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ABSTRAK 

 

Palupi, Nugrahaeni Kenyo. 2015. Hubungan Kerja antara Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten 

Banjarnegara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2014 Sesuai UU Nomor 42 Tahun 2008. Skripsi, Program Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Drs. 

Sartono Sahlan, M.H. 

Kata Kunci: Hubungan Kerja, KPU dan Panwaslu Kab. Banjarnegara, 

Pemilu Presiden danWakil Presiden 

Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini 

disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. 

Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di 

Indonesia dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk 

berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu 

yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, 

maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dan lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Penyelenggaraan pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 42 tahun 2008 dengan peraturan pelaksananya berdasarkan Peraturan KPU 

Nomor 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta dengan 

peraturan lainnya. Dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2014, rawan terjadi selisih paham antara KPU dan Panwaslu sebagai lembaga 

penyelenggara pemilu. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hubungan kerja 

antara KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara 

dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2014, (2) apa saja permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara, serta (3) bagaimana 

tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu 

Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang terjadi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan kerja dan mendeskripsikan tindak lanjut 

yang dilakukan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

proses pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan analisis data 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan 
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cara menarasikan data yang telah valid dengan menggunakan kalimat dalam 

uraian skripsi. 

Dalam penelitian diketahui bahwa (1) Tahapan persiapan, pelaksanaan, 

dan penyelesaian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang 

diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan diawasi oleh Panwaslu 

Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik dengan KPU telah melaksanakan 

rekomendasi yang dilakukan oleh Panwaslu dan KPU juga melakukan koordinasi 

dengan lembaga adhoc yang terkait, meskipun pada pelaksanaan tahapan pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara terjadi beberapa 

permasalahan sampai dengan adanya PHPU dan Kabupaten Banjarnegara 

mengirimkan barang bukti di persidangan PHPU. (2) Berbagai permasalahan 

penyelenggaraan pilpres terjadi di Kabupaten Banjarnegara, masalah-masalah 

tersebut yaitu kekeliruan data DPT, kekurangan kelengkapan logistik, dan 

pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai prosedur (3) Tindak lanjut yang 

dilakukan KPU dan Panwaslu terhadap permasalahan DPT yang jumlah 

penghitungan antara KPU dan Panwaslu berbeda yaitu dengan melakukan 

pendataan ulang DPT. Masalah pengadaan logistic juga mengalami kekurangan 

jumlah lalu diselesaikan dengan meminta tambahan kuota kelengkapan logistik 

kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan untuk permasalahan kampanye yang 

tidak menggunakan STTP diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara kedua 

lembaga tersebut. 

Saran untuk KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara lebih 

meningkatkan koordinasi antar keduanya untuk meminimalisasi permasalahan 

yang terjadi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan untuk 

masyarakat Kabupaten Banjarnegara agar lebih meningkatkan kesadaran 

hukumnya untuk suka rela mengecek data pribadinya sebagai pemilih supaya data 

yang diolaholeh KPU tidak ada lagi kekurangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakangMasalah 

Tahun 2014 adalah tahun pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia. Karena 

pada tahun 2014 terlaksana pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) memang 

sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta 

wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh 

karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama 

karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan 

dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokrasi dari, oleh, dan untuk 

rakyat.  

Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini 

disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. 

Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di 

Indonesia dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk 

berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu 

yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, 

maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) di tingkat Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten. Tidak hanya itu, untuk 
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menjamin pemilu yang berkualitas maka dibentuk pula lembaga pengawasan yang 

disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  

KPU merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk 

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum 

yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dari penyelanggaraan 

Pemilihan Umum. Bawaslu sama halnya dengan KPU dibagi tingkatannya, Badan 

Pengawas Pemilu di tingkat pusat disebut dengan Bawaslu Pusat, Badan 

Pengawas Pemilu di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinsi, dan badan 

pengawas pemilu di tingkat kabupaten disebut Panitia pengawas Pemilu 

(Panwaslu) Kabupaten.   

KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan 

pemilu dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

(PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 

Tahapan-tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni Tahapan Persiapan, 

Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Penyelesaian. Adapun uraian tahapan-tahapan 

tersebut yakni: 

 1. Tahapan Persiapan 

a. Penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggara 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih; 

c. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 
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d. Rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada 

setiap tingkatan dan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri); 

e. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc; 

f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Penyusunan Daftar Pemilih; 

b. Pencalonan; 

c. Kampanye dan masa tenang; 

d. Pemungutan dan penghitungan suara putaran I; 

e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran I; 

f. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden putaran I; 

g. Kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program); 

h. Pemungutan dan penghitungan suara putaran II; 

i. Rekapitulasi hasil penghitungan suara II; 

j. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden putaran II; 

k. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

3. Tahapan Penyelesaian 

a. Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc; 

b. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota 

dan KPU Provinsi kepada KPU; 

c. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU kepada Presiden 

dan DPR; 

d. Penyusunan dokumentasi; 

e. Pengelolaan arsip. 

 

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan 

langsung dari rakyat dengan demikian sudah sewajarnya bila penyelenggaraan 

pemilu dituntut untuk dapat terlaksana dengan baik, profesional dan berkualitas. 

Agar terlaksana penyelenggaraan pemilu yang baik, profesional dan berkualitas 

maka tahapan-tahapan pemilu tersebut harus benar-benar dilakukan oleh 

penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula pada KPU 

Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Provinsi Jawa Tengah juga berkewajiban 

untuk mensuskeskan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 
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2014. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan 

tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian tidak dapat 

semena-mena dalam penerapannya, karena dalam melaksanakan tahapan-tahapan 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU terdapat Panwaslu Kabupaten 

Banjarnegara yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi segala tahapan 

pemilu. 

Urgensi adanya badan penyelenggara maupun badan pengawas pemilu 

karena penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai 

sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan 

umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan 

penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, 

kapabilitas, dan akuntabilitas, dalam rangka peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemilihan umum. 

Penyelenggara pemilihan umum yang profesional harus mempunyai sikap 

dasar integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Menurut Kasubbag Teknis KPU 

Kabupaten Banjarnegara, yang dimaksud sikap dasar tersebut yaitu: 

“Pertama, integritas adalah suatu konsep yang menunjukan 

konsistensi antara tindakan dengan  nilai dan prinsip. Dalam etika, 

integritas diartikan sebagai kejujuran dan  kebenaran dari tindakan 

seseorang. Seorang dikatakan mempunyai integritas apabila 

tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang 

dipegangnya. Sebagaimana penyelenggara pemilu yang 

mengemban tanggung jawab begitu besar harus senantiasa 

menjunjung tinggi integritas untuk tercapainya kesuksesan pemilu. 
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Kedua, kapabilitas merupakan kemampuan atau ketrampilan yang 

dimiliki oleh seorang penyelenggara pemilu. Namun pemaknaan 

kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) namun lebih 

dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar 

menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara 

mengatasinya. Karena disadari bahwa penyelenggaraan pemilu di 

Indonesia tidak  pernah lepas dari berbagai problematika dan 

dituntut harus dituntaskan. 

Ketiga, akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang dari 

kewajiban yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu.” 

Dengan acuan ketiga sikap tersebut diharapkan baik penyelenggara pemilu 

maupun pengawas pemilu dapat benar-benar melaksanakan rangkaian kegiatan 

mulai dari tahapan persiapan hingga pada tahapan penyelesaisan sesuai dengan 

UU maupun peraturan terkait. 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 

2014 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk masa bakti 2014-2019. 

Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan 

ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk 

seorang presiden. Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia. Secara tertulis hal 

yang terkait dengan peraturan pemilihanumumPresidendanWakilPresiden 2014 

tertera pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan didalamnya mengatur 

seluruh pelaksanaan teknis rangkaian kegiatan dari pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden.Selain UU yang mengatur juga terdapat Peraturan KPU (PKPU) 

Nomor 4 tahun 2014 yang menjadi dasar seluruh tahapan pelaksanaan teknis dari 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.  

http://id.wikipedia.org/wiki/2014
http://id.wikipedia.org/wiki/2019
http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono
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Pada tahun pesta demokrasi sebelumnya, pasangan calon terpilih adalah 

pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan 

sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah 

provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pasangan calon terpilih harus 

memperoleh suara 50% + 1 suara, yang terbagi pada 50% + 1 jumlah provinsi di 

Indonesia. Apabila tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi 

persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 

dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dan apabila 

perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan 

calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan 

umum. Perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 

pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan 

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara 

berjenjang. 

Pada tahun 2004, Indonesia memiliki mekanisme baru dalam pemilihan 

presiden dan wakil presiden. Bila sebelumnya presiden dan wakil presiden 

ditentukan lewat suara wakil rakyat di DPR/MPR, maka tahun 2004 presiden dan 

wakil presiden ditentukan oleh suara rakyat langsung. Artinya, semua warga 

Indonesia berhak memilih pemimpinnya. Mereka yang datang dari berbagai 

kalangan ekonomi, profesi hingga daerah diperhitungkan suaranya. Dalam 

undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden diatur mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia 



7 
 

 
 

menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. 

Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden merupakan suatu rangkaian 

dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan sekali dalam 5 

tahun. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.  

Pada tahun 2004 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan 

sistem Two Round System, di mana pemilihan presiden akan diadakan dua 

putaran. Putaran pertama seluruh pasangan caprescawapres yang ada bertarung 

untuk memperoleh mayoritas 50% + 1. Jika di dalam putaran pertama ada di 

antara pasangan caprescawapres yang beroleh suara > 50% dengan sedikitnya 

20% suara di setiap dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka 

pasangan tersebut otomatis menang.  Namun, jika tidak ada satu pun pasangan 

yang memenuhi syarat tersebut, maka diadakan pemilu putaran kedua. Putaran 

kedua menghendaki pasangan caprescawapres yang beroleh suara terbanyak 

otomatis terpilih selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.Dalam 

Pemilu 2004, terdapat lima pasangan yang bersaing menjadi presiden dan wakil 

presiden Republik Indonesia. Pasangan-pasangan tersebut adalah Susilo Bambang 

Yudhoyono-Yusuf Kalla, Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi, Wiranto-

SolahuddinWahid, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz-Agum 

Gumelar. 

Dalam rekapitulasi hasil suara putaran pertama pemilihan presiden dan 

wakil presiden tahun 2004 menyatakan pasangan Susilo Bambang Yudhoyo–

Yusuf Kalla menduduki posisi teratas dengan meraih 33,674% suara. Pasangan 

Megawati Sukarnoputri–Hasyim Muzadi meraih posisi kedua dengan mendapat 
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26,602% suara. Kedua pasangan tersebut tidak ada yang memperoleh suara > 50% 

serta tidak memperoleh suara 20% di setengah jumlah provinsi Indonesia. Sebab 

itu, putaran kedua harus dilaksanakan dan pada akhirnya dimenangkan oleh 

pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Yusuf Kalla. 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dilakukan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

tahun 2009 juga menggunakan Two Round System. Namun pada pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009hanya berlangsung satu putaran saja. 

Pemilu Presiden dan Wakil Presidentahun 2009 diikuti oleh tiga pasang calon 

yaitu Megawati–Prabowo memperoleh suara sebanyak 32.548.105 atau 26,79%); 

Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono memperoleh suara sebanyak 73.874.562 

atau 60,80%; dan Jusuf Kalla–Wiranto memperoleh suara sebanyak 15.081.814 

atau 12.41%. Dari hasil Pilpres resmi KPU maka secara otomatis pasangan Susilo 

Bambang Yudhoyono–Boedionodinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 karena memperoleh suara > 50%. 

Namun berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2014 yang hanya ada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masih berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008. Hanya saja UU Nomor 42 tahun 2008 

menimbulkanadanyagugatanjudicial reviewkepada 

MahkamahKonstitusiterhadapbeberapapasalpadaUndang-UndangNomor 42 

Tahun 2008.Pengajuan judicialreview terhadap UU Pilpres diajukan oleh dua 

pihak. Pihak pertama datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu 
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Serentak. Sementara pihak lain yang mengajukan judicial review atas undang-

undang yang sama adalah Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang. 

Pasal yang diujikan Yusril adalah Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat 

(2), dan Pasal 112. Pasal-pasaltersebutberisi: 

Pasal 3 ayat (4): Hari, tanggal, 

danwaktupemungutansuaraPemiluPresidendanWakilPresidenditeta

pkandengankeputusan KPU. 

Pasal 9 : Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi 

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima 

persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, 

sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Pasal 14 ayat (2) : Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR 

Pasal 112 

:PemungutansuaraPemiluPresidendanWakilPresidendilaksanakan 

paling lama 3 (tiga) 

bulansetelahpengumumanhasilpemilihanumumanggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

 

Sementara pasal yang digugat oleh koalisi adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, 

Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Pasal 3 ayat (5) 

:PemiluPresidendanWakilPresidendilaksanakansetelahpelaksanaan

pemilihanumumanggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Pasal 9 : Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi 

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima 

persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, 

sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Pasal 12 ayat (1) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon 
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Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, 

DPD, dan DPRD. 

Pasal 12 ayat (2) 

:BakalcalonPresidendan/ataubakalcalonWakilPresiden yang 

diumumkanolehPartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitiksebagaiman

adimaksudpadaayat (1) 

harussudahmendapatkanpersetujuantertulisdaribakalcalon yang 

bersangkutan. 

Pasal 14 ayat (2) 

:MasapendaftaransebagaimanadimaksuddalamPasal 13, paling 

lama 7 (tujuh) 

hariterhitungsejakpenetapansecaranasionalhasilPemiluanggotaDPR

. 

Pasal 112 

:PemungutansuaraPemiluPresidendanWakilPresidendilaksanakan 

paling lama 3 (tiga) 

bulansetelahpengumumanhasilpemilihanumumanggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

 

Hasildarigugatanjudicial review beberapapasaldari UU Nomor 42 Tahun 

2008yaknidengan dikabulkannya gugatan tersebut, penyelenggaraan Pemilu 

Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak. Dan 

untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 tetap dilaksanakan 

terpisah karena pemilu yang sudah terjadwal oleh KPU . 

Pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 

berlangsung saatnya pengumuman resmi dari KPU selaku instansi resmi yang 

berwenang akan segala rangkaian kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan 

pasca pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, KPU mengumumkan hasil resmi 

perolehan suara secara nasional pada tanggal 22 Juli 2014 sesuai jadwal yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. Pada pengumuman resmi dari KPU sesuai dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 

menyatakan bahwa pemenang dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 
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2014 yaitu pasangan nomor urut 2, yakni pasangan  Joko Widodo dan Muhammad 

Jusuf Kalla dengan perolehan suara 53,15% suara dengan jumlah suara 

70.997.833 dan pasangan nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara sebanyak 

46,85% suara dengan jumlah suara 62.576.444. Dengan hasil yang mempunyai 

selisih 8.421.389 suara tersebut membuat kubu pasangan calon yang dinyatakan 

kalah dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mengajukan gugtan 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.  

Berbagai wilayah yang diduga terdapat berbagai pelanggaran yang diklaim 

oleh pihak Penggugat dalam sidang MK, menjadikan pula wilayah kabupaten/kota 

tersebut saksi untuk menguatakan bukti adanya pelanggaran yang terjadi pada saat 

pemilihan umum berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014. Diantaranya yakni 

Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah yang diklaim terdapat berbagai 

pelanggaran. Salah satunya yaitu pada Kabupaten Banjarnegara merupakan salah 

satu Kabupaten di Jawa Tengah.  

Pada Kabupaten Banjarnegara oleh KPU Provinsi Jawa Tengah 

dimintakan untuk menyediakan berbagai bukti terkait sidang utuk menguatkan 

pihak Tergugat. Bukti-bukti tertulis tersebut adalah bukti yang merupakan 

disengketakan keberadaannya karena dinyatakan bermasalah. Bukti yang secara 

resmi disiapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan dibawa ke Mahkamah 

Konstitusi pada saat persidangan yakni Form C1 yang digunakan untuk mencatat 

hasil penghitungan suara di TPS, DPK (Daftar Pemilih Khusus), DPKtb yakni 

pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau 



12 
 

 
 

Paspor yang dilakukan 1(satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, 

DPTb yakni Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara 

di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS 

lain. Dengan ijin yang diberikan oleh hakim MK pula untuk membuka kembali 

kotak suara yang telah disegel dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara. 

Dari deskripsi mengenai sengketa pilpres tahun 2014 tersebut hal yang 

sangat mendukung didalamnya merupakan kinerja dari para penyelenggara 

pemilihan umum yang terdiri dari KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu 

Kabupaten Banjarnegara. Dengan kerjasama yang baik dan saling 

berkesinambungan hubungan kerja yang harmonis maka akan mendukung 

terciptanya kesuksesan dari pemilu presiden tahun 2014. Dengan masing-masing 

penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara terstruktur 

maka tidak terjadi saling menyalahkan dan terkesan tidak kompak antar tim 

penyelenggara. Tidak terkecuali pada KPU dan Panwaslu Kabupaten 

Banjarnegara yang sering terjadi beda pendapat dan saling membenarkan 

pendapat masing-masing. Sebagai contoh mengenai pemutakhiran DPT. Panwaslu 

masih menemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Terutama 

tidak sinkronnya data pemilih yang dimiliki KPU Provinsi dengan KPU 

Kabupaten. 

Aturan yang berlaku, DPT yang mempunyai legalitas adalah yang 

ditetapkan oleh KPU kabupaten, yang ditetapkan ke provinsi dan selanjutnya ke 

KPU pusat. Namun, aturan yang berlaku tersebut tidak dijalankan oleh KPU 



13 
 

 
 

Kabupaten. Sehingga, ada keinginan menetapkan DPT disaat masih ada persoalan. 

Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara menyatakan jumlah pemilih dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 berkurang 3.079 orang dari DPT yang 

ditetapkan sebelumnya. Dalam DPT yang ditetapkan melalui rapat pleno diketahui 

bahwa jumlah pemilih di Banjarnegara sebanyak 757.630 orang. Jumlah tersebut 

diperoleh dari hasil pencermatan yang dilakukan KPU terhadap DPT yang 

ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2013. Dalam hal ini, jumlah pemilih dalam 

DPT yang ditetapkan pada 13 Oktober mencapai 760.709 orang. Dengan 

demikian, dalam DPT yang ditetapkan berkurang 3.079 pemilih dari DPT yang 

ditetapkan sebelumnya. (Sumber : KPU Kab. Banjarnegara, 2014) 

Selain itu, Panwaslu juga mengkritisi masih banyaknya kekosongan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK)  dalam DPT. Ini yang dimungkinkan bisa 

dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Disamping 

kekosongan NIK, banyak terdapat pemilih pendatang yang belum terdaftar 

sebagai pemilih tetap maupun tambahan namun ikut memilih dalam pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dan adanya pemilih yang sudah 

meninggal dunia masih terdapat namanya pada Daftar Pemilih Tetap Pilpres 

Tahun 2014. Karena itu, Panwaslu merekomendasikan kepada KPU untuk 

melakukan pencermatan ulang. Dalam hal ini pula KPU terkesan sering 

mengabaikan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait dengan belum 

sesuainya data mengenai Daftar Pemilih Tetap maka kerap munculnya selisih 

paham sesama penyelenggara Pemilihan Umum seperti Komisi Pemilihan Umum 
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(KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mulai dari pusat 

hingga daerah, rupanya menjadi catatan penting.  

Dari uraian latar belakang terkait rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara pada pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014 maka penulis mengambil judul “Hubungan Kerja antara 

KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai UU Nomor 42 

Tahun 2008”. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka dapat 

teridentifikasikan masalah yang ada pada latar belakang, yakni. 

1. Hubungan antara KPU dan Panwaslu sering terjadi selisih paham 

terkait dengan permasalahan pendataan DPT sampai pada proses 

penghitungan suara pada Pemilihan Umum 

2. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 

Kabupaten Banjarnegara banyak terdapat pemilih pendatang yang 

belum terdaftar sebagai pemilih tetap maupun tambahan namun ikut 

memilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, 
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dan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdapat 

namanya pada Daftar Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 

3. KPU terkesan sering mengabaikan koreksi-koreksi yang dilakukan 

oleh Panwaslu terkait dengan belum sesuainya data mengenai Daftar 

Pemilih Tetap dan permasalahan distribusi logistik untuk Pemilu 2014 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memfokuskan penelitian ini 

pada: 

1.3.1 Fokus 

Fokus dalam penelitian hubungan antara Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Banjarnegara dengan Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara dalam pemilihan umum Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2014. 

1.3.2 Lokus 

 Penelitian skripsi ini dilakukan di dua lembaga, yaitu Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dan Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara. 

1.3.3 Tempus 

 Penelitian skripsi ini menggunakan data pada rangkaian kegiatan 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan data-data lain 

yang relevan. 

1.4 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berusaha untuk 

mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses 

penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya, 

adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut: 

1) Bagaimana hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara 

dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam rangka 

melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014? 

2) Permasalahan apa saja yang terjadi antara KPU Kabupaten 

Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam 

rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014? 

3) Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 

Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap 

permasalahan yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

tahun 2014 pada Kabupaten Banjarnegara? 

1.5 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini 

adalah: 

1) Untuk menjelaskan hubungan kerja antara KPU Kabupaten 

Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam 



17 
 

 
 

rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2014 

2) Untuk menemukan permasalahan apa saja yang terjadi antara KPU 

Kabupaten Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara 

dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2014 

3) Untuk mendeskripsikan tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara 

terhadap permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih yang 

bermasalah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 

pada Kabupaten Banjarnegara 

1.6 Manfaat  

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan 

dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat lebih mengkritisi kewenangan dan peran yang dilakukan oleh pihak 

KPU maupun Panwaslu terkait dengan persiapan awal dari pendataan 

Daftar Pemilih maupun pada saat penghitungan suara dari hasil pemilu. 

Rangkaian kegiatan pada pemilu masyarakat dapat lebih cermat supaya 

tidak terjadi kecurangan dalam permainan politik pada pemilu. 



18 
 

 
 

3. Bagi Pemerintah 

Dapat menjadikan koreksi pada implementasi hukum yang mengatur 

mengenai pemilu, supaya tidak lagi terjadi kecurangan dalam praktik 

politik pemilu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pesta 

demokrasi tersebut. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika penulisan 

penelitian skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir. Adapun uraian sistematikanya yakni: 

1. Bagian Awal  

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi  

Bagian isi berisi 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi tentang skripsi, artikel maupun jurnal-jurnal 

penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai pemilihan 

umum yang didalamnya juga membahas mengenai hubungan 

kerja antar KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu 

Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan rangkaian 

kegiatan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2014 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang dasar penelitian, jenis penelitian, 

fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan 

sekunder, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan 

analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab IV ini penulis menjabarkan mengenai hasil penelitian 

dan membahas penelitian tentang pelaksanaan rangkaian 

kegiatan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di kabupaten 

Banjarnegara, baik penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU 

maupun pengawasan oleh Panwaslu dilapangan yang nantinya 

dibandingkan dengan peraturan yang berlaku yang mengatur 

kedua lembaga tersebut dalam melakukan kewenangannya serta 

tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara 

dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan 

yang terkait dengan daftar pemilih yang bermasalah pada 
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Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada 

Kabupaten Banjarnegara 

BAB V PENUTUP 

 Bab terakhir dalam penelitian skripsi ini memuat simpulan dari 

berbagai pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta pada bab ini juga memuat saran untuk menyempurnakan 

hasil penelitian yang ada dilapangan. 

3. Bagian Akhir 

   Bagian akhir merupakan bagian penutup yang memuat tentang 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai bahan 

pelengkap penelitian skripsi ini baik data primer maupun sekunder. 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan praktek politik yang sudah sangat 

lazim digelar di banyak negara. Hal ini merupakan implikasi historis atas 

kemenangan demokrasi dalam menghadapi gagasan dan ideologi bangsa. Praktek 

demokrasi yang utama adalah melalui Pemilihan Umum. Bahkan sudah menjadi 

kesepakatan bahkan pemilu merupakan syarat utama demokrasi. Salah satu 

komponen untuk tercapainya kesuksesan dalam pemilu adalah partisipasi politik 

dari masyarakat. Bentuk partisipasi politik rakyat dalam negara demokratis adalah 

keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilu. Tika Supriyati dalam skripsinya 

menyatakan bahwa pemilu harus memenuhi tiga tuntutan, yakni: 

“Pertama, pemilu harus mewakili rakyat dan kehehendak politik 

pemilih. Derajat keterwakilan adalah prasyarat untuk memberikan 

kekuatan legitimasi bagi pemilu dan legitimasi merupakan hal yang 

sangat penting di negara di peroleh dari rakyat.Tuntutan 

fungsioanal atas keterwakilan masyarakat, bahwa sebuah sistem 

permilu secara profesional harus memadahi, sehingga cukup 

memberikan ruang pergantian sosial yang bersifat pluralistik untuk 

menjadi mandat politik inilah yang disebut representativenees, atau 

derajat keterwakilan. 

Kedua, pemilu harus dapat mengintergrasikan rakyat.Menjelaskan 

bahwa sistem pemilu menju pada pembentukna partai dan 

mengenai suara mayoritas, bukan sekedar representasi tunggal saja. 

Ketiga, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup 

besar guna menjamin stabilitas pemerintahan 

dankemampuannyauntuk memerintah 

(Goverenbillitas).”(Supriyanti, Tika. 2013. Politik Hukum 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013. Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang) 
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Pemilu merupakan perwujudan konsep demokrasi yang salah satu faktor 

penentu kesuksesannya yakni oleh rakyat. Pemilu yang bersifat langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu didukung juga dengan adanya penyelenggara 

pemilihan umum yang mempunyai sifat integritas tinggi. Selain dari partisipasi 

politik oleh masyarakat, diperlukan pula penyelenggara pemilu yang netral dan 

independen, seperti dijelaskan dalam penelitian skripsi, bahwa: 

“KPU Kabupaten Demak yang independen dan netral turut 

memperkuat bangunan demokrasi nasional serta memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

politik diantaranya penggunaan hak pilih. Adapun permasalahan 

yang dihadapi adalah dalam tahap persiapan yaitu singkatnya 

waktu yang diberikan untuk KPU Kabupaten Demak dalam 

mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada yaitu hanya 5 (lima) 

bulan, dalam tahap pelaksanaan yaitu adanya indikasi politik uang 

di dalam masyarakat, waktu yang singkat untuk menyusun dan 

mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih 

(DP) tambahan dan daftar pemilih tetap (DPT) sehingga pemilih 

kemungkinan kecil untuk mengecek pengumuman di Kelurahan, 

adanya kesalahan teknis dalam penyusunan berita acara akibat 

kekeliruan untuk membedakan surat suara tambahan dan surat 

suara cadangan. Serta waktu untuk penetapan calon yang terpilih 

mengalami kemunduran waktu diakibatkan adanya keberatan yang 

diajukan oleh salah satu dari pasangan calon mengenai keberatan 

atas penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten”. 

(Hidayat, Fajar. 2008. Peranan KPU Kabupaten Demak Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung 

Kabupaten Demak Sebagai Salah Satu Sarana Menguatkan 

Demokrasi. Universitas Diponegoro) 

Adanya lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas pemilu yang 

berintegritas tinggi memang sangatlah dibutuhkan, ketidakberpihakan kepada 

salah satu peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggungjawab sebagai 

penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara demi 

mewujudkan cita-cita nasional. Namun tidak hanya lembaga penyelanggara 

pemilu dan pengawas pemilu yang berperan penting dalam mensukseskan pesta 

http://www.koleksiskripsi.com/2012/03/61-peranan-kpu-kabupaten-demak-dalam.html
http://www.koleksiskripsi.com/2012/03/61-peranan-kpu-kabupaten-demak-dalam.html
http://www.koleksiskripsi.com/2012/03/61-peranan-kpu-kabupaten-demak-dalam.html
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demokrasi di negara Indonesia. Instansi pemerintahan dan berbagai pihak lainnya 

juga diharapakan dapat mendukung pelaksanaan pemilihan umum sebagai wujud 

dari demokrasi negara.  

Dalam penelitian skripsi oleh Romaito Sihombing juga menjelaskan 

urgensi dari lembaga penyelenggara pemilu, yaitu: 

“Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, 

dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut, hingga 

akhirnya reformasi diharapkan sebagai awal perbaikan kehidupan 

demokrasi di Indonesia. Adanya otonomi daerah yang 

mengamanatkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk pelaksanaan 

kedaulatan rakyat. Dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah 

diselenggarakan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Peranan dari 

komisi ini sangat penting karena ia dapat menguatkan atau bahkan 

melemahkan demokrasi di tingkat lokal.” (Sihombing,  Romaito. 

2011. Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung untuk 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Universitas Sumatera 

Utara) 

Maka dari itu antara lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga 

pengawas pemilu harus saling bersinergi. Keharmonisan hubungan kerja sangat 

diperlukan demi terciptanya kesuksesan pemilihan umum. 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan 

referensi, berikut merupakan perbedaan-perbedaan unsur kebaruan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang penulis susun: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Unsur Kebaruan Penelitian Terdahulu dengan Skripsi Penulis 

 

No. Judul Skripsi Penulis Unsur Kebaruan 

1. Politik Hukum 

Pemilihan Gubernur 

Tika 

Supriyati 

Pemilu harus mewakili kehendak 

politik pemilih, pemilu harus dapat 
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dan Wakil Gubernur 

Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013 

mengintegrasi rakyat, dan sistem 

pemilu juga harus menghasilkan 

mayoritas yang cukup besar guna 

menjamin stabilitas pemerintahan 

dan kemampuannya untuk 

memerintah 

2. Peranan KPU 

Kabupaten Demak 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala 

Daerah Langsung 

Sebagai Salah Satu 

Sarana Menguatkan 

Demokrasi 

Fajar 

Hidayat 

KPU Kabupaten Demak yang 

independen dan netral turut 

memperkuat bangunan demokrasi 

nasional serta memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan 

politik diantaranya penggunaan hak 

pilih 

3. Peranan KPU dalam 

penyelenggaraan 

pemilihan kepala 

daerah langsung untuk 

meningkatkan 

partisipasi politik 

masyarakat 

Romaito 

Sihombing 

Adanya otonomi daerah yang 

mengamanatkan pemilihan kepala 

daerah secara langsung merupakan 

salah satu bentuk pelaksanaan 

kedaulatan rakyat.  

4. Hubungan kerja antara 

KPU dan Panwaslu 

Kabupaten 

Banjarnegara dalam 

penyelenggaraan 

Pilpres tahun 2014 

sesuai UU No. 42 

Tahun 2008 

Nugrahaeni 

Kenyo 

Palupi 

Hubungan kerja antara KPU dan 

Panwaslu Kabupaten Banjarnegara 

harus terjalin dengan koordinasi 

dari kedua lembaga tersebut secara 

baik, dan antara kedua lembaga 

tersebut juga harus mempunyai 

sikap dasar integritas, kapabilitas, 

dan akuntabilitas supaya dapat 

tercapai tujuan untuk pelaksanaan 

hak politik masyarakat 

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1.    Definisi Pemilihan Umum 

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan 
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lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan 

amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan 

presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. 

Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di 

Indonesia. 

Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem 

demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga 

perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara 

di bidang politik. Andrew Reynolds menyatakan, “Pemilu dilaksanakan untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah 

secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat 

dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu (Reynolds, 

2012:34)”. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Umum juga menyangkut metode 

yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan 

menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan 

para kandidat. 

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, 

mendefinisikan Pemilihan Umum yaitu “Secara universal Pemilihan Umum 

adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud 

membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi 

dan   kepentingan   rakyat” (Tricahyo, 2009:6).Definisi tersebutmenjelaskan 

bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan 
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rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana 

mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. 

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-

wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses 

pembuatan kebijakan negara. Dalam hal ini penulis memfokuskan penulisan 

dan penelitian skripsi pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014, maka pengertian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

menurut Ali Murtopo yaitu, 

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu cara dalam 

sistem demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi 

warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat karena rakyat tidak 

mungkin memerintah secara langsung dan dibutuhkan cara 

untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara 

dalam jangka waktu tertentu. (Murtopo, Ali. 2013:11)” 

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam 

bidang politik, pemilu juga sebagai sarana yang tersedia bagi rakyat untuk 

menjalankan kedaulatannya sebagaimana negara demokrasi. Soedarsono 

mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Mahkamah 

Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan 

umum adalah “Syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan 

dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk 

membentuk pemerintahan demokratis” (Soedarsono, 2005:1). 

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan 

syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, 

wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. 
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Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam 

lembaga perwakilan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan 

aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah 

memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu 

melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang 

telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan 

umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan 

terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum. 

  2.2.2.     Definisi Penyelenggara dan Pengawas Pemilu 

Secara umum yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan 

umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas 

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan 

fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk 

memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi 

dan Konstitusionalisme Indonesia mendefinsikan Komisi PemilihanUmum 

Sebagai Berikut: 

“Komisi Pemilihan Umum  adalah  lembaga  negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni 

meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan 
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kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang 

kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. 

Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara 

pastiatau tidak ditentukan dalam  UUD  1945,   tetapi  

kewenangannya  sebagai  penyelenggara pemilihan umum 

sudah ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu 

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu  komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, 

bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara 

pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan 

mandiri (independen)” (Asshiddiqie, 2006:236-239). 

 

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan  Komisi 

Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan 

umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). 

Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum 

meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak ditentukan 

dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat 

disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam 

UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara  

pemilihan  umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 

yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan 

demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara 

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). 

Menururt Saldi Isra (2010) bahwa eksistensi Komisi pemilihan 

umum sebagai berikut: 
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“Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan 

pemilu diatur didalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu komisi 

pemilihan umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan 

makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan 

makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan 

kehakiman oleh sebuah MA dan MK” (Isra, Saldi. 2010). 

 
Berdasarkan penjelasan diatas kedudukan komisi pemilihan umum 

tidak dapat  disejajarkan  dengan  lembaga-lembaga  negara  lain yang 

kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut 

disebabkan karena dalam Pasal 22 E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan 

Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf 

kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam 

Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum dan sekarang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Posisi komisi 

pemilihan umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas 

lembaga utama. Kedudukan Komisi pemilihan umum dengan demikian tidak 

dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan 

dalam UUD 1945. 

Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi komisi 

pemilihan umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut: 

“Penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua 

bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama),dan 

auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). 

Komisi Pemilihan Umum merupakan  organ  konstitusi yang 

masuk  dalam auxiliary state  organ” (Natabaya, 2008:213). 

 
Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum 
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merupakan auxiliary state body, yaitu penunjang atas  lembaga negara utama 

(main state organ). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam 

kategori auxiliary state organ yang kedudukannya sejajar dengan Menteri 

Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, 

Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum 

menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan 

umum di negara Indonesia. Dalam hal ini bukan KPU saja yang menjadi 

lembaga negara penyelenggara pemilihan umum, namun keberadaan Badan 

Pengawasan Pemilu juga lembaga yang kedudukannya sejajar dengan Komisi 

Pemilihan Umum yang termasuk dalam kategori auxiliary state. 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 memperkuat organisasi 

Bawaslu dengan mengubah Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi, 

yang berarti mengubah kelembagaan pengawas pemilu provinsi yang tadinya 

bersifat sementara atau adhoc, menjadi permanen. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 menambah wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa 

pemilu. Sengketa yang diselesaikannya bukan sekadar sengketa antar peserta 

pemilu sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi juga sengketa antara peserta 

pemilu dengan penyelenggara pemilu. Natabaya dalam bukunya 

menambahkan bahwa: 

“Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/ 

PUUVIII/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga 

mandiri, sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara 

kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; 

Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu 

adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, 

samasama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 
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22 E Ayat (5) UUD 1945.”(Natabaya. 2008:220) 

Dengan penjelasan diatas mengartikan bahwa Bawaslu mau tidak 

mau harus meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi 

pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan penyelesain sengketa 

pemilu. Bawaslu harus memetakan kembali masalahmasalah pemilu, dengan 

mempertimbangkan perubahanperubahan pengaturan pemilu sebagaimana 

dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maupun dengan 

melihat perkembangan dinamika politik di lingkungan pemilih, partai politik 

peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Kemampuan memetakan 

masalahmasalah pemilu tersebut merupakan bahan dasar bagi Bawaslu untuk 

menyusun strategi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan 

penyelesai sengketa pemilu ke depan, khususnya dalam menghadapi Pemilu 

2014. 

Selama Pemilu 2009, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan 

Bawaslu beserta jajaran di bawahnya lebih sibuk dengan urusan masing-

masing lembagasendiri daripada menyelesaikan masalahmasalah pemilu. Riuh 

rendah pemilu oleh penyelengara pemilu pada masa datang akan bertambah 

seru, karena selain KPU dan Bawaslu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 

juga membentuk lembaga penyelenggara pemilu baru bernama Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Fungsi DKPP adalah 

mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun, pengertian 

pelanggaran kode etik itu merambah lebih luas, sehingga lembaga itu juga 

akan ikut mengurusi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang menjadi 

domain KPUdan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang menjadi domain 
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Bawaslu. 

2.2.3. Asas-Asas Pemilihan Umum 

Asas-asas pemilihan umum yang ada di Indonesia dikenal dengan 

singkatan “Luber-Jurdil”, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Adapun penjelasan mengenai asas-asas pemilu yaitu: 

a. Langsung,berartirakyat (pemilih)mempunyaihakuntuksecaralangsung 

memberikan suaranyasesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa 

perantara. 

b. Umum, berartipadadasarnyasemua warga negarayang 

memenuhipersyaratan minimaldalamusia, yaitusudah berumur 

17(tujuhbelas) tahunatau telah/pernahkawinberhakikutmemilih 

dalampemilihanumum. Warga negarayang 

sudahberumur21(duapuluhsatu)tahunberhakdipilih. Jadi, pemilihanyang 

bersifatumum mengandung makna menjamin kesempatanyang 

berlakumenyeluruhbagisemuawarganegarayang telah memenuhi  

persyaratan tertentu  tanpadiskriminasi (pengecualian)berdasar acuan 

suku,kampanye, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status 

sosial. 

c. Bebas, berartisetiapwarga negara yangberhak memilihbebasmenentukan 

pilihannyatanpatekanandanpaksaandarisiapapun.Didalammelaksanakan 

haknya,setiapwarga negaradijaminkeamanannya,sehinggadapatmemilih 

sesuai dengan kehendakhatinurani dan kepentingannya. 
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d. Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya,pemilih dijamin bahwa 

pemilihnya tidakakandiketahuiolehpihakmanapundandenganjalan apapun. 

Pemilihmemberikansuaranyapadasuratsuara dengantidakdapatdiketahui 

olehorang lainkepadasuaranyadiberikan.Asasrahasiainitidakberlakulagi 

bagipemilih  yangtelah  keluardaritempatpemungutansuaradansecara 

sukarela bersedia mengungkapkan pilihannyakepadapihak manapun. 

e. Jujur, berartidalammenyelenggarakan pemilihanumum, penyelenggaraan/ 

pelaksana, pemerintahdanpartaipolitikpeserta Pemilu,pengawasdan 

pemantauPemilu,termasukpemilih,sertasemuapihakyang terlibat secara 

tidaklangsung,harusbersikapdanbertindakjujur sesuaidenganperaturan 

perundanganyangberlaku. 

f. Adil, berartidalammenyelenggarakanpemilu,setiappemilihdanpartai 

politikpeserta Pemilumendapatperlakuanyang sama,sertabebasdari 

kecuranganpihakmanapun,sehingga dengan adanyapemerataanhakatas 

persamaan pemilihan diharapkan mampu membangun dan menciptakan 

pemilihan umumyangadil. 

2.2.4. Hak Pilih dalam Pemilu 

Pada asasnyasetiapwarga negara berhakikutserta 

dalamPemilihanUmum. Hak warga negarauntuk ikut serta dalam pemilihan 

umumdisebut Hak Pilih, yangterdiri dari: 

a.  Hakpilihaktif,yaituhakuntukmemilih dalampemilu.Jadiwargayang 

sudah memenuhisyarat-syaratnya,dapatmemberikansuaranya untuk 
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memilih jagoannyadanmensukseskanpemilu. 

b.  Hak pilihpasif,yaituhakuntukdipilihdalampemilu.Jadiwargayang 

sudah memenuhisyarat-syaratmenjadi kandidatdalam pemilu,dapat 

mencalonkan dirinya. 

RozaliAbdullah dalam bukunya yang berjudul 

MewujudkanPemiluyangLebihBerkualitas(PemiluLegislatif) menyebutkan 

bahwa: 

“Setiapwarganegara  Indonesia yangpadahari 

pemungutansuarasudah berumur 

tujuhbelastahunataulebihatausudah/pernahkawin,mempunyai 

hakmemilih. Seorang warganegaraIndonesiayang telah 

mempunyaihak memilih,barubisamenggunakanhaknya,apabilatelah   

terdaftarsebagai pemilih. (Abdulah, Rozali. 2009:168)” 

 

Seseorang yang  telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar 

sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh 

peraturan, yaitu tidakterganggujiwa/ingatannya dantidaksedang 

dicabuthakpilihnya berdasarkanputusanPengadilan 

yangtelahmempunyaikekuatanhukum 

tetap,sebaliknyaseorangwarganegaraIndonesiayang telahterdaftardalam 

DaftarPemilihTetap(DPT), kemudianternyata tidaklagimemenuhi persyaratan 

tersebut diatas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya. 

2.2.5. Sistem Pemilihan Umum 

Sistem pemilu adalah seperangkataturanyangmengaturcarapemilih 

memberikan pilihan  dan mentransfer suara menjadi kursi. Sistem  Pemilu 

menjadisangat penting  
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karena,mempengaruhihasilpemilu,mempengaruhisistemkepartaian, 

mempengaruhi perilakupolitik masyarakat danmempengaruhi stabilitas 

politik. Darmansyah dalam artikelnya yang berjudul Sistem pemilu 

Presiden 2014, menyebutkan bahwaunsur-unsur dalam Pemiluantara 

lainDaerah Pemilihan,Mekanisme Pencalonan, ProsesPemberianSuara, 

Penghitungan dan Penetapan Kursi sertaPenetapan calon terpilih. 

Dijelaskanpula,saatiniterdapat3jenisSistem Pemiluyang berkembang didunia, 

yaitu: 

“Pertama, Pluralitas-Mayoritas atau Sistem Distrik, 

yaitusuatusistempemiludimana pemilihmemilihkontestan 

(orang) danjumlah kursi masing-masing  Daerah Pemilihan 

adalah 1 (satu), sehingga pemenang pemilu adalah wakil 

yang  memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan 

calonyanglain. 

Kedua, Semi-Proporsional atau Sistem Campuran, yaitu  

sistem  pemilu  yang  menggabungkan  Sistem  Distrik  dan  

Sistem Proporsional. 

Ketiga, Sistem Proporsional, yaitu sistem pemilu yang 

menjamin adanya  derajat keseimbangan antara perolehan 

suaradengan perolehan kursi oleh partaipolitik dalam pemilu. 

(Damansyah, 2014)” 

 

SesuaiUU Nomor 8tahun2012,maka Pemilu2014 

masihtetapmenggunakansistem proporsionalterbuka. Sistem proporsional 

terbuka ialah memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk memilih nama 

calon legislatif yang akan mereka pilih. Karena selain disodori gambar partai 

dalam sistem proporsional terbuka pemilih juga disodori daftar nama-nama 

calon legislatif. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu proporsional tertutup. 

Dalam sistem tertutup pemilih hanya disodori gambar partai sedangkan 

nama-nama anggota legislatif yang akan duduk di parlemen akan ditentukan 
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oleh partai politik itu sendiri sesuai dengan prosentase kursi yang diperoleh. 

2.3 Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal  

2. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden 

3. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

1. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 

2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar 

Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten, 

Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN 

1. Hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara 

dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam 

rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 

Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara 

terhadap permasalahan yang terkait dengan daftar 

pemilih yang bermasalah pada Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tahun 2014 pada Kabupaten 

Banjarnegara 

 Melihat Hubungan KPU dan 

Panwaslu 

 Menemukan Permasalahan Sekaligus 

Menemukan Tindak Lanjut dari 

Permasalahan 

Landasan Teoritis: 

1. Good 

Governance 

2. Penyelenggara 

Pemilu 

Sumber Data: 

1. Literatur 

2. Dokumentasi 

3. Wawancara 

Terciptanya hubungan lembaga negara 

penyelenggara dan pengawas pemilu yang sesuai 

dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU 

Nomor 42 Tahun 2008 

PANCASILA SILA KE-4 



 
 

37 
 

BABIII 

METODE PENELITIAN 

  

Metode penelitian adalah cara alamiah untuk memperoleh data dengan 

kegunaan dan tujuan tertentu. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki 

kegunaan serta tujuan tertentu. Pada penelitian skripsi ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data dengan memerlukan beberapa metode. Beberapa metode 

yang dijadikan pedoman adalah dasar penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, 

keabsahan data, dan analisis data 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara berfikir dan berbuat secara matang 

dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu menemukan, mengembangkan atau 

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah. 

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang 

timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, Soerjono, 

2005:43)” 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan 
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orang-orang ditempat penilitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

maka digunakan metodologi penelitian kualitatif. 

“Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau 

hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu 

keutuhan. (Moleong, 2004:3)” 

Jenis penelitian kualitatif akan lebih mudah diselesaikan apabila 

berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung 

hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan penjelasan mengenai dasar 

penelitian tersebut diharapkan mampu mendeskripsikan hubungan antara KPU 

Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam 

pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ilmiah adalah penalaran yang mengikuti suatu alur berfikir 

logika yang tertentu dan menggabungkan metode induksi. Jenis penelitian 

merupakan karakteristik penelitian yang peneliti gunakan untuk melakukan 

sebuah penelitian sehingga dapat memberikan sebuah warna tersendiri dan 

penelitian yang dihasilkan oleh peneliti. Jenis penelitian yang peneliti gunakan 

dalam penelitian penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Karena dalam 
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penelitian ini peneliti memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan 

lainnya dengan implementasi di lapangan. 

Penelitian ilmiah ini melihat realita sosial di lapangan mengenai hubungan 

kerja KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilihat 

kesesuaiannya dengan peraturan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, 

Jadwal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman 

penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya.  

“Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat 

menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu 

penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa 

adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. (Moleong, 

2004:7)” 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat 

penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah: 
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1. Hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara dengan 

Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan 

rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 

2. Permasalahan yang terjadi antara KPU dan Panwaslu Kabupaten 

Banjarnegara selama penyelenggaraan rangkaian kegiatan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 

3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan 

Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang 

terkait dengan daftar pemilih yang bermasalah pada Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2014 pada Kabupaten Banjarnegara 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banjarnegara yaitu pada dua 

lembaga negara penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum. 

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, yang berlokasi di Jalan 

Selamanik Nomor 10 Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, 

Kabupaten Banjarnegara.  

2. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara, yang berlokasi di Jalan 

HOS. Partoadiwijaya Nomor 2 Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena 

sumber data merupakan dasar utama dalam suatu penelitian. Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 
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tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moloeng, 2007:157). Penelitian ini 

menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder.  

3.5.1 Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun 

informan. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan informan adalah orang 

yang menjadi sumber informasi untuk pengumpulan data penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa responden untuk 

memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan peneliti yang nantinya akan 

menjadi bahan peneliti untuk pengolahan data. Adapun responden yang 

peneliti pilih yaitu dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bapak 

Agus Purwoto selaku Panwascam Banjarnegara, Ibu Susanti selaku 

Panwascam Banjarmangu, dan Bapak Nur Rohman selaku tim pemantau 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Banjarnegara. 

Sedangkan informan yang peneliti ambil dari pihak KPU Kabupaten 

Banjarnegara dalam penelitian ini adalah Bapak Gugus Risdaryanto, S.Sos. 

selaku Ketua KPU, Ibu Khuswatun Khasanah, SP. selaku anggota KPU, 

Bapak Rakiwan, S.H. selaku Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas, Bapak 

Agus Karyono, S.H. selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, dan 

Bapak Budi Prasetyo, S.Sos. selaku Staf Sekretariat KPU. Selain dari pihak 

KPU, untuk menguatkan hasil penelitian maka peneliti juga mengambil 

informan dari pihak Panwaslu. Adapun yang menjadi informan dari pihak 
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Panwaslu adalah Bapak Drs. Tjeffi Hidayat selaku anggota Panwaslu divisi 

Pengawasan dan hubungan antar lembaga, Bapak Nurma Ali Ridlwan, M.Ag 

selaku Ketua Panwaslu dan merangkap pada divisi Sumber Daya Manusia, 

Bapak Ahmad Pujiono, S.IP selaku Sekretariat, serta Ibu Yuli Hastuti, A.Md 

selaku staf sekretariat.  

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan 

informan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hubungan antara 

KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pada pertanyaan yang diajukan 

kepada responden dan informan baik dari pihak KPU, Panwaslu, Panwascam 

maupun Tim Pemantau diajukan pertanyaan yang sama dengan tujuan untuk 

melihat keadaan sosiologis dari hubungan KPU dan Panwaslu secara nyata. 

3.5.2  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan 

literatur seperti Undang-undang, peraturan lain, buku, jurnal dan kepustakaan 

online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan. Selain 

menggunakan data primer penelitian juga menggunakan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum sekunder seperti yang dibahas oleh Jhonny Ibrahim 

merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menguatkan data primer. 

Berdasarkan uraian mengenai data sekunder diatas, peneliti 

menggunakan dokumen berupa peraturan-peraturan yang berlaku, buku, 

jurnal, serta kepustakaan online untuk mendukung hasil penelitian. Adapun 
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peraturan-peraturan yang peneliti gunakan untuk menganalisis data penelitian 

yaitu: 

1. Undang-undang yang digunakan yaitu UUD Dasar 1945 

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden 

4. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, 

Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014 

5. Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 Penetapan Hasil 

Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014.  

Selain menggunakan data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, 

peneliti juga menggunakan literatur buku dalam penelitian ini. Literatur buku 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya: 

1. Reformasi Pemilu, Ibnu Tricahyo;  

2. Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, Soedarsono;  

3. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jimly Asshidiqie; 

4. Eksistensi Pengawas Pemilu, Natabaya;  

5. Demokrasi, Ali Murtopo;  

6. Mahkamah Konstitusi dalam PHPU, Saldi Isra;  

7. Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy Moleong;  

8. Metodologi Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto; 



44 
 

 

 

9. Metode Penelitian Hukum, Burhan Ashshofa. 

10. Pemilu yang Kredibel, Gregorius Sahdan 

Selain peraturan yang berlaku dan buku, peneliti juga menggunakan 

jurnal dan penelitian terdahulu untuk melengkapi hasil penelitiannya. Jurnal 

dan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu antara lain:  

1. Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang KPUD dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah oleh A. Zarkasi; 

2. Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemulihan 

Umum Sehungan dengan Penentuan Legal Standing Bakal Pasangan 

Calon oleh Indra Fajrul.  

3. Politik Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013 oleh Tika Supriyanti 

4. Peranan KPU Kabupaten Demak dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pildaka) Langsung Kabupaten Demak sebagai Salah 

Satu Sarana Menguatkan Demokrasi oleh Fajar Hidayat 

5. Peranan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Romaito 

Sihombing 

Beberapa kepustakaan online yang digunakan yaitu: 

1. Pada alamat web 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia, mengutip 

“Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem 

demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia
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lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak 

asasi warga negara di bidang politik.” 

 

2. http://kpu.ri.go.id; mengutip hasil pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014 

3. http://bawaslu.ri.go.id; mengutip tentang kewenangan pengawas 

pemilu 

4. http://kpu.bna.go.id. mengutip tentang profil KPU Kabupaten 

Banjarnegara 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Nico Ngani dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian 

dan Penelitian Hukum, metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu: 

“Pertama, metode dokumentasi. Metode ini cocok untuk menelaah 

sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kedua, metode penelitian 

lapangan. Sebagian besar dalam metode ini menggunakan teknik 

observasi dan wawancara” (Ngani, Nico. 2012:180) 

Dari penjelasan mengenai metode pengumpulan data diatas,  adapun 

teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah menggunakan cara 

pengumpulan data melalui : 

3.6.1 Observasi  

Observasi adalah studi yang disengaja dan istematis tentang gejala-

gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

http://kpu.ri.go.id/
http://bawaslu.ri.go.id/
http://kpu.bna.go.id/
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pencatatan. Observasi dalam ini menggunakan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrumen. 

Peneliti melakukan observasi dalam suatu pengamatan yang 

berorientasi pada penelitian di Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara 

dengan Panwaslu Banjarnegara. 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai. Secara garis besar ada dua macam 

pedoman wawancara (Arikunto, 2010:270): 

1. Tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

membuat garis besar pertanyaan. Kreativitas pewawancara 

sangat diperlukan dimana pewawancaralah sebagai pengemudi 

jawaban responden. 

2. Terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara 

terperinci menyerupai chech-list sehingga pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda (√) pada nomor yang sesuai 

 

Wawancara yang peneliti gunakan yaitu pedoman wawancara tidak 

terstruktur yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang 

terkait. Wawancara ini melalui percakapan informal (interview biasa) hal 

ini dikarenakan di dalam percakapan informal peneliti bisa dengan mudah 

mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan cara yang relatif lebih 

luas dan fleksibel di dalam wawancara yang dilakukan pada narasumber 

yang berkompeten didalamnya.  

Adapun informan peneliti dalam wawancara dari pihak KPU 

Kabupaten Banjarnegara yaitu Bapak Gugus Risdaryanto, S.Sos. selaku 

Ketua KPU, Ibu Khuswatun Khasanah, SP. selaku anggota KPU, Bapak 
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Rakiwan, S.H. selaku Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas, Bapak Agus 

Karyono, S.H. selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, dan 

Bapak Budi Prasetyo, S.Sos. selaku Staf Sekretariat KPU. Informan untuk 

wawancara dari pihak Panwaslu yaitu Bapak Drs. Tjeffi Hidayat selaku 

anggota Panwaslu divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga, Bapak 

Nurma Ali Ridlwanm M.Ag selaku Ketua Panwaslu dan merangkap pada 

divisi Sumber Daya Manusia, Bapak Ahmad Pujiono, S.IP selaku 

Sekretariat, dan Ibu Yuli Hastuti, A.Md selaku staf sekretariat 

Sedangkan responden yang peneliti pilih yaitu dari Panitia Pengawas 

Kecamatan (Panwascam) Bapak Agus Purwoto selaku Panwascam 

Banjarnegara, Ibu Susanti selaku Panwascam Banjarmangu, dan Bapak 

Nur Rohman selaku tim pemantau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

Kabupaten Banjarnegara. 

Dari masing-masing responden dan informan yang peneliti lakukan 

wawancara, peneliti mendapatkan data mengenai tahapan-tahapan yang 

responden dan informan lakukan pada saat penyelenggaraan pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, mulai dari tahapan persiapan, 

tahapan pelaksanaan, dan tahapanpenyelesaian.  

3.6.3 Dokumentasi dan Studi Pustaka 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen resmi, baik internal berupa UU, Keputusan, memo, 

pengumuman, instruksi, edaran, dan lain-lain, maupun eksternal berupa 

pernyataan, majalah resmi dan berita resmi. 
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Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan, buku, pendapat, dan teori yang berkembang. Dengan mengadakan 

studi kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam 

penelitian lapangan. 

Peneliti melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-

literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh 

landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kerja 

antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara.  

Adapun peraturan-peraturan yang peneliti gunakan untuk menganalisis 

data penelitian yaitu: 

1. Undang-undang yang digunakan yaitu UUD Dasar 1945 

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden 

4. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, 

Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014 

5. Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 Penetapan Hasil 

Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014.  

Selain menggunakan data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, 

peneliti juga menggunakan literatur buku dalam penelitian ini. Literatur buku 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya: 
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1. Reformasi Pemilu, Ibnu Tricahyo;  

2. Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, Soedarsono;  

3. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jimly Asshidiqie; 

4. Eksistensi Pengawas Pemilu, Natabaya;  

5. Demokrasi, Ali Murtopo;  

6. Mahkamah Konstitusi dalam PHPU, Saldi Isra;  

7. Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy Moleong;  

8. Metodologi Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto; 

9. Metode Penelitian Hukum, Burhan Ashshofa. 

10. Pemilu yang Kredibel, Gregorius Sahdan 

Selain peraturan yang berlaku dan buku, peneliti juga menggunakan 

jurnal dan penelitian terdahulu untuk melengkapi hasil penelitiannya. Jurnal 

dan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu antara lain:  

1. Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang KPUD dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah oleh A. Zarkasi; 

2. Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemulihan 

Umum Sehungan dengan Penentuan Legal Standing Bakal Pasangan 

Calon oleh Indra Fajrul.  

3. Politik Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013 oleh Tika Supriyanti 
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4. Peranan KPU Kabupaten Demak dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pildaka) Langsung Kabupaten Demak sebagai Salah 

Satu Sarana Menguatkan Demokrasi oleh Fajar Hidayat 

5. Peranan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Romaito 

Sihombing 

Beberapa kepustakaan online yang digunakan yaitu: 

1. Pada alamat web 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia, mengutip 

“Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem 

demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di 

lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak 

asasi warga negara di bidang politik.” 

 

2. http://kpu.ri.go.id; mengutip hasil pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2014 

3. http://bawaslu.ri.go.id; mengutip tentang kewenangan pengawas 

pemilu 

4. http://kpu.bna.go.id. mengutip tentang profil KPU Kabupaten 

Banjarnegara 

Selain data-data dokumentasi diatas, peneliti juga memperoleh 

dokumentasi berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan 

Panwaslu Kabupaten Banjarnegara  

3.7 Validitas Data 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia
http://kpu.ri.go.id/
http://bawaslu.ri.go.id/
http://kpu.bna.go.id/
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 “Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan 

dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi(Moleong, 

2010)”.Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dengan metode kualitatif. 

Bagan 3.1 

Triangulasi Data 

 

 

 

 

Sumber : Moloeng, 2002:178 

 Hal ini dapat dicapai dengan cara: 

1) Membandingkan data hasilpengamatandengan data wawancara. 

Yaitu hasil pengamatan tentang hubungan antara KPU dan Panwaslu 

dengan informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara meliputi hasil 

wawancara dari KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten 

Banjarnegara. 

Data Sama 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Data Valid 
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2) Membandingkanhasilwawancaradengansuatudokumen yang berkaitan. 

Yaitu membandingkan hasil wawancara dengan pihak KPU dan 

Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dengan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan dan dengan peraturan yang berlaku. 

3.8      Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pengolahan 

dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data 

ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang 

dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. “Penelitian kepustakaan yang 

dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan 

buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif 

yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Amiruddin, 2012)”. 

 Data-data yang terkumpul dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui 

penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Data-data 

tersebut berkenaan pada fokus penelitian yaitu mengenai hubungan kerja antara 

KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang didalamnya membahas 
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tentang kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu dalam 

pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden. 

 Dari data-data yang peneliti peroleh baik dari observasi, wawancara, 

maupun dari dokumen-dokumen, peneliti mendapatkan data yang banyak dan 

beragam. Data-data tersebut peneliti harus melakukan reduksi data, yaitu 

memilah-milah data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dalam penelitian. 

Data–data tersebut peneliti kumpulkan dan dibandingkan satu sama lain, dengan 

melihat keadaan dilapangan dan dibandingkan pula dengan UU atau peraturan 

yang berlaku lainnya. Dari perbandingan antara keadaan dilapangan, hasil 

wawancara dengan informan dan responden serta melihat peraturan yang berlaku 

maka akan dideskripsikan uraian mengenai hubungan KPU dan Panwaslu apa 

adanya seperti yang terjadi dilapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di lapangan, 

telah diperoleh data dan informasi yang menggambarkan tentang hubungan antara 

KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara pada penyelenggaraan pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Sehingga dari paparan tersebut 

diatas dapat diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut:  

5.1 Simpulan 

1. Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang diselenggarakan oleh 

KPU Kabupaten Banjarnegara dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten 

Banjarnegara berjalan dengan baik.Pada semua tahapan yang dilakukan 

oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara berjalan baik dengan 

koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dan lembaga 

adhoc yang terkait, meskipun pada pelaksanaan tahapan pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara terjadi 

beberapa permasalahan sampai dengan adanya PHPU dan Kabupaten 

Banjarnegara mengirimkan barang bukti di persidangan PHPU. 

2. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara pada 

pelaksanaan pemilu Presiden yaitu terkait dengan DPT yang jumlah 

penghitungan antara KPU dan Panwaslu ada selisih paham. Selain DPT, 

mengenai pengadaan logistik juga mengalami kekurangan jumlah 
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dikarenakan KPU yang kurang teliti dalam melakukan penghitungan, 

serta pada tahapan kampanye yang diduga terjadi pelanggaran politik 

uang dan tidak adanya STTP tim kampanye dalam pelaksanaan 

kampanye. Pada PHPU Pilpres juga Kabupaten Banjarnegara menjadi 

salah satu kabupaten yang diperkarakan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa 

saran dari penulis yaitu : 

1. KPU Kabupaten Banjarnegara lebih meningkatkan koordinasi dengan 

Panwaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk 

mempersiapkan pendataan DPT supaya tidak terjadi kekeliruan lagi 

untuk pemilu selanjutnya serta harus lebih teliti dan memperhatikan 

kebutuhan kelengkapan logistik yang dibutuhkan supaya tidak ada lagi 

kekurangan distribusi logistik dari KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU 

Kabupaten Banjarnegara sebagai penyelenggaraan pemilihan umum 

dapat lebih ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan 

lembaga pendidikan lainnya untuk melakukan program sosialisasi 

terkait dengan pemilih pemula mengingat kontribusi pemilih pemula 

yang cukup signifikan yaitu sekitar 20% dari seluruh pemilih. 

2. Panwaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai lembaga pengawas pemilu 

di tingkat Kabupaten seharusnya lebih meningkatkan pengawasan 

terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan tahapan-tahapan 

pemilu terutama mengenai DPT, pengadaan logistik oleh KPU, 
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pelaksanaan kampanye, sampai pada pemungutan dan penghitungan 

suara 

3. Untuk mengatasi permasalahan kekeliruan DPT, masyarakat juga 

dituntut aktif untuk sukarela mengecek kebenaran data masing-masing 

di kelurahan/balai desa setempat  
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KEGIATAN PARADE BAND,  STAND UP, NONTON BARENG PIALA DUNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

FOTO KEGIATAN 

SEPEDA SANTAI “SEHAT MENUJU PILPRES 2014” 

 

 

 

 

  



 

 
 

FOTO KEGIATAN 

TURNAMEN BOLA VOLLEY 

 

 

 

 

  



 

 
 

PEMASANGAN SPANDUK DAN BALIHO 

 

 

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


