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ABSTRAK

Hapsari, Bella Purbanita Putri, 2017. Peranan Panwaslu Kota Yogyakarta Dalam 
Menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta. Skripsi Bagian 

Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Martitah, M.Hum., Pembimbing 

II : Dani Muhtada, Ph.D.

Kata Kunci : Peranan, Panwaslu, Kampanye

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) merupakan perpanjangan 

dari Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai 

wewenang mengawasi jalannya pemilihan umum. Dengan dikeluarkannya 

Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Panwaslu mempunyai tugas 

untuk mengawasi dan melaporkan atau merekomendasikan ke KPU jika terjadi 

pelanggaran selama jalannya kampanye. Berdasarkan hal ini tujuan penelitian ini 

yaitu ingin mengetahui: (1) Peranan Panwaslu dalam menegakkan Keputusan KPU 

Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016; (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat 

kinerja Panwaslu.

Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian terdahulu; 

teori peranan; teori pengawasan; teori sistem hukum Lawrence M. Friedman; 

pengertian pemilihan umum; lembaga penyelenggara pemilihan kepala 

daerah.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di Kantor 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum.Menggunakan sumber data primer, data 

sekunder, dan dengan data tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik validitas data 

menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Peranan Panwaslu 

Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU 

Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta 

belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan masih banyak ditemukannya 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat menjelang adanya 

pemilihan umum meliputi: 1) DPT: masih banyak DPT yang tidak sesuai; 2) 

Kampanye: masih banyak ditemukan adanya pelanggaran, terutama di pelanggaran 

APK. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Panwaslu dalam 

menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta, meliputi: a) Faktor 

pendukung: adanya dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan dan instansi di 

Kota Yogyakarta serta masyarakat dari berbagai kalangan di Kota 

Yogyakarta.Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu Peranan 

Panwaslu Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 

123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di 
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Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal, karena masih terjadi banyak 

pelanggaran yang terjadi dan Faktor yang mempengaruhi kinerja Panwaslu sangat 

berpengaruh pada sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu. b) Faktor 

penghambat yaitu : faktor SDM, anggaran, pembentukan Panwaslu dan faktor 

keterbatasan wewenang. Saran untuk Panwaslu untuk diberikan kewenangan tidak 

hanya sampai pada pelaporan saja melainkan sampai pada penindakan pelanggaran 

yang terjadi, dan untuk sifat kedudukan Panwaslu yang semula Ad Hoc menjadi 

bersifat tetap.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaan. Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar pengakuan 

terhadap adanya kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam prinsip-prinsip dan 

mekanisme demokrasi.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi 

yang merupakan wujud nyata dari mekanisme pelaksanaan kedulatan rakyat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan (Aulia, 2017: 115). Dalam Negara 

demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan 

melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan 

untuk menentukan orang-orang yang akan duduk di lembaga pemerintahan.

Sejalan dengan penguatan otonomi daerah, pemilihan terhadap kepala daerah 

dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang bersangkutan 

melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat 

Pemilukada. Dalam Konstitusi Indonesia Pasal 18 ayat (4) dinyatakan “Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pengaturan tentang pemilihan 

kepala daerah/wakil kepala daerah pasca amandemen UUD 1945, diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

dimana Pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi 

disebut dengan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau 

disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di 

dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia yang 

dimulai pada bulan Juni tahun 2005 sering dikatakan sebagai “lompatan 

demokrasi” (Haryati, 2012: 135-136).Hal ini disebabkan sebelum tahun 2005 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi 

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Maka Presiden dan 

Wakil Presiden, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan lahirnya 

pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu langkah maju dalam 

proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan umum tersebut akan lahir 

lembaga perwakilan dan pemerintahan yang sangat diharapkan demokratis.
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Pemilukada langsung di Indonesia mempunyai berbagai dampak, dampak 

positif maupun dampak negatif. Dari dampak positif, Pemilukada langsung 

dijadikan sebagai sarana demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada 

rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara 

langsung melalui pemungutan suara. Adapun dampak negatif dari Pemilukada 

langsung mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses Pemilukada. 

Proses ini sering dianggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” di mana rakyat 

berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki (Haryati, 

Op.cit). Bagi masyarakat umum, Pemilukada langsung sering juga ditafsirkan 

sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang 

terlibat dalam penyelenggaraan sangatlah penting untuk melakukan penguatan 

peran dengan baik. Lembaga-lembaga tersebut harus bekerja secara efisien, 

efektif, tidak memihak, adil, jujur, tertib, adil, dapat dipercaya.

Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 

adalah “komisi pemilihan umum”, tetapi dalam Perbawaslu Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pemilu dijabarkan menjadi 

terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat 

independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum atau BAWASLU (Bawaslu). Kedua Lembaga tersebut memiliki 

kedudukan yang sama, keduanya merupakan lembaga Negara yang fungsi dan 

kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945 namun dibentuk 

berdasarkan undang-undang.
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Undang-undang menentukan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan 

didalam pelaksanaaan pemilu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara 

khusus. Ditingkat pusat terdapat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 

sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat Panitia Pengawas 

Pemilu (PANWASLU), Panwaslu mempunyai kewenangan untuk mengawasi 

kegiatan sebelum maupun sesudah pemilu dilangsungkan. Pada prinsipnya secara 

struktural Panwaslu merupakan perpanjangan dari Bawaslu.

KPU sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan pemilu mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 

123/Kpts/Kpu/Tahun 2016 yang dijadikan sebagai Pedoman Kampanye para 

peserta pemilihan kepala daerah.

Dalam pelaksanaan pemilukada ini dirasakan tidak selalu berjalan sesuai apa 

yang telah diharapkan, karena cenderung menimbulkan beberapa problematika 

dalam masyarakat, seperti dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Yogyakarta 

tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Ferdian pada 

tanggal 14 Agustus 2017 pukul 13.30 WIB menjelaskan bahwa pelaksanaan 

Pemilukada pada tanggal 15 Februari 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan 

amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, bahwa kepala daerah dipilih secara langsung dan demokratis. Namun, 

kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih terdapat beberapa pelanggaran 

yang terjadi di lapangan menjelang berlangsungnya Pemilukada.

Proses pemilihan umum Kepala Daerah 2017 di Kota Yogyakarta peserta 

pemilukada bersaing untuk mendapatkan suara dari masyarakat sehingga tidak 



5 
 

 
 

sedikit ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta 

pemilukada. Pelanggaran yang sering ditemukan adalah jenis pelanggaran 

administratif seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK)dan mengenai 

akurasi data daftar pemilih tetap (http://m.liputan6.com, 2017)

Dari beberapa tempat penyelenggaraan pemilukada di beberapa wilayah Kota 

Yogyakarta telah terjadi berbagai indikasi pelanggaran yang terjadi baik sebelum 

pemilihan, saat pemilihan maupun setelah dilaksanakannya pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota, dapat diartikan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Maka 

untuk meminimalisasi adanya pelanggaran itu perlu adanya peningkatan peran 

Panwaslu dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan pelaksanaan 

pemilukada.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 77 dan 78 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Panwaslu berwenang mengawasi dan 

merekomendasikan jika ditemukan adanya pelanggaran ke KPU. Namun realita 

yang terjadi dalam masyarakat pelaksanaan pemilukada di Kota Yogyakarta 

belum bisa bersih dan masih terdapat indikasi adanya pelanggaran dan kecurangan 

yang dilakukan oleh peserta pemilukada, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

peranPanwaslu Kota Yogyakarta dalam pemilukada belum berjalan secara 

optimal. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Peranan 

Panwaslu Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di 
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Kota Yogyakarta, dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang 

berjudul:“PERANAN PANWASLU KOTA YOGYAKARTA DALAM 

MENEGAKKAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 123/Kpts/KPU/TAHUN 

2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DI 

KOTA YOGYAKARTA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang Peranan Panwaslu 

Kota Yogyakarta Dalam Menegakkan Keputusan KPU Nomor 

123/Kpts/KPU Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Kampanye di Kota Yogyakarta, dengan itu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tugas, kewajiban dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 

dalam menyelenggarakan Pemilukada.

2. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu harus sesuai dengan 

undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan 

Pemilukada.

3. Faktoryang pendukung dan penghambat kinerja Panwaslu.

Dari beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan 

masih ada permasalahan lain yang perlu diidentifikasi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna 

menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis 
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dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok permasalahan yang dilakukan 

menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan, serta mengingat 

terbatasnya waktu dan biaya yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi 

permasalahan tersebut menjadi :

1. Pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) dalam menyelenggarakan Pemilukada.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Panwaslu dalam 

menegakkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye di Kota Yogyakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota 

Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kinerjaPanwaslu Kota 

Yogyakarta dalam menegakkan KeputusanKPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut :
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1. Mendeskripsikan peranan Panwaslu Kota Yogyakarta dalam menegakkan 

Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta.

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Panwaslu 

Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye 

di Kota Yogyakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Suatu penulisan diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, begitu juga 

yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Adapun manfaat dari penulisan skripsi 

ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan manfaat atau nilai guna bagi perkembangan ilmu 

hukum khususnya Hukum Tata Negara, khususnya dalam Lembaga 

Penyelenggara Pemilihan Umum.

b. Dapat menjadi landasan penelitian yang lain terkait dengan pembahasan 

yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menemukan berbagai 

persoalan jalannya pelaksanaan tugas Panwaslu dalam menegakkan 

Keputusan KPU terkait pedoman kampanye pemilukada di Kota Yogyakarta,
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serta dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu Hukum Tata 

Negara khususnya mengenai Hukum dan Politik.

b. Masyarakat

Dapat memberikan pandangan dan pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai peranan Panwaslu Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan 

KPU Nomor 123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan 

kampanye di Kota Yogyakarta.

b. Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak pemegang kepentingan 

dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan berkaitan 

dengan pedoman teknis pelaksanaan kampanye di Kota Yogyakarta.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, didapatkan beberapa penelitian 

terdahulu yang akan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun) dan 

Judul Penelitian

Analisis

Persamaan Perbedaan Kebaruan Penelitian

Satya Adhi 

Kurniawan (2010)

Peran Panwaslu 

dalam melakukan 

Pelanggaran 

Pemilihan Umum 

Tahun 2009 di Kota 

Yogyakarta

Dalam penulisan 

penelitian ini 

menggunakan metode 

analisis data yang sama 

dengan metode yang 

digunakan oleh penulis, 

yaitu penelitian 

kualitatif

Penelitian ini lebih fokus 

pada peran Panwaslu 

dalam melakukan 

investigasi atas 

pelanggaran pemilihan 

umum Tahun 2009 di Kota 

Yogyakarta, sedangkan 

penulis lebih fokus 

terhadap peran Panwaslu 

dalam menegakan 

peraturan mengenai 

Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye di 

Penulis melakukan 

penelitian mengenai 

peranan Panwaslu 

Kota Yogyakarta 

dalam menegakkan 

Keputusan KPU No. 

123/Kpts/KPU/Tahun 

2016 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan 

Kampanye di Kota 

Yogyakarta.
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Kota Yogyakarta.

Nina Mustika Sari 

(2014)

Peran Panitia 

Pengawas Pemilihan 

Umum Daerah 

terhadap 

perlindungan Hak-

Hak Politik Warga 

Negara dalam 

Pemilu Kepala 

Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 

2011

Dalam penulisan 

penelitian ini 

menggunakan metode 

analisis data yang sama 

dengan metode yang 

digunakan oleh penulis, 

yaitu penelitian 

kualitatif

Penelitian ini lebih fokus 

pada bagaimana peran 

Panwaslu terhadap hak 

politik masyarakat dalam 

Pemilukada tahun 2011 di 

Kabupaten Kulon Progo, 

sedangkan penulis lebih 

fokus terhadap peran 

Panwaslu dalam 

menegakan peraturan 

mengenai Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye di 

Kota Yogyakarta.

Penulis melakukan 

penelitian mengenai 

peranan Panwaslu 

Kota Yogyakarta 

dalam menegakkan 

Keputusan KPU No. 

123/Kpts/KPU/Tahun 

2016 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan 

Kampanye di Kota 

Yogyakarta.

Riris Arista Retno 

Dewi (2015)

Pelaksanaan 

Pengawasan 

Pemiliihan Umum 

Kepala Daerah di 

Kabupaten 

Temanggung oleh 

Panitia Pengawas 

Pemilu Tahun 2013

Dalam penulisan 

penelitian ini 

menggunakan metode 

analisis data yang sama 

dengan metode yang 

digunakan oleh penulis, 

yaitu penelitian 

kualitatif

Penelitian ini hanya 

membahas mengenai 

pelaksanan pengawasan 

yang dilakukan oleh 

Panwaslu di Kabupaten 

Temanggung, sedangkan 

Penulis membahas 

mengenai peranan 

Panwaslu secara 

keseluruhan dalam 

menegakkan peraturan 

KPU tentang pedoman 

teknis pelaksanaan 

kampanye di Kota 

Yogyakarta

Penulis melakukan 

penelitian mengenai 

peranan Panwaslu 

Kota Yogyakarta 

dalam menegakkan 

Keputusan KPU No. 

123/Kpts/KPU/Tahun 

2016 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan 

Kampanye di Kota 

Yogyakarta.
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Penelitian yang akan penulis teliti mengambil judul “Peranan Panwaslu 

Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU 

Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota 

Yogyakarta”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan dalam tabel, yaitu membahas mengenai peranan Panwaslu 

dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Namun, perbedaan antara penelitian-

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

fokus peneliti pada objek yang akan diteliti.

2.2 Landasan Teori

Suatu karya tulis atau kajian dapat dikatakan ilmiah apabila mempunyai 

analisa, baik berupa teori maupun konsep. Berkaitan dengan hal tersebit maka 

penulis menggunakan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa data 

yang diperoleh dari lapangan mengenai peranan Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di 

Kota Yogyakarta. Adapun landasan teori yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah :

2.2.1Teori Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-

pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal 
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tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang 

atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan 

berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status 

sosialnya dengan masyarakat. Jika seseoarang mempunyai status tertentu dalam 

kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul 

suatu harapan-harapan baru.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role 

adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan

2. Perangkat hak-hak dan kewajiban

3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan

hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan 

itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi 

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu 

peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2009: 213) peranan mencakup tiga hal, 

yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat.
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2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan 

adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-

individu dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto (2002: 247) yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

rmasyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu 

yangoleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus 

lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak 

mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan 

arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, 

belum tentu masyarakat akan memberikan peluang peluang yang 

seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi 

peluang-peluang tersebut.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. 

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya dapat memberi 

pengaruh pada lingkungan tersebut.

Kesimpulan dari pengertian di atas mengenai peranan adalah Peranan 

merupakan suatu tindakan dari seseorang atau lembaga dalam sebuah proses yang 

menjadi kewajiban berdasarkan kemampuan serta hal yang menjadi tanggung 

jawab yang akan menimbulkan suatu penilaian atas apa yang telah dilakukannya 

di dalam masyarakat apakah telah sesuai fungsinya atau tidak. Begitu pentingnya 

peranan dari Panwaslu dalam menegakan peraturan pedoman pelaksanaan 

kampanye guna menentukan keberhasilan pemilihan umum kepala daerah.
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2.2.2 Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti kata peringatan agar hati-

hati (Santoso, 2003: 32). Maka pengawasan adalah merupakan langkah dan 

sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting, dikatakan 

demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum 

dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Agar pemilukada dapat berjalan secara demokratis dan bisa menjamin 

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

maka Pemilukada memerlukan adanya pengawasan. Penjelasan mengenai 

pengawasan menurut Arifin Abdul Rahman bahwa maksud dari pengawasan itu 

(Situmorang dan Juhrif, 1994: 23) adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan.

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan 

perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan 

yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah 

tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga 

mendapat efisiensi yang lebih benar.

Fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin 

terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas.

Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas 

bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang 

berlaku(http://tesisdisertasi.blogspot.co.id. 2017).
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Adapun fungsi pengawasan dalam Pemilukada menurut Peraturan Bawaslu 

Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Pengawasan Pemilihan Umum kepala 

Daerah salah satunya untuk Memastikan terselenggaranya Pemilukada secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas.

Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh Panwaslu adalah 

mengawasi jalannya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala 

daerah supaya berjalan dengan aman. Dari penilaian tersebut nantinya diketahui 

apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah tersebut telah sesuai dengan hasil yang diharapkan bersama.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindaklanjuti 

temuan pelanggaran Pemilukada harus disertai dengan adanya evaluasi, dengan 

adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar 

kurangnya peranan panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah. Selanjutnya 

kegiatan Panwaslu ini adalah, melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap 

masalah-masalah yang ditemui di lapangan untuk ditindaklanjuti, agar dimasa 

yang akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek 

yang sama.

Oleh karena itu sangatlah jelas bahwa pengawasan yang dilakukan dalam 

pemilukada tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin adanya keadilan saja, 

namun untuk menjamin adanya kebenaran dan penegakan hak asasi manusia bagi 

masyarakat. Banyak cara yang harus dilakukan oleh Panwaslu agar kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang terpilih nanti benar-benar orang yang menjalankan 

tugasnya sesuai dengan amanah dari rakyat.
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2.2.3 Teori Sistem Hukum

Hukum undang-undang dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-

preskripsi normatif, dengan harapan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan

perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa 

memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan 

bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi(Komisi Yudisial Republik 

Indonesia, 2012:5).

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, 

substansi hukum dan budaya hukum (Achmad Ali, 2002: 8). Ketiga unsur ini 

harus saling terkait satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaannya dan tidak 

boleh terjadi tumpang tindih di antara bagian-bagian tersebut. Hal ini juga sesuai 

dengan substansi hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai pengawasanjalannya pemilihan umum kepala daerah, jika substansinya 

sudah baik dan struktur pembentuknya sudah sangat mendukung, maka yang 

dipertanyakan selanjutnya terkait budaya hukumnya yakni mengenai kesadaran 

subjek hukum yang salah satu dari subjek hukum khususnya adalah lembaga yang 

mengawasi pemilihan umum kepala daerah, apakah dalam menerapkan substansi 

terhadap praktek sudah sesuai dengan aturan dan norma-norma yang akan 

mendukung struktur yang baik atau belum. Unsur-unsur dari sistem hukum 

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Struktur hukum (struktur of law)
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Struktur adalah pola yang menunjukan tentang bagaimana hukum 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini 

menunjukan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta 

proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia jika kita 

berbicara mengenai struktur sistem hukum hukum Indonesia, maka yang 

termasuk di dalamnya struktur insitusi-institusi penegakan hukum seperti 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

2. Substansi hukum (substance of the law).

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum 

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki 

kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak 

hukum.

3. Budaya hukum (legal culture)

Aspek ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum.Budaya hukum 

menyangkut sikap manusia terhadap sistem hukum seperti kepercayaan, 

nilai, pemikiran, serta harapannya (termasuk budaya hukum aparat 

penegak hukumnya). Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana 

pikiran social dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Sebaik apapun penataan 

struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan 

sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung 
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budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan 

masyarakat maka penegak hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak 

lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk 

menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang 

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam kaidah 

melainkan jaminan dari kaidah hukum tersebut ke praktek hukum. Jadi bekerjanya 

hukum bukan hanya sebagai fungi perundang-undangan saja, namun sebagai pula 

aktifitas birokrasi pelaksanaanya (Achmad Ali, 2002: 97).

2.3 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam Negara 

demokrasi yang menganut sistem perwakilan (Kusnardi dan Ibrahim, 1983: 328). 

Pemilihan umum menjadi salah satu sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaras dengan pengertian pemilihan 

umum, maka sarana untuk menentukan orang-orang yang akan menjalankan roda 

pemerintahan di tingkat daerah sering disebut sebagai Pemilihan Umum Kepala 

Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, bersadarkan 

kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam 

menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih 

kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara langsung (Abdullah, 2005: 53)
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Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak 

asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka 

pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk 

menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal 

ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di 

mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan 

umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk 

menentukannya. Merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia 

apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, 

memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil 

rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak 

terselenggara sebagaimana mestinya (Galuh, 2009:3).

Adapun asas-asas pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

a. Langsung, artinya setiap warga Negara dapat menggunakan hak pilihnya 

secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara 

langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara 

dan tanpa tingkatan;

b. Umum, artinya setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi 

syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;

c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati 

nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak 

pilihnya dan dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut 
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hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari 

siapapun atau dengan apapun;

d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga Negara 

berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan;

e. Jujur, artinya setiap warga Negara berhak memilih bakal calon 

pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh dari 

pihak lain;

f. Adil, artinya setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama 

dalam menggunakan hak pilihnya.

Asas-asas pemilu tersebut diharapkan bisa memastikan bahwa pejabat yang 

dipilih benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Dalam hal ini, pelaksanaan asas-

asas tersebut menemukan kualitas demokrasi. Selama asas-asas pemilu tersebut 

tidak dijunjung tinggi dilaksanakan dengan konsisten dalam pelaksanaannya 

sekalipun – dilaksanakan secara langsung – maka Pemilukada tersebut belum 

dapat dikatakan demokratis (http://www.academia.edu, 2017)

Adapun tujuan penyelenggaraan pemilihan umum seperti yang dirumuskan 

oleh Jimly Asshidiqie (2006: 175) ada 4 (empat), yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan 

secara tertib dan damai;

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;

4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga Negara.

2.3.1. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sejarah adanya Pemilukada di Indonesia merupakan sebuah bukti dari 

bentuk kedaulatan rakyat yang beraktualisasi demi kepentingan masyarakat 
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yang membentuk sebuah wadah kepentingan bersama untuk memenangkan 

berbagai pemilihan perwakilan politik.

Melalui ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “gubernur, bupati, dan walikota 

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan 

kota dipilih secara demokratis.” Rumusan ini telah menimbulkan permasalahan 

bahwa Pemilukada dapat dilakukan secara langsung (seperti halnya pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden) atau secara tidak langsung (oleh DPRD seperti 

yang terjadi sebelumya dan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menafsirkan 

“kepala daerah dipilih secara demokratis” adalah “dipilih secara langsung oleh 

rakyat”, sehingga pemilihan kepala daerah kemudian dikategorikan juga masuk 

rezim hukum pemilu terlebih lagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Fajar, 2013: 6-7).

Tahapan pemilukada secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap

penyelenggaraan. Tahap persiapan meliputi: Perencanaan program dan 

anggaran;Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;Perencanaan 
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penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan 

pelaksanaan Pemilihan; Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; Pembentukan 

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

TPS;Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;Penyerahan daftar 

penduduk potensial Pemilih; danPemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Sedangkan Tahap penyelenggaraan pemilukada meliputi:Pengumuman 

pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota;Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;Penelitian persyaratan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;Penetapan 

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota;Pelaksanaan Kampanye;Pelaksanaan pemungutan suara;Penghitungan 

suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;Penetapan calon 

terpilih;Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; danPengusulan 

pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Peserta Pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik, kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam, dimana 

peserta Pemilukada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal. 
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Adanya ketentuan peserta Pemilukada hanya dapat ditentukan ataupun 

dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, hal ini akan menutup 

hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam Pemilukada. Setelah 

mengadakan uji materiil, pada tanggal 23 Juni 2007, Mahkamah Konstitusi 

(MK) melalui putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang menggugurkan Pasal 56, 59, 

dan 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memuluskan calon independen 

maju dalam Pemilukada, yang sebelumnya hanya memberi kesempatan pada 

partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon 

perseorangan (independen) dalam Pemilukada, bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar tahun 1945. Suatu Negara dapat dikatakan demokratis bila 

memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk 

merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur 

perserikatan, informasi dan komunikasi, memberikan ruang berkompetensi 

untuk jabatan politik.

2.3.2. Kampanye dalam Pemilu

Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

undang, merumuskan “Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut 

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, 

misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”
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Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik 

masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab. Sedangkan kampanye 

negatif secara akademis merujuk pada strategi kandidat atau partai untuk 

bersikap kritis terhadap kandidat atau partai lawan berdasarkan catatan (kinerja) 

masa lampaunya (http://pemilu.tempo.co,2017).

Kampanye pada perkembangannya mengalami perubahan nilai dan 

perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.

Perkembangan media kampanye sangat berkembang dengan pesat, akibatnya 

banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang 

berkampanye, maka KPU sebagai lembaga yang mengatur mekanisme 

penyelenggaraan pemilu membuat aturan baru bagi peserta kampanye yang 

menggunakan media elektronik sebagai alat untuk memobilisasi massa. Di 

Indonesia aturan mnegenai pemilu secara keseluruhan di atur oleh Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Metode kampanye yang dapat dilaksanakan oleh peserta Pemilukada 

adalah sebagai berikut:

a. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;

b. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

c. Pemasangan alat peraga Kampanye;

d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;

e. Pertemuan terbatas;

f. Pertemuan tatap muka dan dialog; dan
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g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat publik dilaksanakan dalam 

format talkshow yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling 

banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye dan disiarkan secara langsung melalui 

Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga 

Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye dan tidak 

boleh dilaksanakan atau disiarkan ulang selama masa tenang. Kampanye dalam 

bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, iklan di media massa cetak 

dan media massa elektronik, pertemuan terbatas dan tatap muka serta dialog, 

dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah penetapan pasangan calon 

peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya dengan masa tenang. Sedangkan 

rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal 

pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah 

“mencuri start”. Terkait dengan kampanye melalui media cetak/elektronik, 

undang-undang menegaskan agar medoa cetak/elektronik member kesempatan 

yang sama pasa setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi 

kampanye.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 67 menyatakan, 

kampanye pemilihan kepala daerah dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan 

pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. 

Artinya, sepanjang 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017 lebih kurang 4 bulan, 

masyarakat menghadapi berbagai macam metode pelaksanaan kampanye yang 
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beragam serta berbagai kekuatan setiap pasangan calon peserta Pemilukada. 

Dalam praktik demokrasi di Indonesia, pasa saat masa kampanye kerap 

dijadikan sebagai satu titik krusial yang akan mempengaruhi kualitas 

penyelenggaraan Pemilukada. Hal yang sering menjadi persoalan dalam masa 

kampanye adalah mengenai komitmen untuk menghormati dan menjalankan 

kesepakatan aturan main.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara nasional, 

baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye diatur melalui peraturan 

KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di 

tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu 

dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/Kota diatur oleh keputusan 

KPU Kabupaten/Kota (Abdullah, 2009: 201)

2.3.3. Batasan Alat Peraga

Aturan main pada masa kampanye diantaranya mengenai batasan alat 

peraga. Menurut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 yang 

dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain 

yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, symbol, atau tanda 

gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang 

bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang 

difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon. Alat peraga yang dimaksud 

adalah baliho, umbul-umbul dan spanduk. Regulasinya adalah pemasangan 

baliho sejumlah masing-masing pasangan calon 5 buah, umbul-umbul disetiap 
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kecamatan dan kelurahan untuk masing-masing pasangan calon 2 (dua) buah, 

dan spanduk untuk masing-masing pasangan calon pemasangan 2 (dua) buah di 

setiap kelurahan. Bila ada yang melanggar, maka terdapat sanksi yang akan 

dijatuhkan, yaitu berupa teguran dan sanksi administrative.

2.4 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

2.4.1 Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelanggara Pemilu dan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam 

menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, 

jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, professional, efisien 

dan efektif.

Tugas dan kewenangan KPU diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden 

Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan 

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan 

Umum. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam 

penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota meliputi :

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 

Pemerintah;

b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;

c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
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d. Menerima laporan hasil pemelihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota;

e. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 

pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum 

pemilihan gubernur, bupati dan walikota KPU harus bertanggung jawab sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh 

tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Adapun kewajiban-kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam 

penyelenggaraan Pemilihan wajib:

a. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota secara adil dan setara;

b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada 

masyarakat;

c. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
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Tugas dan wewenang serta kewajiban-kewajiban tersebut harus 

dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya mengingat tupoksi Komisi 

Pemilihan Umum yang cukup berat dan kompleks dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2.4.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah

KPU Provinsi adalah lembaga penyelanggara pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang, sedangkan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga 

penyelanggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 14 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota dijelaskan mengenai tugas dan wewenang 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur, bupati dan walikota.

Kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah 

tidak saja merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Kepala daerah, namun diberi kewenangan juga dalam 

menyusun semua tata cara yang berkaitan dengan masa persiapan dan tahap 
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pelaksanaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan 

Peraturan Pemerintah.

2.6.3. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga 

penyelanggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam 

bab IV Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum.

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang yaitu seoarang ketua 

merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh angota 

Bawaslu. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu professional yang memiliki 

kemampuan pengawasan penyelenggaran pemilu dan tidak menjadi anggota 

partai politik. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pengucapan sumpah/janji. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu 

didukung oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu 

dibentuk guna mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu dan 

bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu 

dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu terdapat dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 22B dan 22C tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota, adapun tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari :



32 
 

 
 

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan setelah berkonsultasi 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;

b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan;

c. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

d. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari 

Bawaslu Provinsi dan  Bawaslu Kabupaten/Kota;

e. Menfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas 

Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; dan

f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam menjalannya tugas dan wewenang Bawaslu mempunyai 

perpanjangan Bawaslu di tingkat kelurahan/desa meliputi Panitia Pengawas 

Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 

Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat 

kelurahan/desa.

Dijelaskan pula mengenai kewajiban-kewajiban Bawaslu dalam 

pengawasan penyelenggaran Pemilihan, yakni:
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a. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupat serta Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota secara adil dan setara;

b. Menyampaikan semua informasi pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan kepada masyarakat;

c. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai 

dengan Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada 

sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu 

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, 

sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan 

kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekruitmen pengawas Pemilu 

sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari 

Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah 

untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta 

menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, 

serta kode etik.
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Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu 

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu 

kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman 

pelaksanaan kampanye Pasal 1 di dalam ketentuan umum.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu 

Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan atau nama 

lain.Pengawas Pemilu Lapangan, adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu 

Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama 

lain/kelurahan. Pengawas Pemilu Luar Negeri, adalah Petugas yang dibentuk 

oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

2.4.4 Panitia Pengawas Pemilu

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu 

Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu 

Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum atau biasa disebut dengan Panwaslu merupakan nama sebuah lembaga 

Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu). Menurut Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pengawasan Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pengawasan Pemilu 

adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan mengawasi proses 

penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia 
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Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, 

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, 

pelanggaran pidana Pemilu dan sengketa Pemilu.

Dibentuknya pengawas pemilu dengan tujuan untuk menegakkan 

integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan 

berintegritas dan berkredibilitas, untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, 

mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan, meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasn, melakukan kegiatan lain 

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 

pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar Pemilu 

terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kinerjanya Pengawas Pemilu dituntut kenetralannya 

dan ketidakberpihakannya dalam menjalankan mekanisme pengawasan pda 

seluruh tahapan proses Pemilukada. Selain itu Pengawas Pemilu harus 

berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib 

penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas.

Panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, di bentuk oleh bawaslu 

propinsi  yang ditugaskan untuk  mengawasi  penyelenggaran pemilu pada kota/

kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan,desa atau nama lain 

Pengawasan yang di lakukan panwaslu.
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Adapun Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi 

penyelenggaran Pemilukada diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011, antara lain mengawasi tahapan penyelanggaran Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota; menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; menyelesaikan temuan dan 

laporan sengketa penyelenggaran Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak 

pidana; menyampaian temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk 

ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 

kewenangannya kepada instansi yang berwenang; menyampaikan laporan 

kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang 

berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 

tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat 

Kabupaten/Kota; mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 

tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan 

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang 

sedang berlangsung; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan 

Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 

undang-undang.

Menurut Titik Triwulan Tutik (2006: 97), selain adanya ketentuan 

normatif tentang tugas dan wewenang pengawas pemilu, serta prosedur dan 

mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran dan sengketa pemilu, setidaknya 

ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar lembaga pengawas mampu 
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menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, Pengawas Pemilu harus 

merupakan badan independen dan non partisipan yang memiliki integritas dan 

dedikasi yang tinggi. Kedua, jajaran pengawas harus memiliki kapasitas dan 

kapabilitas yang cukup. Ketiga, pengawas mendapat dukungan dari penegak 

hukum dan masyarakat luas. Dan keempat, memperoleh fasilitas yang memadai 

dalam menjalankan tugasnya.

Menurut ketentuan undang-undang Pemilu penyimpangan atau 

pelanggaran dan sengketa Pemilu dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, 

yaitu:

a. Pelanggaran administrasi;

b. Pelanggaran aturan Pemilu yang mengandung unsur pidana atau bida 

disebut dengan tindak pidana; dan

c. Sengketa Pemilu.

Mekanisme pelaporan penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam 

Undang-undang Pemilu BAB XX. Secara umum,pelanggaran diselesaikan 

melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga 

yang memliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan 

pelaksanaan Pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut Bawaslu dapat 

menerima laporan melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan 

pelanggaran dan meneruskan temuan dan laporan di maksud kepada institusi 

berwenang.

Setelah mendapatkan hasil dari pengkajian, maka Panitia Pengawas 

kemudian akan mengambil keputusan dan menetapkan atau mengklasifikasi 
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penemuan tersebut merupakan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah 

atau tidak, atau pelanggaran administrasi, atau dapat memutuskan, penemuan 

tersebut bukan merupakan pelanggaran.
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1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18)

2. UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum

3. UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota

4. Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 

Tata Cara Pengawasan Pemilu

1. Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

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

Wakil Walikota Tahun 2017

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 Tentang 

Pemasangan Alat Peraga dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017

2.5 Kerangka Berpikir

 
3

4

5

1. Bagaimana peranan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota 

Yogyakarta dalam menegakkan 

Keputusan KPU Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye 

di Kota Yogyakarta?

Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawasan 

pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan pemilu yang 

demokratis. Dan terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil.

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat kinerja Panwaslu Kota 

Yogyakarta dalam menegakkan 

KeputusanKPU Nomor 

123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye 

di Kota Yogyakarta?

1. Teori Peranan

2. Teori Pengawasan

Teori Sistem Hukum

Metode: Penelitian Yuridis Sosiologis

Pendekatan: Kualitatif

Metode: Penelitian Yuridis Sosiologis

Pendekatan: Kualitatif
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Panwaslu Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU 

Nomor 123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Kampanye di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal hal ini 

disebabkan masih banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi dalam masyarakat menjelang adanya pemilihan umum, meliputi: 1) 

Dalam penetepan Daftar Pemilih Tetap ditemukan adanya NIK ganda, 

domisili yang tidak sesuai dan orang-orang yang sudah meninggal namun 

masih terdaftar menjadi DPT. 2) Lemahnya di regulasi dan tidak adanya 

sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan menjadi peluang untuk terjadinya 

banyak pelanggaran. Pelanggaran yang sering ditemukan selama proses 

kampanye terkait dengan pemasangan APK. Tidak semua data pelanggaran 

dari temuan pelanggaran atau pemasangan alat peraga kampanye ini dapat 

ditertibkan, karena secara kebijakan Panwaslu Kota Yogyakarta hanya 

mempunyai wewenang untuk sebatas memberikan rekomendasi temuan 

pelanggaran. Terkait dengan Tindak lanjut terhadap Pelanggaran Keputusan 

KPU No 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Panwaslu Kota Yogyakarta telah 

melakukan pengawasan secara intensif, bersama Panwascam dan PPL 

dengan mengirimkan surat rekomendasi ke KPU terkait pelanggaran APK. 
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KPU bekerjasama dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menertibkan 

alat peraga kampanye yang telah melanggar aturan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Panwaslu dalam 

menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta meliputi: 1) 

Faktor Pendukung yaitu: adanya dukungan dari pemerintah Kota Yogyakarta 

(Walikota Yogyakarta dan jajarannya), KPU Kota Yogyakarta, aparat pihak 

penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di Kota 

Yogyakarta), dengan Dinas Ketertiban, dengan ketua-ketua partai politik, 

adanya hubungan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat), terutama adanya dukungan dari 

masyarakat dari segala lapisan yang kritis dan antusias berpartisipasi dalam 

proses jalannya pemilukada, serta adanya kerjasama yang baik dengan 

pemantau pemilukada. 2) Faktor Penghambat yaitu: Faktor Sumber Daya 

Manusia, Faktor Anggaran, Faktor Pembentukan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum, dan Faktor keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh 

Panwaslu.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dibuat oleh penulis maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut:

1. Peranan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kota Yogygakarta dalam 

menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang 

Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta harus 
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ditingkatkan lagi, terutama dalam hal permasalahan kewenangan mengawasi 

jalan pemilukada, sebaiknya Panwaslu Kota Yogyakarta diberikan 

kewenangan  tidak hanya sampai pada pelaporan atau memberikan 

rekomendasi KPU mengenai pelanggaran, melainkan sampai pada 

penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi melalui Peraturan Perundang-

undangan. Seperti halnya jika ada pelanggaran APK, Panwaslu harus 

merekomendasikan dahulu ke KPU, lalu dari KPU melalui Dinas Ketertiban 

Yogyakarta menertibkan pelanggaran APK. Hal seperti ini membutuhkan 

waktu yang lama, maka seyogyanya Panwaslu diberikan kewenangan untuk 

menindak pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya dengan mempertegas aturan 

dalam penjadwalan kampanye, sehingga Panwaslu tidak mengalami 

kesulitan dalam mengawasi jalannya kampanye agar tidak terjadi adanya 

gesekan antar pendukung peserta pemilukada.

2. Meningkatkan jumlah anggota Panwaslu Kota Yogyakarta yang hanya 

berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan dalam hal ini tidak sebanding dengan 

luas wilayah yang akan diawasi. Meningkatkan kualitas dalam hal 

perekruetan Panwaslu Kecamatan untuk menungjang pemahaman para 

anggota Panwaslu Kecamatan hal ini akan sangat berpengaruh, anggota 

Panwaslu Kecamatan harus memiliki kualitas dan jiwa yang mumpuni untuk 

bisa menuangkan setiap laporan pengawasan agar terdokumentasi secara 

baik dan valid. Selain itu kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

haruslah mengalami perubahan yang awalnya bersifat Ad Hoc menjadi 

bersifat tetap, karena dalam pembentukan Panwaslu tentunya membutuhkan 



87 
 

 
 

waktu yang lama sedangkan dalam hal ini perekrutan Panwaslu Kecamatan 

sering mengalami keterlambatan dan prekrutan yang dilakukan sudah 

memasuki proses Pemilukada sehingga peran pengawasan tingkat 

kecamatan tidak optimal.
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