkara Tindak Pidana
Pemilu, 14 (empat belas) perkara Pelanggaran Kode Etik, dan 18 perkara
lainnya.
Sebelumnya dikatakan bahwa terdapat 43 (empat puluh tiga) perkara
tindak pidana pemilu yang dapat di duga melanggar pasal yang tertera pada
Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, dibawah ini adalah data yang dirangkum dari
Bawaslu Provinsi Jambi mengenai penangan tindak pidana pemilu. Lihat Tabel
4.2 Data Jumlah Temuan dan Laporan Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Jambi
2019.
Jumlah temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang
diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi dan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota
berjumlah 14 (empat belas) pelanggaran, 17 (tujuh belas) laporan diregistrasi,
11 (sebelas) laporan yang tidak diregistrasi. Berdasarkan temuan Bawaslu
Provinsi Jambi, kategori terlapor dalam temuan tindak pidana pemilu 2019
terbagi menjadi 7 kategori, yakni; 1) Calon Legislatif; 2) Calon Presiden; 3)
Calon Wakil Presiden; 4) Warga Negara Indonesia (WNI); 5) Aparatur Sipil
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Negara (ASN); 6) Penyelenggara Pemilu; 7) Kepala Desa. Lihat Tabel 4.3 Data
Kategori Terlapor Dalam Temuan Tindak Pidana Pemilu 2019
Tabel 4.2
Data Jumlah Temuan dan Laporan Tindak Pidana Pemilu di Provinsi
Jambi 2019108

No. Provinsi/Kab/Kota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Provinsi Jambi
Kota Jambi
Batanghari
Muaro Jambi
Sarolangun
Merangim
Sungai Penuh
Bungo
Tebo
Tanjabbar
Tanjabtim
Kerinci

Jumlah

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Registrasi
Tidak diregistrasi
Temuan
Laporan
Temuan
Laporan
2
2
0
0
0
3
0
2
0
2
0
1
2
1
0
4
4
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
4
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
3
2
0
0
14
17
0
11
31
11

Tabel 4.3
Data Kategori Terlapor Dalam Temuan Tindak Pidana Pemilu 2019 109
WNI

ASN

Penyelengga
ra Pemilu

Kepala Desa

109

Calon Wakil
Presiden

108

Calon
Presiden

1
Provinsi Jambi
2
Muaro Jambi
3
Sarolangun
4
Tanjab Barat
5
Sungai Penuh
6
Kerinci
Jumlah

Calon
Legislatif

No Provinsi//Kab/Kota

3
1
2
1
1
2
10

0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
1

0
0
5
0
2
0
7

0
0
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
1
1

0
2
1
0
0
0
3
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Berdasar data pada Tabel 4.3 Data Kategori Terlapor Dalam Temuan
Tindak Pidana Pemilu 2019. Kategori terlapor dalam temuan tindak pidana
Pemilu paling banyak adalah dari Calon Legislatif yaitu sejumlah 11 (sebelas)
orang dari 14 temuan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Sebanyak 7 terlapor
dari masyarakat dan juga ada terlapor dari Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dari temuan Bawaslu tersebut, dugaan Pasal yang paling banyak
dilanggar adalah Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Dan beberapa Pasal lain yang berkaitan, untuk lebih
jelasnya lihat Gambar 4.2. Kecendrungan Dugaan Pelanggaran Pasal Tidak
Pidana Pemilu 2019 di Provinsi Jambi Berdasrkan Temuan 110.
Gambar 4.2: Kecendrungan Dugaan Pelanggaran Pasal Tidak
Pidana Pemilu 2019 di Provinsi Jambi Berdasrkan Temuan
5
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521
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523 (2)
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Dari semua temuan dugan pelanggaran perkara pidana tersebut, Sentra
Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten kota dalam prosesnya
hanya 11 (sebelas) perkara di lanjutkan ke tahap penyelidikan (tahap satu) dari
14 (empat belas) perkara,3 (tiga) perkara lanjut ke tahap penyidikan (tahap
dua), 2 (dua) perkara dihentikan atau SP3, dan hanya 1 (satu) yang di lanjutkan
keproses persidangan hingga mendapatkan status putusan tetap (incracht van
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Gewijsde). Lihat Tabel 4.4. Status Proses Penangan Tindak Pidana Pemilu
Berdasarkan Temuan.
Tabel 4.4.
Status Proses Penangan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Temuan 111
Erkara dihentikan di
Tongkat Penyidikan

di
yang
Perkara
ketahap
teruskan
penuntutan

di
yang
Perkara
hentikan di tahap
penuntutan

Perkara
dilimpahkan
pengadilan

2

1

1

1

0

0

0

2
4
2
1
3
14

2
2
2
1
3
11

0
2
0
0
0
3

0
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1

yang
ke

Ditingkatkan ke tahap
penyidikan

2
3
4
5
6

Provinsi
Jambi
Muaro Jambi
Sarolangun
Tanjab Barat
Sungai Penuh
Kerinci
Jumlah

Ditingkatkan ke tahap
penyelidikan

1

Provinsi//Kab
/Kota

Tindak
Temuan
Pidana Diterima

No.

Sementara itu, dari laporan tindak pidana pemilu. Kategori status
terlapor dugaan tindak pidana pemilu terbagi menjadi beberapa kategori, yakni;
1) Pelaksana Kampanye; 2) Calon Legislatif; 3) Penyelenggara Pemilu. Dari
semua kategori itu, sebaran berdasarkan kabupaten/kota dapat di lihat dalam
Tabel 4.5. Data Status Pelaku Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019
berdasarkan Laporan. Dari data tersebut, pelanggaran tindak pidana pemilu
tertinggi berdasarkan laporan terbanyak adalah calon anggota legislatif dengan
menempati 6 laporan di Kabupaten Batanghari dan Provinsi Jambi, serta
kabupaten lain mengikuti dengan jumlah rata-tara 1 (satu) sampai 2 (dua)
kasus.
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Tabel 4.5.
Data Status Pelaku Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019
berdasarkan Laporan112
No, Provinsi//Kab/Kota
1
Provinsi Jambi
2
Kota Jambi
3
Muaro Jambi
4
Batanghari
5
Tanjung Jabung Timur
6
Bungo
7
Tebo
8
Merangin
9
Kerinci
Jumlah

Pelaksana
Kampanye
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Calon
Legislatif
6
0
1
6
2
0
1
1
0
17

Penyelenggar
a Pemilu
0
2
0
0
0
2
0
0
5
9

Selama tahapan pemilihan umum 2019, terdapat kecendrungan dugaan
tindak pidana pada temuan di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.paling
banyak muncul menyangkut Pasal 521 Undang-Undang Nmomr 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan umum, yang berbunyi:
“Setirap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
yangdengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).”
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Namun pelanggaran lain mucul dalam berbagai Pasal dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk lebih jelasnya lihat
gambar 4.3: Kecendrungan Dugaan Pelanggaran Pasal Tidak Pidana Pemilu
Berd 2019 asarkan Laporan di Provinsi Jambi 113:

6

Gambar 4.3: Kecendrungan Dugaan Pelanggaran Pasal
Tidak Pidana Pemilu 2019 Berdasarkan Laporan di
Provinsi Jambi.

4
2
0
490

492

493

516

521

523

532

533

551

Bawaslu Kabupaten/Kota yang menangani Laporan tindak pidana
Pemilu tersebut terdapat 2 (dua) laporan di Provinsi Jambi dan 8 (delapan)
Kabupaten/ Kota yaitu Kota Jambi dengan 2 (dua) laporan, Muaro Jambi
dengan 1 (satu) laporan, Batanghari dengan 2 (dua) laporan, Tanjung Jabung
Timur dengan 2 (dua) laporan, Bungo dengan 2 (dua), Tebo dengan 2 (dua)
laporan, Merangin 1 (satu) laporan, Kerinci dengan 2 (dua) laporan dan 1 (satu)
Kota Sungai Penuh. 16 (enam belas) Laporan Pidana semuanya tidak
ditingkatkan ke tahap penyelidikan, namun tidak ada laporan yang dilanjutkan
ke tahapan penyidikan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 6 Data Status Proses
Penangan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Laporan.
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Tabel 4.6
Data Status Proses Penangan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Laporan 114
Laporan
Tindak
No.

Ditingkatkan
ke

Provinsi//Kab/Ko

Pidana

ta

Diterima

Ditingkatkan

tahap ke

tahap

penyelidikan

penyidikan

Perkara

Perkara yang Perkara yang Perkara yang

dihentikan di di

teruskan di hentikan di dilimpahkan

Tingkat

ketahap

tahap

ke

Penyidikan

penuntutan

penuntutan

pengadilan

Pile

Pilpre

Pile

Pilpre

Pile

Pilpre

Pile

Pilpre

Pile

Pilpre

Pile

Pilpre

Pile

Pilpre

g

s

g

s

g

s

g

s

g

s

g

s

g

s

1

Provinsi Jambi

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Kota Jambi

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Muaro Jambi

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Batanghari

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Tanjab Timur

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Bungo

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Tebo

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Merangin

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Kerinci

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah
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Selama pemilihan umum 2019, dugaan pelanggaran terjadi pada setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan data laporan pelanggaran
pemilu, jumlah pelanggaran tertinggi terjadi pada masa kampanye sebanyak 7
(tujuh) kasus, diikuti masa pungut hitung sebanyak 6 (enam) kasus, dan
lainnya. Untuk lebih lengkap lihat tabel berikut:
Tabel 4.7:
Data Jumlah Laporan Pelanggaran Berdasarkan Tahapan 115

No.

Provinsi/
Kab/ Kota

Provinsi
Jambi
Kota
2.
Jambi
Muaro
3.
Jambi
4. Batanghari
5. Tanjabbar
6. Tanjabtim
7. Sarolangun
8. Bungo
9. Tebo
10. Merangin
Sungai
11.
Penuh
12. Kerinci
Jumlah
1.

Jumlah
Laporan Pendaftaran

Tahapam Pemilu
Kampanye

MasaTenang

PungutHitung

RekapSeuara

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

2
0
2
1
2
2
1

0
0
0
0
0
0
1

2
0
2
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0

0

0

0

0

0

0

2
17

0
1

0
7

0
1

2
6

0
2

Dari semua pelanggaran tindak pidana pemilu baik temuan maupun
laporan, tidak semua yang melanggar ketentuan tentang politik uang 116. Lihat
Lampiran, Resume Dugaaan Pelanggaran Politik Uang.
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Ketentuangan Mengenai Politik Uang Tertuang dalam Pasal 521. Pasal 523 Jo. Pasal
280 Angka (1) Huruf (h), (i), (j).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
1. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu,
Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan
dan pembahasan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sesuai tingkatan.
Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan laporan atau temuan, serta Tahap
pembahasan 1(satu) sampai dengan 4 (empat).
2. Faktor-faktor yang menghambat penanganan tindak pidana pemilu yakni:
a) Rendahnya partisipasi dan sikap permisif masyarakat terhadap money
politic.
b) Norma dalam Undang-Undangyang multitafsir dan dissenting opinion
antara pengawas pemilu dan penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu.
c) Sulitnya menemukan alat bukti dan belum adanya jamninan keamanan
bagi

saksi

yang

memberikan

keterangan

dalam

mengungkap

pelanggaran.
d) Lemahnya Kapasitas Panwascam, PPD, dan PPL.
3. Dalam

menanggulangi

tindak pemilu,

Bawaslu

mempelajari

hasil

rekomendasi IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2019. Dalam prakteknya
sendiri, penegakan hukum dilakukan melalui upaya represif (penal) dan
upaya preventif (jalur non-penal). Penanganan perkara melalui jalur penal,
Bawaslu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra
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Gakkumdu serta peraturan pendukung lainnya. Sementara melalui jalur nonpenal, Bawaslu menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk
mengedukasi masyarakat.
B. Kata Penutup
Penlitian mengenai penegakan hukum tindak pidana pemilu,
khususnya money politic yang sudah peniliti jalani selama kurang lebih 1 tahun
9 bulan ini sangat jauh dari kata sempurna. Jika nantinya pembaca menenukan
adanya kekurangan data atau data yang tidak relevan, analisa yang kurang
komprehensif, serta kurangnya referensi, maka peneliti memohon maaf
sebesar-besarnya. Untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi
sumbangsih peneliti terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karenanya peneliti juga
berharap akan lahir penelitian-penelitian baru yang lebih relevan dengan
zamannya mengenai permasalahan Politik Uang.
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(BAWASLU) Provinsi
Jambi
Ahli Kriminologi UIN
Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi
Ahli Hukum Tata
Negara UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi
Politisi dan Pengamat
Politik Provinsi Jambi
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Keteranagan.

Diwawancarai
Tanggal 8
September 2020
Diwawancarai
Tanggal 8
September 2020
Diwawancarai
Tanggal 18 Mei
2020
Diwawancarai
Tanggal 31
Agustus 2020
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Lampiran Tabel 2
Skor Tingkat Kerawanan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Jambi 117
No. Dimensi / Subdimensi

Skor

Rata-rata
Nasional

Kategori

1

Konteks Sosial-Politik

46,63

44

Sedang

Subdimensi Keamanan

45,45

Sedang

49,12

Sedang

44,23

Sedang

44,23

Sedang

2

Subdimensi
Penyelenggara Pemilu
Subdimensi
Penyelenggara Negara
Subdimensi Relasi Kuasa
Lokal
Dimensi Pemilu yang
Bebas dan Adil

Sedang

64,36

Sedang

Subdimensi Kampanye

59,85

Sedang

50,10

Sedang

57,39

Sedang

45,45

Sedang

Dimensi Kontestasi
Subdimensi Hak Pilih
Berdasarkan Gender
Subdimensi Represntasi
Minoritas
Subdimensi
Proses
Pencalonan

4

53,80

Subdimensi Hak Pilih

Subdimensi Pelaksanaan
Pemungutan Suara
Subdimensi
Ajudikasi
Keberatan Pemilu
Subdimensi Pengawasan
Pemilu
3

53,38

Dimensi Partisipasi
Subdimensi
Pemilih
Subdimensi
Partai
Subdimensi
Kandidat
Subdimensi
Publik
117

Partisipasi
Partisipasi
Partisipasi
Partisipasi

51,52

50,65

Sedang

54,55

Sedang

54,55

Sedang

50,99

Sedang

45,68

46,18

Sedang

47,61

Sedang

42,51

Sedang

44,85

Sedang

50,65

Sedang

Sumber Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019
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Tabel 3:
Resume Dan Daftar Penanganan Dugaan Pelanggaran Politik Uang 118

Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi

1

Provinsi Jambi
04/LP/PL/Prov/05.00/XII/2018
:
24 Desember 2018
:
3 Januari 2019
:

Pelapor

:

Terlapor

:

Pokok Perkara

:

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Status penanganan

:

Ismail Makruf (Advokasi dan Hukum Partai
Nasdem Provinsi Jambi)
Sulthan Adil Hendra (Caleg DPR RI Partai
Gerindra)
2. Abun Yani, SH (Caleg DPRD Provinsi Jambi
Dapil Muaro Jambi – Batanghari)
3. Sakirin Pohan (Caleg DPRD Kota Jambi)
4. Ade Irma Suryani, ST (Caleg DPRD Kabupaten
Muaro Jambi)
5. Sukma Dewi (Caleg DPRD Kabupaten Muaro
Jambi)
Dugaan menggunakan fasilitas pemerintah berupa
beasiswa PIP oleh Partai Gerindra dan Caleg dari
Partai Gerindra untuk kepentingan pencalonan
Pasal 280 ayat (1) huruf j dan h, jo. 521 dan 523
ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum
Dihentikan di Tahap II

Kabupaten Batanghari
Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi
Penemu

:
:
:
:

01/LP/PL/Kab/05.03/IV/2019

Terlapor

:

Pokok Perkara

:

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Hasby Ansori (Caleg DPR RI Dapil Jambi dari
partai nasdem nomor urut 5)
Caleg DPR RI an. Hasby Ansori melakukan
Kampanye Pertemuan Terbatas di salah satu
Rumah Warga an.Rahayu/Cik Ayu, membagikan
amplop yang berisi uang sebesar Rp25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) kepada warga yang
datang pada kegiatan tersebut.
Pasal 523, 521 JO Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Status penanganan

:

Dihentikan pada pembahasan ke 2.

1

13 April 2019
15 April 2019
Bambang

Kabupaten Sarolangun
1

Nomor Registrasi
Tanggal Laporan

118

:
:

001/TM/PL/KAB/05.08/XII/2018
12 Desember 2018

Sumber Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi
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2

Tanggal Registrasi
Pelapor

:
:

Terlapor

:

19 Desember 2018
Muhammad Fahrizal (Panwascam Pelawan)
Muhammad Syafi’I (Calon anggota DPRD)
H. Muhammad Syafii melaksanakan kegiatan
reses di halaman Kantor Desa Lubuk Sepuh. Pada
saat acara tersebut berlangsung ada pembagian
kalender Calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun
atas nama H. Muhammad Syafii dari Dapil 3
Pelawan-Singkut dari Partai PKS.
Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1 UU nomor 7 tahun
2017
Dihentikan pada pembahasan I dan tidak
ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur
pembuktian.

Pokok Perkara

:

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Status penanganan

:

Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi

:
:
:

003/TM/PL/KAB/05.08/XII/2018

Pelapor

:

Terlapor

:

Pokok Perkara

:

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Status penanganan

:

Reni Purnama Sari (Panwaslu Desa Batu Putih
Kec.Pelawan)
Dipo Nurhadi Ilham (Caleg DPR RI Partai PAN
dapil Jambi)
Caleg DPR RI melaksanakan kampanye di Desa
Batu Putih bertempat dirumah Sekdes dan Kadus
Desa Batu Putih. Pada saat acara adanya
pembagian bahan kampanye seperti stiker, kartu
nama, poster dan Pamflet. Pada saat acara selesai
adanya pembagian uang transportasi kepada
peserta kampanye sebesar Rp. 100.000 – Rp.
150.000
Pasal 280 Ayat (2) huruf i dan Pasal 280 Ayat (1)
huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum
Dihentikan pada tahap III karena Terlapor tidak
pernah hadir memenuhi panggilan Bawaslu
Sarolangun untuk dilakukan klarifikasi dan
Terlapor juga tidak pernah hadir memenuhi
panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan
serta tidak terpenuhi unsur

19 Desember 2018
26 Desember 2018

Kota Sungai Penuh

1

Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi

:
:
:

04/TM/PL/KOTA/05.02/IV/2019

Pelapor

:

Terlapor

:

Jumiral Lestari, S.Ag (Ketua Bawaslu kota Sungai
Penuh)
1. Yanti Maria Susanti ( Anggota DPRD Provinsi
Jambi / Calon Anggota DPR RI Dari Partai
Gerindra)
2.Zainal Abidin, SH.MH (Pensiunan PNS)
3. Edy Syaputra (Wni)
4. Ikrar Dinata, S.Pd (ASN)

16 April 2019
18 April 2019
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Pokok Perkara

:

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Status penanganan

:

Ditemukan berkas Dokumen Pileg, Kartu nama
caleg Drs H. A Muradi Darmasyah, Amplop, dan
kaos berlogo partai Gerindra yang diduga akan
digunakan sebagai money politic.
UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
pasal 278 ayat (2) Huruf d jo Pasal 523 ayat (2)
Selesai di hentikan ditahap II karena tidak adanya
alat bukti yang cukup untuk dinaikkan
kepenyidikan.

Kabupaten Tebo
Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi
Pelapor

:
:
:
:

01/LP/PILEG/TEBO/05.11/VIII/2018

Terlapor

:

Pokok Perkara

:

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Status penanganan

:

Hamdani, S.kom (Caleg DPRD Provinsi No urut 7
Partai PAN
Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten
Tebo ada acara kelompok yasinan bapak/ibu. Pada
saat itu ada yang melihat warles (sound sistem).
Menurut keterangan saksi bahwa warles itu adalah
pemberian dari hamdani, S.Ikom
UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 huruf j,
PKPU 23 Tahun 2018 Pasal 69 Ayat 1 huruf j
Berhenti di tahap II karena tidak memenuhi unsur
Tindak Pidana Pemilu

1

26 Desember 2018
27 Desember 2018
Dr. Muhammad Azri, SH. M.H

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1

Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi
Pelapor

:
:
:
:

01/TM/PL/Kab/05.09/II/2019

Terlapor

:

Pokok Perkara

:

Handayani, SKM, MPH CALEG DPR RI Dapil
Jambi dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Dugaan Politik Uang Pada masa Kampanye, Caleg
an Handayani, SKM, MPH CALEG DPR RI Dapil
Jambi dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Dugaan pasal yang dilanggar
Status penanganan

:
:

28 Februari 2019
9 Maret 2019
Zulfahri (PPKD Teluk Pengkah)

Pasal 286 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017
Dihentikan pada pembahasan tahap I.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1

Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi
Pelapor

:
:
:
:

02/LP/PL/Kab/05.10/IV/2019

Terlapor

:

Bungatan (Caleg DPRD Kab.Tanjabtimur dari
Partai Amanat Nasional No.Urut 7 Dapil 2

Pokok Perkara

:

Calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung

11 April 2019
15 April 2019
Paramitha Sari
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Timur menyampaikan mohon doa dan dukungan
untuk Dapil II di suatu pesta pernikahan,
disamping itu, Calon Legislatif ini menyawer
masyarakat, diantaranya an. SANDI sebesar Rp.
200.000(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan an. HAYA
Sebesar Rp. 100.000(Seratus Ribu Rupiah).

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017

Status penanganan

:

Dihentikan pada tahap II karena tidak memenuhi
unsur.

Kabupaten Kerinci
Nomor Registrasi
Tanggal Laporan
Tanggal Registrasi

:
:
:

01/TM/PL/Kab/05.05/XII/2018

Pelapor

:

Terlapor

:

Pokok Perkara

:

Dugaan pasal yang dilanggar

:

Status penanganan

:

Dendi Agustian (Anggota Panwaslu Kecamatan
Kayu Aro)
DipoNuirhadi Ilham, MBA (Calon Anggota DPRRI)
Di tempat kampanye adanya pembagian amplop
kepada peserta kampanye, diduga amplop tersebut
berisi uang yang mana pemberian uang tersebut
bermaksud untuk memilih caleg pada saat
pemungutan suara.
Pasal 280 ayat (1) huruf J Jo pasal 523 UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dihentikan ditahap II proses penanganan tindak
pidana pemilu dikarenakan tidak ditemukan
barang bukti sebagai ketentuan pasal yang
dikenakan.

1

20 Desember 2018
27 Desember 2018
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Gambar 1: Bersama Eka Vita Nahdiati, S.H, M.H, Kabag Hukum
BAWASLU Prov. Jambi

Gambar 2: Bersama Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H, M.Hum
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Contoh Infografis Bawaslu Prov. Jambi guna kebutuhan Edukasi Pemilu

Gambar 3: Jumlah Penaganan Perkara dan Penyelesaiannya di Provinsi Jambi
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Gambar 4: Penanganan Peanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019

Gambar 4: Penanganan Peanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019 DI
Provinsi Jambi

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri
Nama

: Taufiq Hidayatul Muttaqin

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir

: Jambi, 19 Januari 1998

Alamat

: Jl. Marsda Surya Dharma, Km. 9,
Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru,
Kota Jambi, Provinsi Jambi

Email

: taufiqhidayatulm@gmail.com

Nama Orang Tua

: Ayah : Alm. Djasman
Ibu

: Siti Zainab

B. Riwayat Pendidikan
SD/MI

: SDN 216/IV Kota Jambi,

2009

SMP/MTs

: SMP N 21 Kota Jambi

2012

SMA/SMK/MA

: SMK N 3 Kota Jambi, Tek. Pengelasan.

2015

C. Pengalaman Organisasi
1. Anggota Biasa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi
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