


 
BUKU SAKU MENGAWASI KAMPANYE 
x + 111 Halaman 
11 x 15 cm 
 
Diterbitkan oleh: 
Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur 
Jl. Tanggulangin No.3 Surabaya 60265 
 
Cetakan Pertama  
Januari 2019 
 
 
  PENGARAH : MOH. AMIN |  AANG KUNAIFI |  TOTOK HARIONO |  

NUR ELYA ANGGRAINI |  PURNOMO SATRIO PRINGGODIGDO |  
IKHWANUDDIN ALFIANTO |  EKA RAHMAWATI | PENANGGUNG 
JAWAB: AANG KUNAIFI, S.H., M.H.: KORDIV PENGAWASAN 
BAWASLU JATIM | EDITOR: MAULANA HASUN, S.H. | TIM 
PENYUSUN: TANGGUH GRADHIANTA, S.Si | FITRYA NADYA 
SABILA, S.Kom | FATHONY AIR LAMBANG, S.IP | MUHAMMAD 
FARID ILHAMUDDIN, M.Pd | GHANIY HAKIM LARASADI, S.E | 
ILHAM BAGUS PRIMINANDA, S.Kom | ABDUL AZIS, S.Pd.I | 
ADRIANUS YANSEN PALE, S.T. | Drs. PRIYA HARI SANTOSA | 
MOCH. ZAENURI, S.T | MOHAMMAD MAKHSUN | MUHAMMAD 
SYAFI' JAMHARI | DWI ENDAH PRASETYOWATI, M.Pd. | DAFID 
BUDIYANTO, S.IP | ALI MASHUDI, S.HI | MIFTAHUL BADAR, S.Ud 
| AKHMAD MUJADDID M.R, S.Pd.I | KHOIRUL MU'ALIM, S.Pd.I | 
MURIES SUBIYANTORO | MOHAMMAD WAHYUDI, S.E | 
AFIDATUSHOLIKHA, S.Ag, M.Pd.I | FATURAHMAN SAFI'I, S.Pi | 
BUDI SUNARIYANTO, M.Pd.I | SULAMI, S.Pd.I | KHOTIM 
UBAIDILLAH, M.A | TITIN WAHYUNINGSIH, S.Ag,. M.Si | JUWAINI, 
S.Pd | RIFQOHUL IBAD, S.HI. | INSIYATUN, S.HI | Drs. 
MOHAMMAD RASUL | AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag. | ABDUR 
RAHEM, S.Pd.I | AHMAD ROKHANI, S.Pi. | M. ARIFIN, S.Pd. | 
ENDRO SUHARKO,S.Pd | ALIM MUSTOFA, S.Sos., M.AP | 
HIDAYAT, S.Pd. | YOGI EKA CHALID FAROBI, S.Sos | ABDUL AZIZ 
AL KAHARUDIN, S.Sos | MANSUR, S.T | YAKOBUS WASIT 
SUPODO, S.IP | ULIL ABSHOR, S. Pd. I | TITIN YULINARWATI, S.Si. 
| AZAM FIKRI, S.E |  
 



ii 

  



iii 

KATA PENGANTAR 
 
Pengawasan tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 
yang dimulai tanggal 23 September 2018 sampai 
dengan 13 April 2019, kalau diakumulasi masa 
kampanye selama 8 bulan atau 203 hari, ini tentu 
tahapan panjang dibandingkan dengan tahapan 
Pemilu yang lain, missal tahapan pemutakhiran data 
dan daftar Pemilih sampai penetapan DPT selama 7 
bulan atau 187 hari, pencalonan anggota DPR, DPD, 
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta 
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama 7 
bulan atau 180 hari dan pemungutan, penghitungan 
dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selama 2 
bulan atau 40 hari.  
 
Peserta Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur 
ada16 Partai Politik dengan 1.574 calon legisltaif, 28 
calon perseorangan anggota DPD dan pasangan calon 
Presisn dan Wakil Presiden, belum lagi ditambah pertai 
politik di 38 kabupaten/kota dengan calon 
legislatifnya. Banyaknya jumlah calon legislatif ini 
tentu menimbulkan potensi kerawanan pada 
pemasangan alat peraga kampanye (spanduk, baliho, 
billboard/vidiotron), dimana setiap calon legislatif ingin 
mengenalkan dirinya kepada masyarakat malalui 
spanduk, baliho, billboard/vidiotron atau umbul-
umbul, meskipun ada alat peraga kampanye yang 
difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
alat peraga kampanye tambahan yang diajukan oleh 
Peserta Pemilu, namun alat peraga kampanye baik 
yang difasilitasi atau tambahan jumlahnya terbatas. 
Beberapa isu lain yang potensi muncul pada kampanye 
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yaituu netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN, 
pelibatan Kepala Desa dalam kampanye, 
menggunakan fasilitas/anggaran Pemerintah untuk 
kepentingan kampanye, menggunakana tempat ibadah 
dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye, 
politik uang/barang atau jasa dan kampanye negative 
serta penggunaan isu SARA dalam kampanye.  
 
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur dalam proses pengawasan tahapan kampanye 
Pemilu tahun 2019, memiliki peran strategis dalam 
mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan 
jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab 
dalam melakukan pencegahan dan penindakan, 
Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan 
Pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi 
untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi 
Indonesia, maka dalam menjalan tugas pokok dan 
fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi 
kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. 
 
Strategi Bawaslu Jawa Timur dalam mengoptimalkan 
fungsi pencegahan pada tahapan kampanye Pemilu 
tahun 2019, dengan membuat buku saku pengawasan 
kampanye, buku ini memuat definisi regulasi yang 
mengatur tentang kampanye, larangan dalam 
kampanye, sanksi, tata cara pengawasan, potensi 
pelanggaran dalam kampanye, fokus pengawasan dan 
bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu 
dalam setiap metode kampanye (pertemuan terbatas, 
pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga 
kampanye, penyebaran bahan kampanye, kampanye 
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di media sosial, iklan kampanye, rapat umum dan 
kampanye bentuk lain). Buku saku ini dibuat untuk 
edukasi kepada Peserta Pemilu, media cetak, media 
daring, lembaga penyiaran dan masyarakat secara 
umum dan sebagai pedoman Pengawas Pemilu dalam 
melakukan pengawasan kampanye Pemilu tahu 2019. 
 
Bawaslu Jawa Timur berharap buku saku ini sebagai 
media komunikasi, edukasi dan informasi kepada 
Peserta Pemilu, tim kampanye, pelaksana kampanye, 
media cetak, media daring, lembaga penyiaaran, 
Pemerintahan Daerah, Aparatur Sipil Negara, Kepala 
Desa, anggota TNI/Polri, Perangkat Desa dan warga 
negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Hal ini 
sebagai upaya tagline Bawaslu “Bersama Rakyat 
Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan 
Keadilan Pemilu”. 
 
 
 
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
 
 
Moh. Amin, M.Pd.I. 
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BAB 1 
KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS 

 
A. Peraturan  

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu 
atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu 
untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan 
visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta 
Pemilu. Kampanye dapat dilakukan melalui metode 
pertemuan terbatas.  
 
Yang dimaksud dengan "pertemuan terbatas" 
adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 
3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2000 
(dua ribu) orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 
(seribu) orang untuk tingkat kabupaten /kota.  
 
Pelaksana kampanye ini adalah dari peserta 
pemilu. Kampanye boleh dilaksanakan sejak 3 (tiga) 
Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap peserta 
pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang. 
 
Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan 
pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan 
metode pertemuan terbatas, dengan 
memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan 
Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum 
kegiatan dilaksanakan. Pertemuan terbatas dapat 
dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung 
tertutup. Undangan kepada peserta harus memuat 
informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat 
kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta 
Petugas Kampanye. 
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Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib 
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada 
aparat Kepolisian setempat, dengan tembusan 
disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tingkatannya. Pemberitahuan tersebut mencakup 
informasi tentang hari, tanggal, waktu, tempat, 
Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye, 
nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta 
yang diundang, dan penanggungjawab.  
 
Petugas kampanye pertemuan terbatas hanya 
diperbolehkan membawa dan memasang bendera, 
tanda gambar, atau atribut peserta pemilu dan 
bahan kampanye Peserta Pemilu yang 
bersangkutan. 
  
Bahan Kampanye dapat berbentuk (ukuran):  
- Selebaran (paling besar ukuran 8,25 cm x 21 

cm). 
- Brosur (paling besar ukuran posisi terbuka 21 

cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm). 
- Pamflet (paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm). 
- Poster (paling besar ukuran 40 cm x 60 cm). 
- Stiker (paling besar ukuran 10 cm x 5 cm). 
- Pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, 

kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis. 
Dengan desain dan materi pada bahan kampanye 
memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu. 
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Bahan kampanye diutamakan menggunakan 
bahan yang dapat didaur ulang. Setiap Bahan 
Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk 
uang, nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam 
puluh ribu rupiah). Bahan kampanye Stiker, 
dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut: 

a. tempat ibadah termasuk halaman; 
b. rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan; 
c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; 
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); 
e. jalan-jalan protokol; 
f. jalan bebas hambatan; 
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau 
h. taman dan pepohonan. 

 
B. Larangan Kampanye Pertemuan Terbatas 

1. STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan 
kampanye) tidak ada; 

2. STTPK tidak sesuai dengan bentuk Kegiatan; 
3. Kampanye yang dilakukan oleh bukan 

pelaksana kampanye; 
4. Dalam kegiatan mengandung materi yang 

dilarang dalam pasal 280 ayat 1 dan ayat 2 UU 
No 7 Th 2017. 
 

C. Sanksi 
1. Sanksi administrasi 
- Pasal 310 UU no 7 tahun 2017 

Apabila terdapat laporan atau ditemukan 
pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat 
kelurahan/ desa, maka PPS wajib 
menindaklanjuti dengan: 
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a. menghentikan pelaksanaan kampanye 
Peserta Pemilu yang bersangkutan 
yang terjadwal pada hari itu setelah 
mendapatkan persetujuan dari PPK; 

b. melaporkan kepada PPK dalam hal 
ditemukan bukti permulaan yang 
cukup tentang adanya tindak pidana 
Pemilu mengenai pelaksanaan 
Kampanye Pemilu; 

c. melarang pelaksana atau tim 
Kampanye Pemilu untuk 
melaksanakan Kampanye Pemilu 
berikutnya setelah mendapatkan 
persetujuan PPK; dan/atau 

d. melarang peserta Kampanye Pemilu 
untuk mengikuti. Kampanye Pemilu 
berikutnya setelah mendapatkan 
persetujuan PPK. 

Selanjutnya PPK menindaklanjuti laporan 
tersebut, dengan melakukan tindakan 
penyelesaian sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum. 
 

- PP 60 tahun 2017 pasal 14 dan 22 
Dalam hal penindakan terhadap adanya 
pelanggaran Pemilu, Pejabat Polri yang 
berwenang dapat melakukan pembubaran 
terhadap kegiatan keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat lainnya yang 
dilaksanakan tanpa izin. Atau kegiatan 
masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi 
pelaksanaannya tidak sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Tindakan kepolisian yang melakukan 
pembubaran, dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
- UU No 7 Th 2017 Pasal 285 

Putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan 
Pasal 284, digunakan sebagai dasar KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk 
mengambil tindakan berupa: 
a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota 
dari daftar calon tetap; atau 

b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, 
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota sebagai calon terpilih. 

 
- UU No 7 Th 2017 Pasal 286 ayat 2, 3 dan 4 

Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
yang terbukti melakukan pelanggaran money 
politik, yang dilakukan secara terstruktur, 
sistematis, dan masif,  berdasarkan 
rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi 
administratif pembatalan sebagai Pasangan 
Calon, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. 
Pemberian sanksi tersebut tidak 
menggugurkan sanksi pidana. 

 

- PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76. 
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Pelanggaran terhadap larangan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h 
(menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah, dan tempat pendidikan), dan ayat (2) 
PKPU merupakan tindak pidana, dan dikenai 
sanksi yang diatur dalam Undang-Undang 
mengenai Pemilu. 
Selain sanksi di atas, pelanggaran terhadap 
larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e 
(mengganggu ketertiban umum) dan huruf h 
dikenai sanksi: 
a. peringatan tertulis walaupun belum 

menimbulkan gangguan; dan/atau 
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat 

terjadinya pelanggaran atau di suatu 
daerah yang dapat mengakibatkan 
gangguan terhadap keamanan yang 
berpotensi menyebar ke daerah lain. 

 
2. Sanksi pidana 

- UU No 7 Th 2017 Pasal 521; 
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 
melanggar larangan pelaksanaan Kampanye 
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau 
huruf j dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah). 
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- UU No 7 Th 2017 Pasal 523 ayat 1 dan 2; 
1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 

Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 
menjanjikan atau memberikan uang atau 
materi lainnya sebagai imbalan kepada 
peserta Kampanye Pemilu secara langsung 
ataupun tidak langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 
juta rupiah). 

2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 
pada Masa Tenang menjanjikan atau 
memberikan imbalan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih secara langsung 
ataupun  tidak langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan denda paling 
banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh 
delapan juta rupiah). 

3) Setiap orang yang dengan sengaja pada 
hari pemungutan suara menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya 
kepada Pemilih untuk tidak menggunakan 
hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu 
tertentu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 
juta rupiah). 
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- UU No. 7 Tahun 2017  
 
Pasal 490;  
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang 
dengan sengaja membuat keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu Peserta Pemilu 
dalam masa Kampanye, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah). 
 
Pasal 494;  
Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, kepala desa, perangkat 
desa, dan/atau anggota badan 
permusyawaratan desa yang melanggar 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah). 
 
Pasal 496, Pasal 497;  
Peserta Pemilu yang dengan sengaja 
memberikan keterangan tidak benar dalam 
laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), 
dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat 
(2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
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rupiah). 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan 
keterangan tidak benar dalam laporan dana 
Kampanye, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 
juta rupiah). 
 
Pasal 528; 
1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 
ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU 
dan/atau tidak menyetorkan ke kas 
negara, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan denda 
sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah 
sumbangan yang diterima. 

2) Pelaksana dan tim kampanye yang 
menggunakan dana dari sumbangan yang 
dilarang dan/atau tidak melaporkan 
dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara 
sesuai batas waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 
ayat (2), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah 
sumbangan yang diterima.  

 
Pasal 547, Pasal 548; 
Setiap pejabat negara yang dengan sengaja 
membuat keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam 
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masa Kampanye, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah). 
Setiap orang yang menggunakan anggaran 
pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah 
(BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain 
dan badan usaha milik desa untuk 
disumbangkan atau diberikan kepada 
pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 

- PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76; 
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h 
(menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah, dan tempat pendidikan), dan ayat (2) 
PKPU merupakan tindak pidana, dan dikenai 
sanksi yang diatur dalam Undang-Undang 
mengenai Pemilu. 
 

3. Kode etik 

- UU No 7 Th 2017 pasal 309 
1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang 

cukup bahwa PPS dengan sengaja 
melakukan atau lalai dalam pelaksanaan 
Kampanye Pemilu yang mengakibatkan 
terganggunya pelaksanaan Kampanye 
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Pemilu di tingkat kelurahan/desa, 
Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan 
laporan kepada Panwaslu Kecamatan. 

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang 
cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta 
kampanye, atau tim kampanye melakukan 
pelanggaran kampanye sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan 
ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang 
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan 
Kampanye Pemilu di tingkat 
kelurahan/desa, Panwaslu 
Desa/Kelurahan menyampaikan laporan 
kepada PPS. 
 

- Peraturan DKPP No 2 Th 2017 Tentang kode 
etik penyelenggara pemilu 
DKPP berwenang menjatuhkan sanksi 
terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti 
melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:  
a. teguran tertulis;  
b. pemberhentian sementara; atau  
c. pemberhentian tetap.  

 
D. Potensi Rawan Pelanggaran 

1. Tidak ada Pemberitahuan Kampanye kepada 
Kepolisian, Bawaslu, KPU; 

2. Kampanye dilaksanakan oleh pihak yang tidak 
terdaftar; 

3. Keterlibatan oleh Pihak yang dilarang pada 
pasal 280 ayat 2 UU No 7 Th. 2017; 

4. Kampanye di tempat terlarang; 
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5. Penggunaan Fasilitas dan anggaran/Program 
Negara; 

6. Materi/Isi Kampanye bertentangan dengan 
aturan; 

7. Keberadaan atribut yang terlarang atau tidak 
sesuai ketentuan; 

8. Money politik (politik uang); 
9. Kampanye Pertemuan Terbatas berubah 

menjadi Kampanye Rapat Umum. 
 

E. Fokus Pengawasan  
1. Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye; 
2. Pelaksana Kampanye; 
3. Peserta Kampanye; 
4. Tempat Pelaksanaan Kampanye; 
5. Kegiatan dan Sarana Prasarana Kampanye; 
6. Materi/ isi kampanye; 
7. Atribut kampanye; 
8. memastikan tidak terdapat perbuatan 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau 
materi lainnya; 

9. Perubahan bentuk kampanye dengan menilai 
jumlah peserta dan materi yang disampaikan 

 
F. Tata Cara Pengawasan 

1. Pengawasan langsung; 
2. Pengawasan berjenjang; 
3. Pengawasan melalui gugus tugas; 
4. Pengawasan partisipatif; seperti Pemantau, 

dan pihak terkait lainnya 
 

G. Kegiatan Pencegahan 
1. Koordinasi dengan POLRI 
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2. Koordinasi dengan Parpol, Pelaksana 
kampanye, Tim Kampanye. 

3. Koordinasi dengan pihak KPU dan Pelaksana 
Kampanye 

4. Imbauan tertulis 
5. Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan 

Bersama; Bawaslu, Polri, KPU 
6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan 

pemantau pemilu 
7. Kooordinasi dengan DMI, Dinas Kesehatan, 

Dinas Pendidikan dan OPD Lain terkait 
8. Pengawasan Langsung dan pengawasan 

berjenjang serta penagawasan partisipatif 
9. Pelibatan Gugus tugas pengawasan bersama 
10. Koordinasi dengan OPD terkait 
11. Sosialisasi dengan peserta pemilu dan 

stakeholder terkait 
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BAB 2 
KAMPANYE PERTEMUAN TATAP MUKA 

 
A. Peraturan 

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta 
Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh 
Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih 
dengan menawarkan visi, misi, program 
dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye 
dapat dilakukan melalui pertemuan tatap 
muka. 
 

- No 23 Th. 2018 Pasal 28 dan 29; 
Peserta Pemilu dapat melaksanakan 
pertemuan tatap muka sebagaimana 
dimaksud secara interaktif. Pertemuan tatap 
muka dapat dilaksanakan di dalam ruangan, 
gedung tertutup atau terbuka, atau di luar 
ruangan.  
 
Apabila dilaksanakan di dalam ruangan, 
gedung tertutup, atau gedung terbuka, maka 
dilaksanakan dengan ketentuan, jumlah 
peserta tidak melampaui kapasitas tempat 
duduk, dan peserta dapat terdiri atas peserta 
pendukung dan tamu undangan. Sementara 
yang dilaksanakan di luar ruangan dapat 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, 
komunitas warga, atau tempat umum lainnya. 
 
Petugas Kampanye wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis kepada aparat 
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Kepolisian setempat, dengan tembusan 
kepada KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. 
Pemberitahuan tersebut mencakup informasi 
perihal hari, tanggal, jam, tempat, Pelaksana 
dan/atau Tim Kampanye, jumlah peserta yang 
diundang, dan penanggung jawab. 
 
Petugas Kampanye pertemuan tatap muka 
dapat memasang Alat Peraga Kampanye di 
halaman gedung atau tempat pertemuan. 
Bahan Kampanye dapat berbentuk (ukuran) :  
- Selebaran (paling besar ukuran 8,25 cm x 

21 cm). 
- Brosur (paling besar ukuran posisi 

terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 
21 cm x 10 cm). 

- Pamflet (paling besar ukuran 21 cm x 29,7 
cm). 

- Poster (paling besar ukuran 40 cm x 60 
cm). 

- Stiker (paling besar ukuran 10 cm x 5 cm). 
- Pakaian, penutup kepala, alat 

minum/makan, kalender, kartu nama, 
pin, dan/atau alat tulis. 

Dengan desain dan materi pada bahan 
kampanye memuat visi, misi, dan program 
Peserta Pemilu. 

 
Bahan kampanye diutamakan menggunakan 
bahan yang dapat didaur ulang. Setiap Bahan 
Kampanye apabila dikonversikan dalam 



19 

bentuk uang, nilainya paling tinggi Rp. 
60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Bahan 
kampanye Stiker, dilarang ditempel di tempat 
umum sebagai berikut: 

a. tempat ibadah termasuk halaman; 
b. rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan; 
c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; 
d. lembaga pendidikan (gedung dan 

sekolah); 
e. jalan-jalan protokol; 
f. jalan bebas hambatan; 
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau 
h. taman dan pepohonan. 

 
B. Larangan  

1. STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan 
kampanye) tidak ada; 

2. STTPK tidak sesuai dengan bentuk 
Kegiatan; 

3. Kampanye yang dilakukan oleh bukan 
pelaksana kampanye; 

4. Dalam kegiatan mengandung materi yang 
dilarang dalam pasal 280 ayat 1 dan ayat 2 
UU No 7 Tahun 2017. 

 
C. Sanksi 

1. Sanksi administrasi 

- Pasal 310 UU no 7 tahun 2017; 
Apabila terdapat laporan atau ditemukan 
pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat 
kelurahan/ desa, maka PPS wajib 
menindaklanjuti dengan: 
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a. menghentikan pelaksanaan 
kampanye Peserta Pemilu yang 
bersangkutan yang terjadwal pada 
hari itu setelah mendapatkan 
persetujuan dari PPK; 

b. melaporkan kepada PPK dalam hal 
ditemukan bukti permulaan yang 
cukup tentang adanya tindak 
pidana Pemilu mengenai 
pelaksanaan Kampanye Pemilu; 

c. melarang pelaksana atau tim 
Kampanye Pemilu untuk 
melaksanakan Kampanye Pemilu 
berikutnya setelah mendapatkan 
persetujuan PPK; dan/atau 

d. melarang peserta Kampanye 
Pemilu untuk mengikuti. 
Kampanye Pemilu berikutnya 
setelah mendapatkan persetujuan 
PPK. 

Selanjutnya PPK menindaklanjuti laporan 
tersebut, dengan melakukan tindakan 
penyelesaian sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum. 
 

- PP 60 tahun 2017 pasal 14 dan 22; 
Dalam hal penindakan terhadap adanya 
pelanggaran Pemilu, Pejabat Polri yang 
berwenang dapat melakukan pembubaran 
terhadap kegiatan keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat lainnya yang 
dilaksanakan tanpa izin. Atau kegiatan 
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masyarakat lainnya yang memiliki izin 
tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Tindakan kepolisian yang melakukan 
pembubaran, dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

- UU No 7 Th 2017 Pasal 285; 
Putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap terhadap 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280 dan Pasal 284, digunakan 
sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk mengambil 
tindakan berupa: 
a. pembatalan nama calon anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi; dan DPRD 
kabupaten/kota dari daftar calon tetap; 
atau 

b. pembatalan penetapan calon anggota 
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota sebagai calon terpilih. 

 

- UU No 7 Th 2017 Pasal 286 ayat 2, 3 dan 4; 
Pasangan Calon serta calon anggota DPR, 
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota yang terbukti melakukan 
pelanggaran money politik, yang dilakukan 
secara terstruktur, sistematis, dan masif, 
berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat 
dikenai sanksi administratif pembatalan 
sebagai Pasangan Calon, serta calon 
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 
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DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pemberian 
sanksi tersebut tidak menggugurkan sanksi 
pidana. 
 

- PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76. 
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 
(1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali 
huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, 
tempat ibadah, dan tempat pendidikan), dan 
ayat (2) PKPU merupakan tindak pidana, 
dan dikenai sanksi yang diatur dalam 
Undang-Undang mengenai Pemilu. 
Selain sanksi di atas, pelanggaran terhadap 
larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e 
(mengganggu ketertiban umum) dan huruf h 
dikenai sanksi: 
a. peringatan tertulis walaupun belum 

menimbulkan gangguan; dan/atau 
b. penghentian kegiatan Kampanye di 

tempat terjadinya pelanggaran atau di 
suatu daerah yang dapat 
mengakibatkan gangguan terhadap 
keamanan yang berpotensi menyebar ke 
daerah lain. 

2. Sanksi pidana 

- UU No 7 Th 2017 Pasal 521; 
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 
melanggar larangan pelaksanaan Kampanye 
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf 
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i, atau huruf j dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta rupiah). 
 

- UU No 7 Th 2017 Pasal 523 ayat 1 dan 2; 
4) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 

Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 
menjanjikan atau memberikan uang 
atau materi lainnya sebagai imbalan 
kepada peserta Kampanye Pemilu 
secara langsung ataupun tidak 
langsung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah). 

5) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 
pada Masa Tenang menjanjikan atau 
memberikan imbalan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih secara langsung 
ataupun  tidak langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan denda paling 
banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh 
delapan juta rupiah). 

6) Setiap orang yang dengan sengaja pada 
hari pemungutan suara menjanjikan 
atau memberikan uang atau materi 
lainnya kepada Pemilih untuk tidak 
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menggunakan hak pilihnya atau 
memilih Peserta Pemilu tertentu 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah). 
 

- UU No. 7 Tahun 2017  
 
Pasal 490;  
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang 
dengan sengaja membuat keputusan 
dan/atau melakukan tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu 
Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
Pasal 494;  
Setiap aparatur sipil negara, anggota 
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, kepala desa, 
perangkat desa, dan/atau anggota badan 
permusyawaratan desa yang melanggar 
larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah). 
 
Pasal 496, Pasal 497;  
Peserta Pemilu yang dengan sengaja 
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memberikan keterangan tidak benar dalam 
laporan dana Kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 
ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta 
Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat 
(3) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah). 
Setiap orang yang dengan sengaja 
memberikan keterangan tidak benar dalam 
laporan dana Kampanye, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 
(dua puluh empat juta rupiah). 
 
Pasal 528; 
1) Peserta Pemilu yang menerima 

sumbangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak 
melaporkan kepada KPU dan/atau tidak 
menyetorkan ke kas negara, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan denda sebanyak 3 
(tiga) kali dari jumlah sumbangan yang 
diterima. 

2) Pelaksana dan tim kampanye yang 
menggunakan dana dari sumbangan 
yang dilarang dan/atau tidak 
melaporkan dan/atau tidak 
menyetorkan ke kas negara sesuai batas 
waktu yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), 
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dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 
3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan 
yang diterima.  

 
Pasal 547, Pasal 548; 
Setiap pejabat negara yang dengan sengaja 
membuat keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam 
masa Kampanye, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah). 
Setiap orang yang menggunakan anggaran 
pemerintah, pemerintah daerah, badan 
usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau 
sebutan lain dan badan usaha milik desa 
untuk disumbangkan atau diberikan 
kepada pelaksana kampanye sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
 

- PKPU No 23 Th 2018 Pasal 76; 
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 
(1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali 
huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, 
tempat ibadah, dan tempat pendidikan), dan 
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ayat (2) PKPU merupakan tindak pidana, 
dan dikenai sanksi yang diatur dalam 
Undang-Undang mengenai Pemilu. 
 

3.  Kode etik 

- UU No 7 Th 2017 pasal 309; 
1) Dalam hal terdapat bukti permulaan 

yang cukup bahwa PPS dengan sengaja 
melakukan atau lalai dalam 
pelaksanaan Kampanye Pemilu yang 
mengakibatkan terganggunya 
pelaksanaan Kampanye Pemilu di 
tingkat kelurahan/desa, Panwaslu 
Kelurahan/Desa menyampaikan 
laporan kepada Panwaslu Kecamatan. 

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan 
yang cukup bahwa pelaksana 
kampanye, peserta kampanye, atau tim 
kampanye melakukan pelanggaran 
kampanye sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) 
dalam pelaksanaan kampanye yang 
mengakibatkan terganggunya 
pelaksanaan Kampanye Pemilu di 
tingkat kelurahan/desa, Panwaslu 
Desa/Kelurahan menyampaikan 
laporan kepada PPS. 
 

- Peraturan DKPP No 2 Th 2017 Tentang kode 
etik penyelenggara pemilu; 
DKPP berwenang menjatuhkan sanksi 
terhadap Penyelenggara Pemilu yang 
terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara 
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Pemilu. Sanksi sebagaimana dimaksud 
berupa:  
a. teguran tertulis;  
b. pemberhentian sementara; atau  
c. pemberhentian tetap. 
 

D. Potensi Rawan Pelanggaran 
1. Tidak ada Pemberitahuan Kampanye 

kepada Kepolisian, Bawaslu, KPU; 
2. Kampanye dilaksanakan oleh pihak yang 

tidak terdaftar; 
3. Keterlibatan oleh Pihak yang dilarang pada 

pasal 280 ayat 2 UU No 7 Th. 2017; 
4. Kampanye di tempat terlarang; 
5. Penggunaan Fasilitas dan 

anggaran/Program Negara; 
6. Materi/Isi Kampanye bertentangan dengan 

aturan; 
7. Keberadaan atribut yang terlarang atau 

tidak sesuai ketentuan; 
8. Money politik (politik uang); 
9. Kampanye Pertemuan Tatap Muka berubah 

menjadi Kampanye Rapat Umum. 
 

E. Fokus Pengawasan 
1. Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye; 
2. Pelaksana Kampanye; 
3. Peserta Kampanye; 
4. Tempat Pelaksanaan Kampanye; 
5. Kegiatan dan Sarana Prasarana Kampanye; 
6. Materi/ isi kampanye; 
7. Atribut kampanye. 
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8. memastikan tidak terdapat perbuatan 
menjanjikan dan/atau memberikan uang 
atau materi lainnya; 

9. Perubahan bentuk kampanye dengan 
menilai jumlah peserta dan materi yang 
disampaikan 
 

F. Tata Cara Pengawasan 
1. Pengawasan langsung; 
2. Pengawasan berjenjang; 
3. Pengawasan melalui gugus tugas; 
4. Pengawasan partisipatif; seperti Pemantau, 

dan pihak terkait lainnya 
 

G. Kegiatan Pencegahan 
1. Koordinasi dengan POLRI 
2. Koordinasi dengan Parpol, Pelaksana 

kampanye, Tim Kampanye. 
3. Koordinasi dengan pihak KPU dan 

Pelaksana Kampanye 
4. Imbauan tertulis 
5. Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan 

Bersama; Bawaslu, Polri, KPU 
6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan 

pemantau pemilu 
7. Kooordinasi dengan DMI, Dinas Kesehatan, 

Dinas Pendidikan dan OPD Lain terkait 
8. Pengawasan Langsung dan pengawasan 

berjenjang serta penagawasan partisipatif 
9. Pelibatan Gugus tugas pengawasan 

bersama 
10. Koordinasi dengan OPD terkait 
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11. Sosialisasi dengan peserta pemilu dan 
stakeholder terkait 
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BAB 3 
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 

 
A. Peraturan  

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu 
atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu 
untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan 
visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta 
Pemilu. Kampanye dapat dilakukan melalui 
pemasangan alat peraga di tempat umum. 
 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 298; 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 
kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor 
perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi 
pemasangan alat peraga untuk keperluan 
Kampanye Pemilu. Pemasangan alat peraga 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, 
estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau 
kawasan setempat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Jika dipasang 
pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau 
badan swasta, maka harus dengan izin pemilik 
tempat tersebut. Alat peraga Kampanye Pemilu 
harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu 
paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari 
pemungutan suara. 
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- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 32; 
Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat 
Peraga Kampanye meliputi: baliho, billboard, atau 
videotron, spanduk, dan/atau umbul-umbul. 
Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana 
dimaksud adalah: 
a. baliho, billboard, atau videotron, paling besar 

ukuran 4 meter x 7 meter; 
b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 meter x 7 

meter; dan 
c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 meter x 7 

meter.  
 

B. Larangan 

- PKPU 23 tahun 2018 Pasal 73; 
Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang 
mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye 
selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan 
di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (3) 
 

C. Sanksi 

- Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang 
Pengawasan Kampanye 
 
Pasal 46  
Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi 
kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim 
Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, 
Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara 
Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan 
Kampanye berupa:  
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a. peringatan tertulis;  
b. penurunan atau pembersihan Alat Peraga 

Kampanye  
 
Pasal 26  
Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang 
melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pengawas Pemilu memberikan 
rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat 
Peraga Kampanye kepada pihak terkait.  
Dalam hal penurunan dan pembersihan Alat Peraga 
Kampanye, Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan 
Satuan Polisi Pamong Praja. 
 

D. Potensi Rawan Pelanggaran 
1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU 

dicetak tidak sesuai desain dan materi yang 
diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 

2. Alat Peraga Kampanye tambahan bentuk dan 
ukuran dibuat tidak sesuai dengan ketentuan 
PKPU 

3. Alat Peraga Kampanye tambahan desain dan 
materi dicetak tidak sesuai ketentuan 
PKPU/SK1096 

4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat 
yang dilarang 

5. Jumlah Pembuatan dan Pemasangan Alat 
Peraga Kampanye Tambahan Melebihi 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU 
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E. Fokus Pengawasan 

- Perbawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 25;  
Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di 
tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan:  
a. alat Peraga Kampanye yang dicetak dan 

disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

b. desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang 
dicetak dan disebarkan oleh Peserta Pemilu 
sesuai dengan desain dan materi Bahan 
Kampanye yang diserahkan kepada KPU;  

c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh 
KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang 
disampaikan oleh Peserta Pemilu;  

d. adanya surat keputusan penetapan jumlah 
maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU, 
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; 
dan  

e. adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, 
dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk 
penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak 
pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye 
yang sama.  

Selanjutnya Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
tidak dipasang di:  
a. tempat ibadah, termasuk halaman;  
b. rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan;  
c. gedung milik pemerintah; dan 
d. lembaga pendidikan. 
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F. Tata Cara Pengawasan 

a. penelitian dokumen; dan  
b. melakukan pengawasan langsung 

 
G. Kegiatan Pencegahan 

1. Sosialisasi melalui; 
a. Surat Himbauan 
b. Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi 

dan/Bahan Sosialisasi 
c. Talk Show di Media 
d. Pemberitaan 
e. Sosialisasi melalui Media Resmi Bawaslu 

Kab/Kota. 
f.   Pembuatan Buku Saku 

2. Rapat koordinasi 
3. FGD (Focus Group Discussion) 
4. RDK 
5. Membuat surat kesepakatan (MoU) 
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BAB 4 
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE 

 
A. Peraturan  

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 275; PKPU No. 23 
Tahun 2018 Pasal 23; 
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui 
penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada 
umum 
 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 30; 
Bahan Kampanye dapat berbentuk (ukuran) :  
- Selebaran (paling besar ukuran 8,25 cm x 21 

cm). 
- Brosur (paling besar ukuran posisi terbuka 21 

cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm). 
- Pamflet (paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm). 
- Poster (paling besar ukuran 40 cm x 60 cm). 
- Stiker (paling besar ukuran 10 cm x 5 cm). 
- Pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, 

kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis. 
Dengan desain dan materi pada bahan kampanye 
memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu. 
 
Bahan kampanye diutamakan menggunakan 
bahan yang dapat didaur ulang. Setiap Bahan 
Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk 
uang, nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam 
puluh ribu rupiah). Bahan kampanye Stiker, 
dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut: 

a. tempat ibadah termasuk halaman; 
b. rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan; 
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c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; 
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); 
e. jalan-jalan protokol; 
f. jalan bebas hambatan; 
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau 
h. taman dan pepohonan. 

 
B. Larangan 

- PKPU 23 tahun 2018 Pasal 73; 
Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang 
mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye 
selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3). 
  

C. Sanksi 

- Perbawaslu 28 Tahun 2018 Pasal 46  
Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi 
kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim 
Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, 
Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara 
Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan 
Kampanye berupa:  
a. peringatan tertulis;  
b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye 
atau Alat Peraga Kampanye. 

 

- PKPU 23 Tahun 2018 Pasal 78 
Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang 
melanggar larangan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi 
administratif dan penurunan atau pembersihan 
Bahan Kampanye Peserta Pemilu. Dalam 
melakukan penurunan atau pembersihan Bahan 
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Kampanye, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan 
berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. 
 

D. Potensi Rawan Pelanggaran 
1. Bahan Kampanye dibuat tidak sesuai dengan 

bentuk dan ukurannya 
2. Desain dan Materi Bahan Kampanye dicetak 

tidak sesuai peraturan perundangan yang 
berlaku 

3. Bahan Kampanye dibuat melebihi nilai konversi 
atau diatas harga Rp. 60,000 

4. Pemasangan dan Penyebaran Bahan Kampanye 
di tempat yang dilarang 

 
E. Fokus Pengawasan 

- Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Pasal 19;  
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan metode 
Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu yang 
terdiri atas penyebaran Bahan Kampanye Pemilu 
kepada umum. 
 

- Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Pasal 24; 
Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye 
dilakukan dengan memastikan:  
a. Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarkan 

dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. desain dan materi Bahan Kampanye yang 
dicetak dan disebarkan oleh Peserta Pemilu 
sesuai dengan desain dan materi Bahan 
Kampanye yang diserahkan kepada KPU;  
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c. setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan 
disebarkan tidak melebihi nilai konversi dalam 
bentuk uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh 
ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai 
harga pasar;  

d. Bahan Kampanye tidak disebarkan atau 
ditempelkan di tempat umum, sebagai berikut:  
1. tempat ibadah termasuk halaman;  
2. rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan;  
3. gedung atau fasilitas milik pemerintah;  
4. lembaga pendidikan;  
5. jalan protokol;  
6. jalan bebas hambatan;  
7. sarana dan prasarana publik; dan/atau  
8. taman dan pepohonan.  

 
F. Tata Cara Pengawasan 

a. penelitian dokumen; dan  
b. melakukan pengawasan langsung 

 
G. Kegiatan Pencegahan 
 

1. Sosialisasi melalui; 
a. Surat Himbauan 
b. Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi 

dan/Bahan Sosialisasi 
c. Talk Show di Media 
d. Pemberitaan 
e. Sosialisasi melalui Media Resmi Bawaslu 

Kab/Kota. 
f. Pembuatan Buku Saku 

2. Rapat koordinasi 
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3. FGD (Focus Group Discussion) 

4. RDK 

5. Membuat surat kesepakatan (MoU)
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BAB 5 
KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL 

 
A. Peraturan  

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 35; Pasal 275 
huruf e; 
Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu 
atau pihak lain yang yang ditunjuk oleh peserta 
pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan 
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri 
peserta pemilu. Kampanye Pemilu dapat dilakukan 
melalui Media Sosial 
 

- Perbawaslu 28 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (37); 
Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi 
dalam jaringan internet yang digunakan untuk 
interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas 
 

- PKPU 23 Tahun 2018 Pasal 36  
1. Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun 

resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2) kepada: 
a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden dan Peserta Pemilu Anggota 
DPR; 

b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Peserta 
Pemilu Anggota DPD dan DPRD Provinsi; 
dan 

 

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Peserta 
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 
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2. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. 

3. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir: 
a. Model FK-MEDSOS.PRES, untuk Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden; 
b. Model FK-MEDSOS.DPR, untuk Peserta 

Pemilu Anggota DPR; 
c. Model FK-MEDSOS.DPD, untuk Peserta 

Pemilu Anggota DPD; 
d. Model FK-MEDSOS.DPRD-PROV, untuk 

Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan 
e. Model FK-MEDSOS.DPRD-KAB/KOTA 

untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota. 

4. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) 
rangkap untuk: 
a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, sesuai dengan 
tingkatannya; 

b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota, sesuai dengan 
tingkatannya; 

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan tingkatannya; dan 

d. Pasangan Calon, Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik, dan Calon 
Anggota DPD sebagai arsip. 

5. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 
Kabupaten/Kota menyampaikan daftar akun 
Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(4) kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan 
tingkatannya. 

6. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir 
masa Kampanye. 

 

- UU No. 7 Tahun 2017 pasal 287; 
Pemberitaan, penyiaran kampanye pemilu dapat 
dilakukan melalui media masa cetak, media daring 
(online), media sosial, dan lembaga penyiaran 
sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
Pemberitaan dan penyiaran, dilaksanakan dalam 
rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh 
peserta Pemilu kepada masyarakat. Pesan 
kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat 
berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, 
atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, 
karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang 
dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. 
Media massa cetak, media daring, media sosial, dan 
lembaga penyiaran dalam memberitakan dan 
menyiarkan Kampanye Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan 
dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 280. Selama Masa Tenang dilarang 
menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta 
Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada 
kepentingan Kampanye Pemilu yang 
menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. 
 
 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 289 
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1. Pemberitaan Kampanye pemilu dilakukan oleh 
media massa cetak media daring, media sosial, 
dan lembaga penyiaran dengan siaran 
langsung atau siaran tunda 

2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran 
yang menyediakan rubrik khusus untuk 
pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku 
adil dan berimbang (tidak memihak kepada 
salah satu Peserta Pemilu dan memberikan 
kesempatan pemberitaan kepada semua 
Peserta Pemilu secara proporsional) kepada 
semua Peserta Pemilu. 

 

- Perbawaslu 28 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (1-4); 
1) Pengawasan Media Sosial yang dilakukan oleh 

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan dengan, 
memastikan akun Media Sosial paling banyak 
10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi dan 
mendapatkan daftar akun Media Sosial dari 
KPU sesuai dengan tingkatannya. 

2) Selain melakukan pengawasan akun Media 
Sosial yang didaftarkan di KPU, Pengawas 
Pemilu melakukan pengawasan akun Media 
Sosial yang tidak didaftarkan. 

3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan terhadap kesesuaian antara 
materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

4) Pengawas Pemilu memastikan akun Media 
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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wajib ditutup pada hari terakhir masa 
Kampanye. 
 

- Perbawaslu 28 Tahun 2018 pasal 20 ayat (1) huruf 
a; 
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i 
dilaksanakan pada 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan 
Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 
 

B. Larangan  

- UU No. 7 tahun 2017 Pasal 280; 
Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu 
dilarang: 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. melakukan kegiatan yang membahayakan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, 
golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang 
lain; 

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan 
ataupun masyarakat; 

e. mengganggu ketertiban umum; 
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f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, 
dan/atau Peserta Pemilu yang lain; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga 
kampanye Peserta Pemilu; 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah, dan tempat pendidikan; 

i. membawa atau menggunakan tanda gambar 
dan/atau atribut selain dari tanda gambar 
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang 
bersangkutan; dan 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau 
materi lainnya kepada peserta Kampanye 
Pemilu. 

 
C. Sanksi 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 74; 
Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan 
Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan 
ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penurunan atau pembersihan Bahan 

Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; 
dan/atau 

c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, 
media elektronik, media dalam jaringan, media 
sosial, dan lembaga penyiaran. 
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D. Potensi Rawan Pelanggaran 
1. terjadinya pemanfaatan akun medsos untuk 

Black Campaign, ujaran Kebencian, Hoax, Isue 
SARA. 

2. jumlah akun yang dijadwalkan,  
3. pelaksanaan di luar jadwal kampanye 
4. akun tidak terdaftar 
5. larangan UU 7/2017 Pasal 280 huruf a sampai 

d 
6. proporsional dan profesional KPU dalam 

memfasilitasi kampanye  
7. Pemberitaan Tidak Berimbang 

 
E. Fokus Pengawasan 

1. akun yang di daftarkan peserta pemilu 
maupun yang tidak di daftarkan peserta 
pemilu 

2. Akun Pribadi Caleg 
3. Akun Anonim Caleg 
4. Akun Peserta Pemilu yang Tidak di Daftarkan 
5. konten/ isi Kampanye 

 
F. Tata Cara Pengawasan 

1. pengawasan melekat approaval desain 
kampanye yang difasilitasi kpu; 

2. mendapatkan Salinan formulir pendaftaran 
akun medsos peserta pemilu yang didaftarkan 
di KPU; 

3. Mengintruksikan Pengawas pemilu di setiap 
level memiliki official account/akun resmi 
lembaga. 

4. Pembentukan tim khusus pengawasan 
medsos. 
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G. Kegiatan Pencegahan 
1. Pengawasan partisipatif kampanye di media 

sosial 
2. sosialisasi Pengawasan Kampanye 
3. Mitra Pengawasan Bawaslu  
4. Sambang Media dan Simpul Masyarakat 
5. Media Gathering 
6. Pelatihan Jurnalis Pemilu 

 
 



57 

  



58 

  



59 

BAB 6 
IKLAN KAMPANYE 

 
A. Peraturan  

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 35;  
Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu 
atau pihak lain yang yang ditunjuk oleh peserta 
pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan 
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri 
peserta pemilu. 
 

- Pasal 275 ayat 1 huruf f dan ayat 2; 
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui iklan 
media massa cetak, media massa elektronik, dan 
internet. kampanye sebagaimana dimaksud 
difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN. 
 

- PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 38 ayat 1-4; 
1) KPU dapat memfasilitasi penayangan Iklan 

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau 
iklan layanan masyarakat, pada media cetak, 
media elektronik, dan/atau media dalam 
jaringan.  

2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain 
dan materi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

3) KPU memberikan kesempatan dan alokasi 
waktu yang sama kepada Peserta Pemilu.  

4) Fasilitasi Iklan Kampanye sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
Keputusan KPU. 
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- UU No. 7 Tahun 2017 pasal 276 ayat 2;  
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan selama 2l (dua puluh satu) hari dan 
berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. 
 

- PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 1 ayat 30; 
Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan 
kampanye melalui media cetak, media elektronik, 
media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga 
penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, 
promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan 
bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk 
memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan 
Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.  
 

- UU No. 7 Tahun 2017 pasal 287; 
1) Iklan kampanye pemilu dapat dilakukan 

melalui media masa cetak, media daring 
(online), media sosial, dan lembaga penyiaran 
sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

2) Iklan Kampanye pemilu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dalam 
rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu 
oleh peserta Pemilu kepada masyarakat. 

3) Pesan kampanye Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, 
suara, gambar, tulisan dan gambar, atau 
suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, 
karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta 
yang dapat diterima melalui perangkat 
penerima pesan. 

4) Media massa cetak, media daring, media 
sosial, dan lembaga penyiaran dalam 
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mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi 
larangan dalam Kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 280. 

5) Media massa cetak, media daring, media 
sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang 
dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak 
Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang 
mengarah pada kepentingan Kampanye 
Pemilu yang menguntungkan atau merugikan 
peserta pemilu. 

 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 288 
1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik 

Indonesia, lembaga penyiaran. publik Radio 
Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik 
lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga 
penyiaran berlangganan memberikan alokasi 
waktu yang sama dan memperlakukan secara 
berimbang Peserta Pemilu untuk 
menyampaikan materi Kampanye Pemilu. 

2) Lembaga penyiaran komunitas dapat 
menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk 
layanan kepada masyarakat, tetapi, tidak 
boleh dimanfaatkan untuk kepentingan 
kampanye Peserta Pemilu. 

3) Televisi Republik Indonesia dan Radio 
Republik Indonesia menetapkan standar biaya 
dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang 
sama kepada setiap Peserta Pemilu. 
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- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 289 
1. Pemberitaan Kampanye pemilu dilakukan oleh 

media massa cetak media daring, media sosial, 
dan lembaga penyiaran dengan siaran 
langsung atau siaran tunda. 

2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran 
yang menyediakan rubrik khusus untuk 
pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku 
adil dan berimbang (tidak memihak kepada 
salah satu Peserta Pemilu dan memberikan 
kesempatan pemberitaan kepada semua 
Peserta Pemilu secara proporsional) kepada 
semua Peserta Pemilu. 
 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 290 
1. Penyiaran Kampanye pemilu dilakukan oleh 

lembaga, penyiaran dalam bentuk siaran 
monolog, dialog yang melibatkan suara 
dan/atau gambar pemirsa atau suara 
pendengar, debat Peserta pemilu, serta jajak 
pendapat. 

2. Pemilihan narasumber, tema, moderator dan 
tata cara penyelenggaraan siaran monolog, 
dialog, dan debat diatur oleh lembaga 
penyiaran. 

3. Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan 
debat harus mematuhi larangan dalam 
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 280. 

4. Siaran monolog, dialog, dan debat yang 
diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat 
meng-ikutsertakan masyarakat. 
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- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 291 
1. Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh 

Peserta Pemilu di media massa cetak, media 
daring, media sosial, dan/atau lembaga 
penyiaran dalam bentuk iklan komersial 
dan/atau iklan layanan untuk masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat 
(2). 

2. Media massa cetak, media daring, media sosial 
wajib memberikan kesempatan yang sama 
kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan 
penayangan iklan Kampanye Pemilu. 

3. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta 
penayangan iklan Kampanye Pemilu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh media massa cetak media 
daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. 

 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 292 
1. Media massa cetak, media daring, media 

sosial, dan lembaga penyiaran dilarang 
menjual blocking segment dan/atau blocking 
time untuk Kampanye Pemilu. 

2. Media massa cetak, media daring, media 
sosial, dan lembaga penyiaran dilarang 
menerima program sponsor dalam format atau 
segmen apa pun yang dapat dikategorikan 
sebagai iklan Kampanye Pemilu. 

3. Media massa cetak, media daring, media 
sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu 
dilarang menjual spot iklan yang tidak 
dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu 
kepada Peserta Pemilu yang lain. 
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- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 293 
1. Batas maksimum pemasangan iklan 

Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap 
Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 
(sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga 
puluh) detik untuk setiap stasiun televisi 
setiap hari selama masa Kampanye Pemilu. 

2. Batas maksimum pemasangan iklan 
Kampanye Pemilu di -radio untuk setiap 
Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 
(sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam 
puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap 
hari selama masa Kampanye Pemilu. 

3. Batas maksimum pemasangan iklan 
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 
semua jenis iklan. 

4. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan 
iklan Kampanye Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta 
Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga 
penyiaran dengan kewajiban memberikan 
kesempatan yang sama kepada setiap Peserta 
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
291 ayat (2). 

 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 294 
1. Media massa cetak, media daring, media 

sosial, dan lembaga penyiaran melakukan 
iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan 
Kampanye Pemilu komersial atau iklan 
Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat 
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dengan mematuhi kode etik periklanan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Media massa cetak, media daring, media 
sosial, dan lembaga penyiaran wajib 
menentukan standar tarif iklan Kampanye 
Pemilu komersial yang berlaku sama untuk 
setiap Peserta Pemilu. 

3. Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk 
masyarakat harus lebih rendah daripada tarif 
iklan Kampanye Pemilu komersial. 

4. Media massa cetak, media daring, media 
sosial, dan lembaga penyiaran wajib 
menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan 
untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 
satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam 
puluh) detik. 

5. Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat diproduksi, sendiri oleh media massa 
cetak, media daring, media sosial, dan 
lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak 
lain. 

6. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye 
Pemilu layanan untuk masyarakat yang 
diproduksi oleh pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media 
massa cetak, media daring, media sosial, dan 
lembaga penyiaran. 

7. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu 
layanan untuk masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah 
kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 
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- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 295 
Media massa cetak, media daring, dan media sosial 
menyediakan halaman dan waktu yang adil dan 
berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara 
serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu 
bagi Peserta Pemilu. 
 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 296 
Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers 
melakukan pengawasan atas pemberitaan, 
penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang 
dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media 
massa cetak. 
 

- UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 297 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, 
penyiaran, dan iklan Kampanye diatur dengan 
PKPU. 
 

- PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 37 ayat 1-7; 
1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye 

melalui Iklan Kampanye di media cetak, media 
elektronik, media dalam jaringan, dan media 
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1) huruf e dan huruf f, serta lembaga 
penyiaran.  

2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
visi, misi, dan program Peserta Pemilu.  

3) Materi Iklan Kampanye sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: tulisan, 
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suara, gambar, dan/atau gabungan antara 
tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat 
naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak 
interaktif, serta yang dapat diterima melalui 
perangkat penerima pesan.  

4) Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibatasi maksimum secara kumulatif 
sebanyak:  
a. 8 (delapan) spot berdurasi paling lama 30 

(tiga puluh) detik untuk setiap stasiun 
televisi setiap hari untuk iklan di televisi;  

b. 4 (empat) spot berdurasi paling lama 60 
(enam puluh) detik untuk setiap stasiun 
radio setiap hari untuk iklan di radio;  

c. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter 
kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap 
media cetak setiap hari untuk iklan di 
media cetak;  

d. 1 (satu) banner untuk setiap media dalam 
jaringan setiap hari untuk iklan di media 
dalam jaringan; dan  

e. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 
(tiga puluh) detik untuk setiap media 
sosial setiap hari untuk iklan di media 
sosial.  

5) Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan 
dalam bentuk tayangan atau penulisan 
berbentuk berita.  

6) Pembuatan materi Iklan Kampanye 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika periklanan.  
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7) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan 
Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media cetak, 
media elektronik, media dalam jaringan, media 
sosial, dan lembaga penyiaran. 
 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 pasal 40 ayat 1-5; 
1) Media cetak, media elektronik, media dalam 

jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran 
dilarang menjual pemblokiran segmen 
(blocking segment) dan/atau pemblokiran 
waktu (blocking time) untuk Kampanye 
Pemilu.  

2) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah kolom pada media cetak, 
media elektronik, media dalam jaringan, media 
sosial, dan lembaga penyiaran yang digunakan 
untuk pemberitaan bagi publik.  

3) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah hari dan tanggal 
penerbitan media cetak, media elektronik, dan 
media dalam jaringan, serta jam tayang pada 
lembaga penyiaran yang digunakan untuk 
pemberitaan bagi publik.  

4) Media cetak, media elektronik, media dalam 
jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran 
dilarang menerima program sponsor dalam 
format atau segmen apa pun yang dapat 
dikategorikan sebagai Iklan Kampanye Pemilu.  

5) Media cetak, media elektronik, media dalam 
jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran 
dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan 
yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu 
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Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang 
lain. 

 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 pasal 41 ayat 1-4; 
1) Media cetak, media elektronik, media dalam 

jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran 
wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu 
layanan untuk masyarakat nonpartisan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan 
durasi 60 (enam puluh) detik.  

2) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diproduksi sendiri oleh media cetak, 
media elektronik, media dalam jaringan, media 
sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh 
pihak lain.  

3) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada asas adil, berimbang, 
dan tidak memihak.  

4) Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye Pemilu 
layanan untuk masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jumlah 
tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh 
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. 

 
B. Larangan  

1. Iklan Kampanye di luar jadwal. 
2. KPU dalam memfasilitasi kampanye tidak 

poporsional dan professional. 
3. layanan media dalam pemuatan iklan tidak 

berimbang. 
4. pemasangan iklan oleh selain peserta pemilu 
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5. Pemberitaan yang mengandung Black 
Campaign, ujaran Kebencian, Hoax, Isue SARA 

 
C. Sanksi 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 74; 
Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan 
Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan 
ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penurunan atau pembersihan Bahan 

Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; 
dan/atau 

c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, 
media elektronik, media dalam jaringan, media 
sosial, dan lembaga penyiaran. 

 
 
 

D. Potensi Rawan Pelanggaran 
1. larangan UU 7/2017 Pasal 280 huruf a sampai 

d 
2. poporsional dan profesional KPU dalam 

memfasilitasi kampanye  
3. Pemberitaan Tidak Berimbang 
4. Blocking Time 
5. keberimbangan layanan media dalam 

pemuatan iklan 
6. pemasangan iklan oleh selain peserta pemilu 
7. Pemberitaan yang mengandung Black 

Campaign, ujaran Kebencian, Hoax, Isue SARA 
8. Iklan Kampanye di Luar Jadwal 
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E. Fokus Pengawasan 
1. Materi Iklan Kampanye 
2. waktu penayangan iklan 
3. Iklan di Media Sosial, Media Elektronik, 

Internet 
4. iklan di Koran, Buletin dan Majalah  

 
F. Tata Cara Pengawasan 

1. pengawasan melekat approaval desain 
kampanye yang difasilitasi kpu; 

2. mendapatkan Salinan formulir pendaftaran 
akun medsos peserta pemilu yang didaftarkan 
di KPU; 

3. Mengintruksikan Pengawas pemilu di setiap 
level memiliki official account/akun resmi 
lembaga. 

4. Pembentukan tim khusus pengawasan 
medsos. 

 
 

G. Kegiatan Pencegahan 
1. Pengawasan partisipatif kampanye di media 

sosial 
2. sosialisasi Pengawasan Kampanye 
3. Mitra Pengawasan Bawaslu  
4. Sambang Media dan Simpul Masyarakat 
5. Media Gathering 
6. Pelatihan Jurnalis Pemilu 
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BAB 7 
RAPAT UMUM 

 
A. Peraturan 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 267; Pasal 275 huruf g; 
Kampanye Pemilu merupakan bagian dari 
pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan 
secara bertanggung jawab, dan dilaksanakan 
secara serentak, antara Kampanye Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu 
anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu 
dapat dilakukan melalui Rapat Umum 
 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 268; Pasal 269; Pasal 
270; Pasal 271; 
Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh Pelaksana 
Kampanye.  
Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil 
presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau 
Gabungan partai Politik pengusul, orang-perorang, 
dan organisasi penyelenggara kegiatan yang 
ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden. 
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri 
atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, 
calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang 
seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta 
Pemilu anggota DPR 
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri 
atas calon anggota DPD, orang seorang, dan 
organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu 
anggota DPD 
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- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 6; Pasal 7; 
Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh Pelaksana 
Kampanye 
Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil 
presiden terdiri atas Pasangan Calon Presiden dan 
wakil Presiden, Pengurus Partai Politik atau 
Gabungan partai Politik pengusul, Orang-perorang, 
dan organisasi penyelenggara kegiatan yang 
ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden. 
 

- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 11; Pasal 12; Pasal 
15; 
Pasangan Calon, Peserta Pemilu Anggota DPR, 
Calon DPD, Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye 
wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye 
 

- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 12; 
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri 
atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, 
calon anggota DPR, Juru Kampanye Pemilu, Orang 
seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta 
Pemilu anggota DPR 
 

- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 15; 
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri 
atas calon anggota DPD, orang seorang, dan 
organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu 
anggota DPD. 
 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1; 
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Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu 
dilarang: 
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. melakukan kegiatan yang membahayakan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, 
golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang 
lain; 

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan 
ataupun masyarakat; 

e. mengganggu ketertiban umum; 
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, 
dan/atau Peserta Pemilu yang lain; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga 
kampanye Peserta Pemilu; 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah, dan tempat pendidikan; 

i. membawa atau menggunakan tanda gambar 
dan/atau atribut selain dari tanda gambar 
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang 
bersangkutan; dan 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
lainnya kepada peserta Kampanye. 

 
 
 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 2; 
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Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan 
Kampanye, dilarang melibatkan:  
a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, 

pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua 
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, 
dan hakim konstitusi pada Mahkamah 
Konstitusi; 

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan;  

c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi 
gubernur Bank Indonesia;  

d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan 
karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah;  

e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik 
yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga 
nonstruktural; 

f. Aparatur Sipil Negara; 
g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
h. kepala desa; 
i. perangkat desa; 
j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan 
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak 

memilih. 
 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 304; 
1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan 

Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah 
dilarang menggunakan fasilitas negara.  

2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud berupa: 
a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas 

meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan 
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kendaraan dinas pegawai, serta alat 
transportasi dinas lainnya; 

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan 
milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, 
milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali 
daerah terpencil yang pelaksanaannya harus 
dilakukan dengan memperhatikan prinsip 
keadilan; 

c. sarana perkantoran, radio daerah dan 
sandi/telekomunikasi milik pemerintah 
provinsi/kabupaten /kota, dan peralatan 
lainnya; dan 

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN 
atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2) yang disewakan kepada 
umum dikecualikan dan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1). 

 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 42; 
Rapat Umum yang dilakukan peserta pemilu dapat 
dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau 
tempat terbuka lainnya. Pelaksanaan rapat umum 
wajib memperhatikan daya tampung tempat yang 
digunakan. Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan 
berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu 
setempat, dengan menghormati hari dan waktu 
ibadah di daerah setempat. 
 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 2; 
Kampanye melalui Rapat Umum dilaksanakan 
selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir 
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sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya 
Masa Tenang. 
 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 43; 
Petugas Kampanye Rapat Umum wajib 
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada 
aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
setempat, dengan tembusan disampaikan kepada 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud, mencakup 
informasi: Hari, tanggal, Jam, Tempat Kegiatan, 
Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Jumlah 
Peserta, Penanggung Jawab. 
 

- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 45 ayat 2; 
Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan 
kendaraan bermotor secara rombongan atau 
konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya 
dilarang:  
a. melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa 

pemberitahuan kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; dan  

b. melanggar peraturan lalu lintas 
  
 
 
 
B. Larangan  

- PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 45  
Dilarang membawa atau menggunakan tanda 
gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera 
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yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta 
Pemilu yang bersangkutan. 
Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan 
kendaraan bermotor secara rombongan atau 
konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya 
dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor 
tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan melanggar peraturan lalu 
lintas. 
 

- Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Pasal 31  
Tidak melibatkan pihak yang dilarang 
Tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau 
memberikan uang atau materi lainnya 
Peserta tidak melebihi daya tampung tempat 
pelaksanaan rapat umum 
 

C. Sanksi 

- UU No 7 Tahun 2017  
 
Pasal 492; 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah 
ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama I 
(satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
Pasal 493; 
Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu 
yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah). 
 
Pasal 494; 
Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau 
anggota badan permusyawaratan desa yang 
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah). 
 

- PKPU 28 Tahun 2018 Pasal 76 ayat (3); 
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah, dan tempat pendidikan) dikenai sanksi: 
a. peringatan tertulis walaupun belum 

menimbulkan gangguan; dan/atau 
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat 

terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah 
yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap 
keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah 
lain.                                            

 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 521; 
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye 
Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan 
pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, 
e, f, g, h, i, atau j dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 
 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 251; 
1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan verifikasi kelengkapan 
administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang 
dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota. 

2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan 
atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan 
bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan 
hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota. 

3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

 

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 521; 
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye 
Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan 
pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf 
h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah). 
 

D. Potensi Rawan Pelanggaran 
1. Deklarasi / pertemuan terbatas yang 

dilakukan di luar ruangan (lapangan) 
menghadirkan orang lebih dari 1.000 (Apakah 
tidak masuk kategori Rapat Umum)? 

2. Kampanye di luar jadwal 
3. Dilakukan sebelum pukul 09.00 WIB atau 

berakhir setelah pukul 18.00 WIB 
4. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tertulis kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

5. Isi surat tidak mengakomodir seluruh 
kebutuhan informasi Kampanye Rapat Umum 

6. Kampanye dilakukan oleh Pihak yang tidak 
sesuai, misal; Kampanye DPR dilakukan oleh 
Calon Anggota DPD 

7. Kampanye dilakukan oleh pihak yang tidak 
didaftarkan sebagai Pelaksana Kampanye 

8. Hoax, Hate Speech, Black Campaign 
9. Penggunaan Fasilitas Negara (Pemerintah) 
10. Penggunaan Lembaga Pendidikan atau Tempat 

Ibadah 
11. Money Politics 
12. Merusak Alat Peraga kampanye Peserta Pemilu 
13. Pelibatan ASN, Anak-anak, Pejabat Negara, 

Perangkat Desa, BPD 
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14. Adanya Konvoi Kendaraan atau Pawai 
 
 

E. Fokus Pengawasan 
1. Kampanye yang dilakukan di tempat terbuka 

yaitu: Lapangan, Stadion, Alun-alun atau 
tempat terbuka lainnya, dengan 
memperhatikan kapasitas atau daya tampung 
tempat kampanye. 

2. Pelaksanaannya pada tanggal 24 Maret sd 13 
April 2019 

3. Dilaksanakan pada pukul 09.00 - 18.00 WIB 
4. Kewajiban menyampaikan Pemberitahuan 

Tertulis kepada Kepolisian H-1 yang memuat: 
Hari, tanggal, Jam, Tempat Kegiatan, Tim 
Kampanye, Jumlah Peserta, penanggung 
Jawab 

5. Pelaksana / Tim Kampanye 
6. Materi Kampanye 
7. Kampanye oleh pihak yang dilarang 

keterlibatannya 
8. Konvoi Kendaraan 
 

F. Tata Cara Pengawasan 
1. Pengawasan melekat oleh bawaslu 

kabupaten/kota dengan melibatkan 
Panwascam, PPD dimana lokasi kegiatan 
dilaksanakan dan dapat disertakan pula 
anggota panwascam di sekitar dengan 
membawa alat dokumentasi Foto dan Video. 

2. Koordinasi dengan Peserta Pemilu, KPU, 
Kepolisian 
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G. Kegiatan Pencegahan 
Koordinasi dengan Peserta Pemilu, pelaksana 
pemilu, dan kepolisian guna memastikan jenis 
kegiatan yang akan dilaksanakan (Perihal surat 
pemberitahuan/STTPK), dan berkoordinasi dengan 
pengelola lembaga pendidikan dan tempat ibadah 
sekaligus memberikan surat himbauan. 
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BAB 8 
KAMPANYE DALAM BENTUK LAIN 

 
A. Peraturan  

- UU No 7 Tahun 2017 Pasal 275 huruf i;  
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui 
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yang dimaksud kegiatan 
lain adalah deklarasi dan Konvensi. 
 

- PKPU No 23 Tahun 2018  
Pasal 51 ayat 2; 
Kegiatan lain sebagaimana dimaksud, dapat 
dilaksanakan dalam bentuk: 
a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, 

panen raya, dan/atau konser musik; 
b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, 

dan/atau sepeda santai;  
c. perlombaan;  
d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai 

Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; 
dan/atau  

e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, 
dan/atau hari ulang tahun.  

 
Pasal 52 ayat 2; ayat 3; ayat 4; 
Perlombaan sebagaimana dimaksud, dapat 
dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama 
Masa Kampanye. Pelaksana Pemilu dapat 
memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan 
sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk barang. 
Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
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secara akumulatif paling tinggi seharga 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
 

- Perbawaslu No 28 Tahun 2018 Pasal 34 ayat 3; 
Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilakukan 
dengan memastikan Pelaksana Kampanye tidak 
memberikan door prize. 

 

- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 1; 

- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 1; 

- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 1; 
 

B. Larangan  

- PKPU No 23 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 3; 
Pelaksana Kampanye kegiatan lain sebagaimana 
dimaksud, dilarang memberikan hadiah dengan 
metode pengundian (door prize). 
 

C. Sanksi 
1. rekomendasi kepada PPK, PPS untuk 

penghentian kegiatan. 
2. UU 07 2017 Pasal 524: 

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, 
pegawai Sekretariat Jenderal KPU, 
sekretaris KPU Provinsi, pegawai 
sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU 
Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai 
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang 
terbukti dengan sengaja melakukan tindak 
pidana Pemilu dalam pelaksanaan 
Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta rupiah). 

(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, 
pegawai Sekretariat Jenderal KPU, 
sekretaris KPU Provinsi, pegawai 
sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU 
Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai 
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang 
terbukti karena kelalaiannya melakukan 
tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan 
Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan dan denda paling banyak 
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta 
rupiah). 
 

D. Potensi Rawan Pelanggaran 
1. Tidak adanya koordinasi antara Caleg dengan 

Parpol, berpotensi pelaksanaan Kampanye 
dalam bentuk perlombaan dilaksanakan lebih 
dari tiga kali dalam satu Parpol. 

2. Hadiah yang diberikan dikemas seakan-akan 
kumulatif 1.000.000, pada kenyataannya 
melebihi jumlah tersebut 

3. Adanya Doorprize dalam pelaksanaan 
perlombaan. 

4. mobil branding yang Mencantumkan Nomor 
Urut peserta pemilu. 

5. Diskon Bazar yang tidak ada transaksi jual beli 
6. sumbangan Kepada Korban Bencana 
7. keterlibatan penyelenggara pemilu 
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E. Fokus Pengawasan 

1. Kegiatan Kampanye yang dilakukan dengan 
kegiatan Kebudayaan, meliputi Pentas Seni, 
Panen raya, konser musik. Kegiatan olah raga 
meliputi gerak jalan santai, sepeda santai. 
Perlombaan. Mobil milik pribadi atau milik 
Pengurus parpol yang berlogo parpol. Kegiatan 
sosial meliputi Bazar, donor darah, hari ulang 
tahun. 

2. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud, dapat 
dilaksanakan dalam bentuk: 
a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, 

panen raya, dan/atau konser musik; 
b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan 

santai, dan/atau sepeda santai;  
c. perlombaan;  
d. mobil milik pribadi atau milik pengurus 

Partai Politik yang berlogo Partai Politik 
Peserta Pemilu; dan/atau  

e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, 
dan/atau hari ulang tahun 

3. Pelaksanaan pada 23 September 2018 sd 13 
April 2019 

4. Perlombaan maksimal 3 kali untuk setiap Parpol 
5. Hadiah Maksimal seharga Rp. 1.000.000 (satu 

juta rupiah) 
6. Tidak ada Door Prize 
7. Mobil Milik Pribadi/milik Pengurus Partai Politik 

yang berlogo partai politik peserta pemilu tidak 
boleh mencantumkan nomor urut Parpol 

8. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, 
dan/atau hari ulang tahun 
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F. Tata Cara Pengawasan 

pengawasan melekat oleh bawaslu kabupaten/kota 
dengan melibatkan Panwascam, PPD dimana lokasi 
kegiatan dilaksanakan dan dapat disertakan pula 
anggota panwascam di sekitar dengan membawa 
alat dokumentasi Foto dan Video. 
 

G. Kegiatan Pencegahan 
Koordinasi dengan Peserta Pemilu, pelaksana 
pemilu, dan kepolisian guna memastikan jenis 
kegiatan yang akan dilaksanakan (Perihal surat 
pemberitahuan / STTPK) 
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BAB 9 
ALAT KERJA PENGAWASAN KAMPANYE 

 
Setiap Pengawas Pemilu menggunakan standar 
pengawasan dalam bentuk alat kerja yang menggali 
informasi dan menganalisa setiap tahapan dan sub-
tahapan Pemilu. Alat kerja  kampanye dibuat 
bertujuan untuk membantu Pengawas Pemilu dalam 
mengawasi tahapan kampanye, apakah Pengawasan 
Pemilu dalam melakukan pengawasan kampanye 
ditemukan iklan kampanye diluar jadwal, pemasangan 
alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan 
perundangan-undangan, penggunaan sumber daya 
negara (APBN/APBD) untuk kegiatan kampanye (Aktor 
dan kebijakan), politik uang/barang/jasa, penggunaan 
fasilitas negara dalam kampanye, kampanye tidak 
tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian (STTP) 
dan tembusan pemberitahun ke Bawaslu, keterlibatan 
pihak yang dilarang dalam kampanye. 
 
Selain membantu Pengawas dalam menggali infomasi 
dan menganalisa, alat kerja pengawasan ini bertujuan 
untuk merekapitulasi pelanggaran paling banyak 
dilakukan ditingkat kabupaten/kota. Ini penting 
sebagai bahan kajian pada Pemilu berikutnya, untuk 
membuat langkah-langkah pencegahan terhadap 
pelanggaran kampanye yang telah dilakukan dan 
sebagai bahan laporan Pengawas pada tahapan 
kampanye serta publikasi hasil pengawasan kampanye 
ke publik. 
Alat kerja pengawasan pertemuan terbatas, tatap 
muka, rapat umum dan kampanye bentuk lainnya, 
alat kerja ini mengidentifikasi dugaan pelanggaran 
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yang dilakukan Peserta Pemilu, Pelaksana kampanye, 
Petugas kampanye, pihak yang dilarang dalam 
kampanye dan masyarakat dalam kegiatan kampanye, 
identifikasi apakah kampanye dilakukan di tempat 
ibadah, kegiatan kampanye tempat pendidikan, 
kegiatan kampanye yang mengandung unsur sara 
(agama, suku, ras dan golongan), kegiatan kampanye 
negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan 
mengadudomba), kampanye penggunaan fasilitas 
negara, pengrusakan dan/atau menghilangkan alat 
peraga kampanye Peserta Pemilu, menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta 
kampanye, kegiatan kampanye tidak ada 
pemberitahuan (STTP), Kepala Daerah sbg anggota Tim 
Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye yang tidak 
mengajukan cuti ketika melakukan kampanye 
dan/atau Kegiatan Kampanye mengikutsertakan 
pihak yang dilarang.  
 
Setelah identifikasi dugaan pelanggaran, Pengawas 
melakukan identifikasi waktu dugaan pelanggaran, 
tempat dugaan pelanggaran, subjek hukum yang 
melakukan dugaan pelanggaran, pasal hukum yang 
dilanggar, saksi-saksinya, bukti dugaan pelanggaran 
dan kalau ada barang bukti pelanggaran. Ini untuk 
menguatkan dan terpenuhinya syarat formil dan 
syarat materil dari sebuah hasil pengawasan yang 
akan dijadikan sebagai temuan. Syarat formil yang 
meliputi identitas pihak (Pengawas/Pelapor), pihak 
Terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya 
dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu 
dan kesesuaian tanda tangan dalam formulir 
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temuan/laporan dugaan Pelanggaran dengan kartu 
tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas 
lain. Syarat materil yang meliputi, peristiwa dan 
uraian kejadian, saksi yang mengetahui peristiwa 
tersebut dan bukti. Ini penting untuk dilengkapi agar 
temuan/laporan tidak patah ketika dilakukan pleno 
oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga 
temuan/laporan dalam dilakukan register dan 
dilakukan penangananan pelanggaran sampai pada 
status temuan/laporan. 
 
Pengawas dalam melakukan pengawasan ada dugaan 
pelanggaran dalam kampanye pertemuan terbatas, 
pertemuan tatap muka, rapat umum dan kampanye 
bentuk lain, maka hasil pengawasannya dimasukkan 
dalam form ini. sehingga terakumulasi dugaan 
pelanggaran dalam setiap minggunya ditingkat 
kabupaten/kota atau ditarik pada tingkat provinsi. 
 
Alat kerja pengawasan pemasangan alat peraga 
kampanye (APK), alat kerja ini untuk mengidentifikasi 
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta 
Pemilu dan pihak lain dalam pemasangan alat peraga 
kampanye (APK), identifikasi apakah APK dipasang di 
tempat ibadah, di rumah sakit/pelayanan kesehatan, 
pemasangan di gedung milik Pemerintah, pemasangan 
di lembaga Pendidikan, APK kontennya ada unsur 
SARA, alat praga kampanye negatif (menghina, 
menghasut, memfitnah dan mengadudomba), APK 
dipasang di tempat pribadi atau badan swasta tidak 
ada izin dari Pemilik tersebut, pemasangan APK 
malanggar peraturan daerah (Perda), pemasangan 
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mengganggu ketertiban umum dan pemasangan APK 
melanggara estetika. 
 
Setelah identifikasi dugaan pelanggaran, Pengawas 
melakukan identifikasi waktu dugaan pelanggaran, 
tempat dugaan pelanggaran, subjek hukum yang 
melakukan dugaan pelanggaran, pasal hukum yang 
dilanggar, saksi-saksinya, bukti dugaan pelanggaran 
dan kalau ada barang bukti pelanggaran. Ini untuk 
menguatkan dan terpenuhinya syarat formil dan 
syarat materil dari sebuah hasil pengawasan yang 
akan dijadikan sebagai temuan. Hasil pengawasan 
yang ada dugaan pelanggaran pemasangan APK, 
Pengawas melakukan memberikan sanksi peringatan 
ke Peserta Pemilu dan menurunkan APK yang 
melanggar ketentuan perundang-undangan dalam 
waktu 1 x 24 jam, jika APK tidak diturunkan oleh 
Peserta Pemilu, Pengawas melakukan koordinasi atas 
hasil pengawasan APK yang melanggar dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP untuk 
menurunkan APK yang melanggar dalam waktu 7 hari, 
apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh Satpol PP, 
Pengawas terhadap hasil pengawasan APK yang 
melanggar dilakukan pleno untuk menentukan ini 
masuk sebagai temuan atau bukan temuan. 
 
Form ini mengidentifikasi berdasarkan lokasi 
pemasangannya, Peserta Pemilu yang melakukan 
pelannggaran, APK yang sudah direkomendasikan, 
APK belum direkomendasikan, hasil rekomendasi APK 
diturunka/APK masih terpasang dan APK yang 
menjadi temuan sudah diturunkan/belum 
diturunkan. Artinya form ini untuk dugaan 
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pelanggaran terhadap pemasangan APK yang 
melanggar, sehingga Pengawas dapat melakukan 
akumulasi dan mengontrol keberadaan APK yang 
melanggar ditiap kabupaten/kota. 
 
Alat kerja pengawasan penyebaran bahan kampanye 
(BK), alat kerja ini untuk mengidentifikasi dugaan 
pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan 
pihak lain dalam penyebaran bahan kampanye (BK), 
bahan kampanye ini meliputi selebaran, brosur, 
pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat 
minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau 
alat tulis. Pengawas melakukan identifikasi BK yang 
melanggar, apakah BK yang disebarkan itu dilakukan 
di tempat ibadah, rumah sakit, gedung/fasilitas 
Pemerintah, lembaga Pendidikan, jalan protokol, jalan 
bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman 
dan pepohonan, bahan kampanye negatif (menghina, 
menghasut, memfitnah dan mengadudomba), bahan 
kampanye mengandung unsur SARA, bahan 
kampanye melanggar peraturan daerah (Perda) dan 
mengganggu ketertiban umum. 
 
Setelah identifikasi dugaan pelanggaran, Pengawas 
melakukan identifikasi waktu dugaan pelanggaran, 
tempat dugaan pelanggaran, subjek hukum yang 
melakukan dugaan pelanggaran, pasal hukum yang 
dilanggar, saksi-saksinya, bukti dugaan pelanggaran 
dan kalau ada barang bukti pelanggaran. Ini untuk 
menguatkan dan terpenuhinya syarat formil dan 
syarat materil dari sebuah hasil pengawasan yang 
akan dijadikan sebagai temuan. Hasil pengawasan 
yang ada dugaan pelanggaran penyebaran BK, 
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Pengawas melakukan memberikan sanksi peringatan 
ke Peserta Pemilu dan pembersihan BK yang 
melanggar ketentuan perundang-undangan dalam 
waktu 1 x 24 jam, jika BK tidak dibersihkan oleh 
Peserta Pemilu, Pengawas melakukan koordinasi atas 
hasil pengawasan APK yang melanggar dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP untuk 
pembersihan BK yang melanggar dalam waktu 7 hari, 
apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh Satpol PP, 
Pengawas terhadap hasil pengawasan BK yang 
melanggar dilakukan pleno untuk menentukan ini 
masuk sebagai temuan atau bukan temuan. 
 
Form ini mengidentifikasi berdasarkan lokasi 
penyebarannya, Peserta Pemilu yang melakukan 
pelanggaran, BK yang sudah direkomendasikan, BK 
belum direkomendasikan, hasil rekomendasi BK 
dibersihkan/BK masih belum dibersihkan dan BK 
yang menjadi temuan sudah dibersihkan/belum 
dibersihkan. Artinya form ini untuk dugaan 
pelanggaran terhadap pemasangan BKyang 
melanggar, sehingga Pengawas dapat melakukan 
akumulasi dan mengontrol keberadaan BK yang 
melanggar ditiap kabupaten/kota. 
 
Alat kerja pengawasan kampanye di media sosial, 
alat kerja ini untuk mengidentifikasi dugaan 
pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan 
pihak lain dalam kampanye di media sosial (facebook, 
twitter, intsagram), Pengawas melakukan pengawasan 
terhadap media sosial tersebut, apakah tautan atau 
status mengandung unsur SARA, tautan atau status 
mengandung kampanye negatif (menghina, 
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menghasut, memfitnah dan mengadudomba), tautan 
atau status mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, 
UUD Tahun 1945 dan NKRI dan/atau tautan atau 
status terindikasi bohong/hoax.  
 
Form ini pengisiannya khusus dugaan pelanggaran 
kampanye di media sosial, baik itu dari temuan dan 
laporan dari masyarakat, ini penting untuk 
mengetahui jumlah pelanggaran kampanye di media 
sosial di tingkat kabuapaten/kota. Setelah identifikasi 
dugaan pelanggaran, Pengawas melakukan identifikasi 
waktu dugaan pelanggaran, tempat dugaan 
pelanggaran, subjek hukum yang melakukan dugaan 
pelanggaran, pasal hukum yang dilanggar, saksi-
saksinya, bukti dugaan pelanggaran dan kalau ada 
barang bukti pelanggaran. Ini untuk menguatkan dan 
terpenuhinya syarat formil dan syarat materil dari 
sebuah hasil pengawasan yang akan dijadikan sebagai 
temuan.  
 
Alat kerja pengawasan iklan kampanye di media, 
alat kerja ini untuk mengidentifikasi dugaan 
pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemilu atau pihak 
lain, Pengawas melakukan pengawasan iklan 
kampanye di media di cetak, media online, media 
dalam jaringan (Televisi dan Radio), apakah iklan 
kampanye tersebut penanyangan iklan  diluar jadwal 
yang telah ditentukan, pemberitaan pada rubrik 
khusus Pemilu tidak berimbang, mengandung 
kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah 
dan mengadudomba) di media sosial, mengandung 
unsur SARA dan konten iklan mempersoalkan Dasar 
Negara Pancasila, UUD Tahun 1945 dan NKRI. 
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Form ini pengisiannya khusus dugaan pelanggaran 
kampanye, baik itu dari temuan dan laporan dari 
masyarakat, ini penting untuk mengetahui jumlah 
pelanggaran kampanye di media sosial di tingkat 
kabuapaten/kota. Setelah identifikasi dugaan 
pelanggaran, Pengawas melakukan identifikasi waktu 
dugaan pelanggaran, tempat dugaan pelanggaran, 
subjek hukum yang melakukan dugaan pelanggaran, 
pasal hukum yang dilanggar, saksi-saksinya, bukti 
dugaan pelanggaran dan kalau ada barang bukti 
pelanggaran. Ini untuk menguatkan dan terpenuhinya 
syarat formil dan syarat materil dari sebuah hasil 
pengawasan yang akan dijadikan sebagai temuan.  
 
Rekapitulasi temuan Bawaslu Kabupaten/Kota, 
Pengawas terhadap hasil pengawasan yang ada 
dugaan pelanggaran dan terpenuhinya syarat formil 
dan syarat materil, maka hasil pengawasan 
disampaikan pada pleno ditingkat Pimpinan Bawaslu 
Kabupaten/Kota, bahan yang harus dilengkapi ketika 
dalam pleno adalah, Pengawas menyampaikan hasil 
pengawasan dalam form A hasil pengawasan, bukti-
bukti pengawasan dan barang bukti kalau ada, jika 
dalam pleno hasilnya temuan dilanjutkan dengan 
menuangkan form A kedalam form temuan B-2. 
Setelah menjadi temuan dan dilakukan penanganan 
temuan pelanggaran Pemilu, Pengawas menuliskan 
status dari temuan, apakah pelanggaran administrasi, 
pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, 
pelanggaran hukum lainnya dan bukan pelanggaran. 
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Form ini khusus bagi hasil pengawasan yang sudah 
menjadi temuan, sehingga Pengawas dapat 
mendokumentasikan temuan pengawas selama 
tahapan kampanye dan penangganan pelanggaranya. 
Ini untuk mengukur efektifitas hasil pengawasan 
dengan penanganan pelanggaran ditiap Bawaslu 
Kabupaten/Kota, mengetahui pelanggaran yang paling 
banyak dilakukan di tingkat kabupaten/kota, 
mengetahui peserta Pemilu atau pihak lain yang sering 
melakukan pelanggaran, mengetahui temuan atau 
laporan ditingkat kabupaten/kota selam tahapan 
kampanye Pemilu tahun 2019. 
 
Form rekapitulasi alat peraga kampanye (APK), 
Pengawas melakukan identifikasi dan rekapitulasi alat 
peraga kampanye baik itu fasilitasi, tambahan dan non 
APK yang ada ditiap kabupaten/kota, ini untuk 
mengetahui jumlah APK dan non APK yang Peserta 
Pemilu yang telah dipasang, mengetahui prinsip 
kesetaraan APK Peserta Pemilu dikarenakan ada 
pembatasan jumlah APK yang dipasang ditiap 
desa/kelurahan dan ditingkat kabupaten/kota. 
Outputnya jika ada kelebihan pada jumlah APK yang 
telah ditentukan, fokus pada form ini adalah pada APK 
tambahan billboard atau videotron paling banyak 2 
(dua) buah di kabupaten/kota. 
 
Form rekapitulasi pelanggaran kampanye, alat kerja 
ini merekapitulasi dugaan pelanggaran kampanye 
hasil pengawasan yang telah menjadi temuan. Baik itu 
temuan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, 
rapat umum, kampanye bentuk lain, pemasangan 
APK, penyebaran BK, kampanye di media sosial dan 
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iklan kampanye. Form ini dibuat oleh Bawaslu 
Republik Indonesia sebagai hasil pengawasan 
kampanye yang ada di tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota untuk dilaporkan ke Bawaslu RI. ini 
penting sebagai sebuah gambaran kegiatan kampanye 
yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain, ini 
untuk mengukur kepatuhan dalam melakukan 
kegiatan kampanye, mana kabupaten/kota yang 
paling sedikit pelanggaran dan paling banyak 
melakukan pelanggaran. 
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BAB 10 
PELAPORAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE 

 
Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan 
kampanye Pemilu tahun 2019 kepada Bawaslu RI, 
maka untuk membuat laporan hasil pengawasan, 
Bawaslu Provinsi menginstruksikan kepada Bawaslu 
di 38 Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan 
kampanye Pemilu dan melaporkan hasil pengawasan 
kampanye ke Bawaslu Provinsi. Ada 2 jenis laporan 
yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi yaitu, laporan 
periodik dan laporan tahapan kampanye. 
 
Laporan periodik, Pengawas Kabupaten/Kota 
melaporkan hasil pengawasan kampanye dalam waktu 
7 (tujuh) hari ke Bawaslu Provinsi, adapun yang 
dilaporkan yaitu hasil pengawasan kampanye selama 
7 hari dan alat kerja pengawasan kampanye, baik itu 
laporan ada dugaan pelanggaran atau tidak ada 
dugaan pelanggaran kampanye. Laporan ini sebagai 
salah satu indikator kinerja Bawaslu di 
Kabupaten/Kota dan untuk melihat kondisi/keadaan 
kampanye yang ada di 38 kabupaten/kota.  
 
Laporan tahapan, setelah tahapan kampanye 
berakhir, Pengawas melaporkan hasil pengawasan 
selama tahapan kampanye Pemilu tahun 2019, 
laporan tahapan ini penting segera dibuat setelah 
tahapan berakhir, tujuannya adalah supaya hasil 
pengawasan selama kampanye terdokumentasikan 
dan menyajikan hasil pengawasan kepada publik serta 
dalam rangka menyusun laporan hasil pengawasan 
kampanye Pemilu dalam bentuk buku. Adapun 
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sistematikanya laporan tahapan adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Persiapan Pengawasan 

a. Kerawanan-kerawanan dalam tahapan 
kampanye Pemilu 

b. Perencanaan Pengawasan (fokus, strategi 
dan kegiatan pengawasan) 

2. Kegiatan Pengawasan 
a. Pencegahan, kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan pencegahan, 
dapat disertai tabel dan grafik rekapitulasi 
kegiatan pengawasan kampanye Pemilu. 

b. Aktivitas Pengawasan, pengawasan 
terhadap kegiatan yang dilakukan ketika 
tahapan berlangsung dapat disertai tabel 
dan grafik rekapitulasi kegiatan 
pengawasan kampanye Pemilu. 

3. Hasil-Hasil Pengawasan, menjelaskan infomasi 
hasil pengawasan, rekomendasi, temuan dan 
tindaklanjutnya dalam arti penanganan 
pelanggarannya sampai muncul status, dapat 
disetai tabel dan grafik hasil pengawasan yang 
dilakukan rekomendasi, yang menjadi temuan 
dan tindaklanjutnya. 

4. Dinamika dan Permasalahan, menjelaskan 
permasalahan atau kejadian penting yang 
muncul pada proses pelaksanaan pengawasan 
tahapan kampanye yang dilakukan oleh 
Pengawas Pemilu, dan hambatan-hambatan 
yang mempengaruhi proses pengawasan selama 
tahapan kampanye Pemilu tahun 2019. 
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5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan, ini 
menjelaskan keberhasilan dan kelemahan 
selama proses pelaksanaan pengawasan 
kampanye Pemilu tahun 2019, sehingga ini 
dapat menjadi bahan perbaikan pada Pemilu 
atau Pemilihan berikutnya. 
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