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DEMI PEMILU



KATA
PENGANTAR

BAWASLU bergerak dalam diam. Tidak ada kehebohan. Tapi di balik senyapnya

Bawaslu, ada kerja keras dan upaya menyukseskan pemilu. Karena kesuksesan pemilu

adalah langkah pertama untuk menghadirkan demokrasi yang sesungguhnya.

Sebagaimana kita tahu, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dunia setelah

Amerika Serikat (AS) dan India. Sebagai negara demokrasi terbesar, maka merawat

demokrasi tidak mudah. Apalagi di dalam negara kesatuan dengan memiliki kekayaan

suku, Bahasa, agama membuat upaya untuk terus menjaga demokrasi butuh kerja kerja

kongkret.

Penelitian terbaru pada tahun 2017 oleh Cherian George yang dalam versi Indonesia

berjudul Pelintiran Kebencian, dengan meneliti tiga negara demokrasi terbesar, yakni

AS, India dan Indonesia, terdapat benyak sekali pelintiran kebencian yang dengan

membawa agama sebagai salah satu alat politik untuk menjatuhkan dan memenangkan

lawan politik. India dan AS tampaknya berhasil. Namun di Indonesia sulit sekali untuk

berhasil. Bawaslu Jawa Timur tentu tidak tinggal diam. Buletin ini memiliki laporan

tentang berbagai kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur.

Di antaranya tentang upaya menanggulangi isu SARA yang menguat dan juga money

politic melalui “Deklarasu Majapahit”. Bawaslu Jatim mendorong komitmen berbagai

pihak yang terlibat untuk tidak menggunakan politisasi SARA dan juga menggunakan

money politic.

Buletin ini juga memberikan laporan gerakan di balik layar Bawaslu dalam upaya

untuk melakukan pengawasan hingga juga mencegah terhadap pelanggaran yang terjadi

atas Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 lalu. Upaya tersebut dilakukan

dengan melakukan pemetaan terhadap berbagai kerawanan yang dimungkinkan akan

terjadi pelanggaran pemilu. Terbukti kerja kerja Bawaslu dalam konteks kekinian,

nampaknya lebih terasa. Tentu saja, hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari kerja struktur

dan kultur sekaligus. Kerja struktur ini adalah dengan hadirnya komisioner baru di

bawaslu jawa timur. Buletin ini juga memberikan narasi tentang nahkoda baru yang

kini menjadi anggota bawaslu jawa Timur.
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Sementara kerja kerja kultur adalah

tentang terlibatnya beberapa elemen

masyarakat yang mengawal dan

menyukseskan pemilu dari luar.

“Deklarasi Kalah Terhormat Menang

Bermartabat” adalah alert bagi semua

kontestan pemilu serentak pertama ini

agar ikut andil menciptakan pemilu yang

jurdil, bermartabat dan berintegritas.

Kinipun sudah ada Pojok Pengawasan

sebagai tempat untuk masyarakat terlibat

aktif dalam pengawasan pemilu.

Keterlibatan masyarakat dan santri

adalah bagian penting yang tidak akan

dikesampingkan dan dilupakan begitu

saja. Sehingga buletin ini juga

menarasikan tentang 1500 santri lebih

yang terlibat mengawasi jalannya pemilu.

Sebagian orang mungkin juga belum

tahu, bahwa dalam kerja kerja

pengawasan ini beberapa orang

meninggal saat menjalankan tugas

kepemiluan. Demikian juga tentang

kelompok masyarakat yang bergerak dari

pinggir untuk menyukseskan pemilu.

Kami berikan tempat dalam liputan

buletin perdana ini. Di sisi lain, terdapat

juga kreativitas dari Bawaslu di

Kabupaten/Kota untuk bisa mendorong

keterlibatan masyarakat dalam

mengawasi pemilu. Ada yang dengan

menggandeng disabilitas, kelompok

perempuan hingga kelompok penghayat

kepercayaan. 38 Kabupaten/Kota di Jawa

Timur juga melakukan Senam Awas

serentak pada hari pertama dimulai masa

kampanye. Seluruhnya dikupas dan

dinarasikan.

Buletin ini adalah awal mula

menyebarkan informasi kepada

masyarakat, bahwa Bawaslu bergerak

dalam diam. Kami ingin masyarakat dapat

terlibat menjaga demokrasi. Sebab pemilu

yang berdaulat adalah awal mula untuk

menegakkan kedaulatan rakyat. Salam

Awas.

DEKLARASI KALAH TERHORMAT MENANG BERMARTABAT

ADALAH ALERT BAGI SEMUA KONTESTAN PEMILU SERENTAK

PERTAMA INI  AGAR IKUT ANDIL MENCIPTAKAN PEMILU YANG

JURDIL, BERMARTABAT, DAN BERINTEGRITAS.“



BAWASLU JAWA TIMUR | JANUARI 2019iii

DAFTAR ISI
1 | JATIMPEDIA

Mengenal lebih dekat
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

42 | BERSAMA RAKYAT

Bawaslu Jawa Timur bawa
spirit majapahit dalam
Pemilu

109 | SISI LAIN

Bela negara: mantapkan
kedisiplinan, kerja keras,
dan semangat jiwa korsa

96 | POJOK 38

Kelompok disabilitas
di Malang ikut jaga
hak pilih



JANUARI 2019 | BAWASLU JAWA TIMUR iv

BULETIN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
CETAKAN PERTAMA, JANUARI 2019

DEMI PEMILU

61 | BERSAMA BAWASLU

Sambut cawapres berujung
pidana: kasus Kades di
Mojokerto

75 | NGOPI

Mengenal tindak pidana
Pemilu (Tahapan
Kampanye)

20 | LETS KNOW HER

Perempuan pertama
nahkodai Bawaslu
Kabupaten Sampang

5 | JATIMPEDIA

Bermodal integritas, Amin
memimpin Bawaslu Jawa
Timur



jatimpedia.

Sejarah Kelembagaan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah

lembaga yang bertugas melaksanakan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilu. Secara historis, di tingkat pusat

Bawaslu Republik Indonesia baru dilahirkan sebagai

sebuah badan tetap pada tahun 2007, melalui amanat

Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Bawaslu merupakan

merupakan badan ad-hoc bernama Panitia Pengawas

Pemilu (Panwaslu) yang menjadi bagian dari Komisi

Pemilihan Umum (KPU) hingga tahun 2003.  Meski

demikian, berbeda dengan Bawaslu RI, momentum

kelembagaan sebagai badan tetap di tingkat provinsi

Mengenal Lebih Dekat
Bawaslu Jawa Timur

baru terjadi pada tahun

2012 setelah dicabutnya

status ad-hoc melalui

Undang-undang No. 15

Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu. 

Jadi secara

kelembagaan berdasar UU

No. 15 Tahun 2011,

Bawaslu Jatim baru resmi

berdiri pada tahun 2012.

Anggota Bawaslu Jawa

Timur generasi pertama
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ini terdiri atas tiga orang

dengan masa tugas lima

tahun, yaitu Dr. Sufyanto

Kafka, Sri Sugeng, SH, dan

Andreas Pardede, SIP.

Ketua terpilih saat itu

adalah Dr. Sufyanto Kafka,

seorang akademisi.

Andreas Pardede sebelum

menjadi anggota Bawaslu

Jatim adalah mantan

Panwaslu Kota Surabaya.

Sedangkan Sri Sugeng SH

selain menjadi advokat senior, adalah mantan Ketua

Panwaslu Jatim ad-hoc di periode sebelumnya. Mereka

bertiga menjabat pada periode 2012 – 2017.

Generasi Bawaslu Jatim kedua dilantik pada tanggal

20 September 2017, dengan dasar pembentukan masih

menggunakan UU No. 15 Tahun 2011. Tiga orang

komisioner terpilih adalah Totok Hariyono, S.H, Aang

Kunaifi, S.H., M.H, dan Moh. Amin M.PdI. Ketiganya

bukan orang baru dalam dunia kepemiluan, Totok adalah

mantan anggota KPU Kabupaten Malang, Aang mantan

Panwascam dan pernah bergabung dalam organisasi

pemantau pemilu yang memantau Pilkada Serentak

tahun 2015, serta Amin adalah mantan Ketua Panwaslu

Kabupaten Sumenep tahun 2015. Pada periode ini,

mereka bertiga bertugas dengan masa bakti 2017 - 2022.

Ketua terpilih untuk periode ini adalah Moh. Amin,

M.PdI.

Kemudian, bertepatan dengan momentum politik

disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum (yang sekaligus merupakan kodifikasi

atas undang-undang sebelumnya tentang penyelenggara,

pemilihan presiden, dan pemilihan legislatif), pengaturan

kelembagaan penyelenggara pemilu oleh undang-undang

ini secara signifikan mengubah wajah Bawaslu Jawa

Timur. Bukan saja kedudukannya diperkuat dengan

menetapkan status badan menjadi lembaga permanen

hingga tingkat kabupaten kota (sebelumnya tingkat

kabupaten/kota masih ad-hoc menurut UU No. 15 Tahun

2011). Namun juga struktur keanggotaan Bawaslu Jatim

yang semula 3 orang ditambah menjadi 7 orang, demikian

pula di tingkat kabupaten/kota dari 3 orang menjadi 3

atau 5 orang. 

Konsekuensinya, jumlah jajaran Bawaslu di bawah

juga berubah. Bawaslu Kabupaten/kota di Jawa Timur

bertambah dari semula total 114 orang menjadi 176 orang.

Pasukan Panwascam saat ini tercatat 1998 orang tersebar

di 666 kecamatan, sementara pengawas desa/kelurahan

berjumlah 8.497. Untuk pengawas TPS yang akan

Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan

Umum secara
signifikan mengubah
status kelembagaan

Bawaslu menjadi
lembaga permanen

hingga tingkat
kabupaten/kota

tidak lagi berbentuk
ad-hoc. Struktur

keanggotaan juga
berubah, di tingkat
provinsi menjadi 7

orang, dan di tingkat
kabupaten/kota
menjadi 3 atau 5

orang.
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direkrut 23 hari sebelum hari pemungutan

suara, diproyeksikan berjumlah 130.012

orang dengan masa kerja 1 bulan.

Menurut ketentuan undang-undang

pemilu yang baru ini, tugas dan

kewenangan Bawaslu juga ditambah

bukan hanya terbatas pada pelaksanaan

pengawasan tahapan pemilu dan

menangani kasus-kasus pelanggaran

administrasi, pidana pemilu dan kode

etik. Lebih dari itu, kewenangan Bawaslu

untuk menangani pelanggaran diperluas

menjadi quasi peradilan, dimana Bawaslu

berhak menyidangkan dan memutus

perkara pelanggaran administrasi pemilu

dan juga sekaligus menangani perkara

sengketa proses pemilu dimana

outputnya berupa putusan yang bersifat

final dan mengikat.  

Nakhoda Baru 

Implikasi kelembagaan dengan

berubahnya struktur keanggotaan ini

membuat Bawaslu Jatim melakukan

rekruitmen tambahan komisioner

provinsi di tahun 2018. Eka Rahmawati

S.Sos, Nur Ellya Anggraini, S.Sos, MSi,

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH, MH,

dan Muh. Ikhwanudin Alfianto, SAg.,

adalah nama-nama komisioner terpilih

untuk masa bakti 5 tahun terhitung sejak

dilantik pada tanggal 25 Juli 2018 hingga

25 Juli 2023, menggenapi jumlah

komisioner dari 3 menjadi 7 orang yang

disyaratkan undang-undang. Eka adalah

aktivis perempuan mantan Tim Seleksi

Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Jatim

tahun 2017, Elly adalah mantan

Komisioner KPID Jawa Timur dan pernah

menjadi anggota Panwaslu Kabupaten

Jember pada Pilkada 2015, sedangkan

Purnomo dan Ikhwanudin masing-

masing adalah mantan anggota KPU

Surabaya dan KPU Ponorogo periode

2014-2019. Hal yang menarik, dari

rekruitmen tambahan ini untuk pertama

kalinya Bawaslu Jatim mencatat

 kehadiran 2 orang perempuan di jajaran

komisioner.

Dalam periode kepengurusan ini,

Moh. Amin yang terpilih menjadi ketua

Bawaslu Jawa Timur bertugas

membidangi Divisi Sumber Daya Manusia

(SDM). Disebabkan perubahan struktur

dan penambahan kewenangan Bawaslu

untuk menangani sengketa proses pemilu,

 Totok Hariyono yang semula adalah

Koordinator Hukum dan Penindakan

Pelanggaran (HPP) berubah menjadi

Koordinator Divisi Penyelesaian

Sengketa. Khusus untuk Ikhwanudin,

yang bersangkutan membidangi Divisi

Penanganan Pelanggaran, Purnomo

Satriyo dengan latar belakang hukumnya

bertanggung jawab atas Divisi Hukum,

Data dan Informasi, dimana kedua divisi

ini juga merupakan pecahan dari Divisi

HPP. Aang Kunaifi tetap membidangi

Divisi Pengawasan, meskipun sebagian

tanggung jawab kehumasan yang semula

di divisi ini dipecah menjadi divisi

tersendiri, yaitu Divisi Humas dan

Hubungan Antar Lembaga yang

dikomandani oleh Ellya

Anggraini.Sedangkan Eka Rahmawati

dipercaya mengawal urusan internal
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melalui Divisi Organisasi, divisi yang

dipecah dari Divisi Organisasi dan SDM.

Mereka bertujuh adalah nakhoda

baru Bawaslu Jawa Timur. Harapannya,

dengan bertambahnya jumlah komisioner

ini, kekayaan latar belakang mereka

bukan hanya menambah warna dan

menjadi aset Bawaslu, namun juga

suntikan energi untuk menghadapi

tantangan yang kian berat. Bukan saja

dihadapkan pada gawe besar Pemilu 2019,

melainkan juga Pilkada serentak di 19

kabupaten/kota di Jawa Timur pada

tahun 2020. Kerjasama dan soliditas tim

menjadi kunci mereka demi mulusnya

tugas pencegahan, pengawasan dan

penindakan pelanggaran untuk

mewujudkan pemilu yang demokratis dan

berintegritas di Jawa Timur.

Peraih Bawaslu Award

Meski sebagai badan tetap umurnya

masih belum genap dua periode, bukan

berarti Bawaslu Jatim tidak bisa

berprestasi. Pada tanggal 15 Agustus lalu

Bawaslu Jatim mendapat penghargaan di

Bawaslu Award, terpilih sebagai provinsi

terbaik nasional untuk kategori

Pengawasan Partisipatif  Terbaik. 

Penghargaan ini bukanlah pemberian,

tidak pula diperoleh dengan mudah. Ia

buah kerja keras dan inovasi yang

dilakukan Bawaslu Jatim untuk

menumbuhkan inisiatif mandiri

masyarakat agar terlibat pengawasan

partisipatif. Melalui rangkaian MoU

dengan 17 perguruan tinggi negeri

maupun swasta, Bawaslu Jatim berhasil

menumbuhkan minat mahasiswa dan

kalangan akademik untuk peduli dan

turut mengawal perjalanan demokrasi di

Jawa Timur. Ribuan santri dari 38

kabupaten/kota juga berhasil dididik

pengetahuan tentang pengawasan

pemilu dan digerakkan melalui program

Santri Mengawasi untuk mencegah dan

melaporkan pelanggaran pemilu di

daerah. Selain itu, masih banyak inisiatif

mandiri lainnya yang membuat provinsi

dengan jumlah kabupaten/kota

terbanyak di Indonesia ini mampu

mengalahkan 33 provinsi lainnya dalam

meraih penghargaan bergengsi di

Bawaslu Award.

BAWASLU BERHAK

MENYIDANGKAN DAN

MEMUTUS PERKARA

PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILU

DAN JUGA SEKALIGUS

MENANGANI PERKARA

SENGKETA PROSES

PEMILU DIMANA

OUTPUTNYA BERUPA

PUTUSAN YANG

BERSIFAT FINAL DAN

MENGIKAT.
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jatimpedia.

Dari Desa dan Pesantren:

Asal Mula Penyemaian Nilai

Siapa yang menyangka

bahwa orang desa terpencil

dapat memimpin Bawaslu di

Jawa Timur. Reformasi telah

membuka lebar segalanya

menjadi mungkin untuk

orang yang terus berproses.

Karena proses tidak akan

pernah sekali kali

mengkhianati terhadap hasil.

Orang tuanya memberi

nama Moh. Amin. Lahir di

desa Talang Kecamatan

Saronggi Kabupaten

Sumenep pada tanggal 06

Nopember 1971. Dari Jalan

Tanggulangin No.3,

Keputran, Tegalsari, Kota

Surabaya membutuhkan

Bermodal integritas, Amin memimpin
Bawaslu Jawa Timur

Moh. Amin
Ketua Bawaslu Jawa Timur
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waktu tempuh 3 jam 22

menit. Dengan jarak 162

km. tidak pernah akan

dibayangkan sebelumnya

bahwa Amin akan

memimpin Bawaslu Jawa

Timur.

Selain besar dari

lingkungan pedesaan,

Amin memulai proses

belajarnya di Madrasah

Ibtidaiyah di

k a m p u n g n y a .

Sebagaimana anak anak di

desanya, lepas dari

Madrasah Ibtidaiyah akan

melanjutkan di Pesantren.

Amin juga mondok di

Pondok Pesantren At

Taufiqiyah. Salah satu

pondok yang cukup

terkemuka di Sumenep.

Sambil nyantri, Amin juga

menyelesaikan Madrasah

Tsanawiyah dan

Madrasah Aliyah di

pondoknya ini.

Satu lompatan penting

dari sejarah Amin adalah

keberaniannya untuk

melanjutkan ke tingkat

pendidikan yang lebih

tinggi. Memang dalam

tradisi Madura, terdapat

dua perintah dari tetua

desa. Yakni abhejeng,

asakolah cong. (shalat dan

sekolah nak).

 Namun tidak banyak

yang sepantaran dengan

Amin yang berani kuliah di

tahun ketika Amin

memberanikan diri

merantau ke Surabaya.

Amin kuliah S1 di Fakultas

Tarbiyah IAIN Sunan

Ampel Surabaya sejak 1991

hingga pada tahun 1996.

“Saya melanjutkan ke

Janjang Magister. Saya

lulus pada tahun 2002

pada Program

Pascasarjana IAIN Sunan

Ampel Surabaya dengan

Konsentrasi Pendidikan

Islam.” Ungkapnya.

Selain jenjang

pendidikan di lembaga

formal. Amin juga

menambah prosesnya pada

Madrasah Diniyah.

Pesantren dan Madrasah

Diniyah nampaknya yang

banyak membentuk diri

Amin hingga sekarang.

“Orang tua, para ustad,

kiai dan tokoh agamalah

yang memberikan

penguatan basis akidah

dan  keimanan dalam

menghadapi tantangan

dan cobaan kehidupan

dari saya kecil.” Ceritanya.

Jejak Proses dan

Pengabdian Amin

Sebelum menjabat

sebagai Ketua Bawaslu

Jawa Timur, Amin menjadi

tenaga pengajar di STIT

Al-Karimiyah Beraji

Kecamatan Gapura

Kabupaten Sumenep

sebelumnya juga aktif

mengajar pada INSTIKA

Guluk-Guluk Sumenep.

Selain di kampus,

Amin bekerja sebagai

tenaga kontrak

pendampingan pada

Program Pemberdayaan

Masyarakat BAPEMAS

Provinsi Jawa Timur

dengan wilayah tugas di

Kabupaten Sumenep

sampai dengan tahun 2014.

Sedangkan di kegiatan

Pemilihan Umum

termasuk Pilkada maupun

Pilpres, sebelumnya Amin

selalu terlibat aktif sebagai

penyelenggara tingkat

kecamatan sebagai Ketua

Panwascam Saronggi

sampai dengan tahun 2014,

dan pada tahun 2015/2016

dia terpilih sebagai Ketua

Panitia Pengawas

Kabupaten Sumenep pada

Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sumenep

saat Pilkada Serentak

Tahap Pertama tahun

2015.

JANUARI 2019 | BAWASLU JAWA TIMUR 6



Aktifitas lain adalah dunia organisasi.

Ada beberapa jenis organisasi yang

pernah dijalaninya antara lain sebagai

Pengurus Cabang LP. Ma’arif NU

Kabupaten Sumenep sebagai Wakil

Ketua, Dewan Pendidikan Kabupaten

Sumenep sebagai ketua, Dewan Pimpinan

Daerah PWRI Provinsi Jawa Timur

sebagai anggota dewan Pembina,

Lembaga Penelitian, Pengembangan dan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

(LP2PEM) di Sumenep sebagai direktur.

Seluruh kegiatan organisasi yang

dijalani olehnya dengan terpaksa Amin

harus mengajuan pengunduran diri

karena tuntutan undang-undang harus

bekerja penuh waktu sejak menjabat

sebagai Ketua Bawaslu Jawa Timur.

Pada tahun-tahun sebelumnya, sejak

dibangku kuliah, Amin pernah terlibat

aktif sebagai Pengurus Wilayah Lesbumi

PWNU Jawa Timur, serta organisasi-

organisasi kegiatan mahasiswa intra

kampus semisal Senat Mahasiswa dan

Majalah Mahasiswa serta kegiatan ekstra

kampus di Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII),

Gus Dur dan Gagasan Amin tentang

Pemilu Berkualitas

Dalam pengakuan Amin, seorang

tokoh yang sangat berpengaruh dalam

penanaman nilai-nilai dan karkater hidup

adalah KH. Abdurrahman Wahid atau

Gus Dur. Gus Dur merupakan contoh dan

teladan pengabdian kepada agama, nusa

dan bangsa tanpa pamrih. Nilai-nilai

pluralisme, toleransi dan

mempertahankan menghormati hukum

dan undang-undang dalam menjalani

kehidupan bergama dan bernegara sangat

membekas dalam pemikiran dan pola

perjuangan Amin di masa depan.

Sikapnya yang tegas dalam menjunjung

nilai-nilai demokrasi dan kebebasan

berpendapat selalu memberikan

insprirasi baginya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

menurut Amin adalah sebuah pesta

demokrasi yang tidak dapat dipisahkan

dengan keberadaan penyelenggara,

pemerintah dan masyarakat. Artinya

situasi, kondisi pesta demokrasi tersebut

sangat dipengaruhi oleh pemahaman

integral dan komprehensif masing-

masing elemen terhadap urgensi Pemilu

dan keberlangsungan roda pemerintahan

kedepan baik di tataran pusat dan daerah.

Partisipasi setiap elemen dalam

menyukseskan pesta demokrasi sangat

berpengaruh pada hasil yang akan

dicapai.

Sering kali Pemilu dilaksanakan

dengan minimnya sosialisasi undang-

undang Pemilu kepada segenap elemen

yang terlibat. Hal ini seringkali

menjadikan penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati sering terjadi

pelanggaran.

“Pelanggaran pemilu ini bisa

menyangkut hal-hal teknis atau bahkan

hal-hal yang krusial. Jadi kurangnya

pemahaman akan undang-undang pemilu
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menjadi faktor terjadinya pelanggaran.”

Ujarnya.

Disamping itu, penegakan hukum

bagi pelanggar pemilu yang terkesan asal-

asalan dan tebang pilih. Hal ini menjadi

trigger maraknya pelanggaran pemilu di

banyak tempat. Penegakan hukum yang

menyeluruh dan tanpa mengenal

kompromi inilah yang seharusnya

dijalankan. Sehingga kesan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati selalu menjadi ladang

pelanggaran bisa dihindarkan. Dan

asumsi bahwa ada pelanggaran yang bisa

ditolelir dan bisa ditolelir akan

terhapuskan dengan sendiri jika hukum

berjalan dengan baik dan benar.

Melihat urgensi dari Pemilu sebagai

pesta demokrasi yang melibatkan semua

elemen bangsa, maka pelanggaran-

pelanggaran sekecil apapun mesti

dihindarkan. Artinya semua pihak yang

berkepentingan dalam hal ini mesti

bekerja sama dalam mewujudkan Pemilu

yang jujur dan adil serta dapat

dipertanggungjawabkan. Karena Pemilu

yang banyak pelanggaran akan

menyisakan problematika yang

mempengaruhi kepercayaan masyarakat

terhadap hasil pemilu yang dicapai.

Secara otomatis kepercayaan (trust)

masyarakat dan segenap elemen terhadap

hasil pemilu yang banyak pelanggaran

akan tercederai dan akhirnya partisipasi

dan peran serta masyarakat terhadap

pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu

tersebut akan jauh dari apa yang

diharapkan.

“Pemilu yang banyak pelanggaran bisa

dikategorikan sebagai pesta demokrasi

prosedural yang hanya sukses pada

tataran teknis namun gagal membangun

kepercayaan dan pertisipasi masyarakat.”

Paparnya.

Lebih jauh, Amin melihat bahwa

potensi kecurangan  bisa dilakukan oleh

penyelenggara dan peserta pemilu. “Nanti

kita petakan potensi kecurangan itu.

Bawaslu telah membuat analisa tentang

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang

bisa mencegah berbagai kecurangan oleh

peserta atau penyelenggara pemilu.”

Di sisi lain, Amin juga menuturkan,

bahwa pengalamannya sebagai aktivis

yang bergelut dalam berbagai bidang

social, politik, agama dan budaya dan

disertai dengan proses terus menerus

dalam berorganisasi telah memberikan

kontribusi pada penguatan karakter

pribadi yang kredibel, berintegritas dan

memahami pola-pola hubungan

komunikasi yang baik dengan pihak lain.

Di sampaing pemahaman akan

pentingnya team work yang kuat dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang akan

dicapai. Perencanaan, penyusunan

program, pengawasan, penyelesaian

masalah dan evaluasi yang baik sangat

dibutuhkan didalam mencapai

keberhasilan kegiatan. “ Modal inilah yang

bermanfaat bagi saya sebagai Ketua

Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode

tahun 2017-2022.” Pungkasnya.
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jatimpedia.

Anak mbethik yang kini menjadi
Penjaga Demokrasi

Ibarat lukisan, perjalanan hidup

Aang Kunaifi penuh dengan warna.

Pernah menjadi santri mbethik

yang didoakan sang kiai, kini sosok

muda ini mendapat amanah

menjaga marwah demokrasi di

Jawa Timur.

“Saya merasa sangat

beruntung karena pernah

dikirim oleh orang tua untuk

mengenyam pendidikan di

Pondok Pesantren Mambaus

Sholihin-Gresik. Tak hanya

belajar agama, di sinilah saya

berkenalan dengan nilai- nilai

integritas, aktivisme dan

humanisme,”. Itulah salah satu

ungkapan Aang Kunaifi saat

mengawali kisah tentang

Aang Kunaifi
Anggota Bawaslu Jawa Timur
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perjalanan karirnya.

Bersama empat koleganya,

Arek asli Suroboyo itu kini

menjadi komisioner

Bawaslu Jatim periode

2017-2022.

Terlahir dari keluarga

yang sederhana di pesisir

timur Kota Surabaya pada

tahun 1986 silam, Aang

 merupakan anak tertua

dari tiga bersaudara. Sejak

kecil, Aang tumbuh

melalui didikan keluarga

 berlatar belakang

Nahdliyin yang religius

namun penuh disiplin.

Karena itu, menjadi hal

yang lumrah ketika dia

diwajibkan orangtuanya

 untuk mengenyam

p e n d i d i k a n

p e s a n t r e n .  M e s k i

mematuhi tuntunan orang

tua agar dia mondok, Aang

kecil tetaplah seperti

anak-anak pada umumnya

kala itu. Di lingkungan

pesantren, dia dikenal

sebagai anak mbethik

(nakal). Banyak temannya

di pesantren yang kerap

 menjadi korban

‘kreativitas’ khas anak-

anak zaman itu. Namun,

dari sekian aksi mokong-

nya, ada satu peristiwa

yang benar-benar

mengubah jalan

pemikirannya. “Dulu,

setiap sore saya sering

mangkir dari kegiatan

rutin sholat ashar

berjama’ah. Saya biasa

duduk di tepian jalan tol

S u r a b a y a - G r e s i k , ”

kisahnya. 

Sambil duduk di

tepian jalan tol, ia sering

melempari mobil yang

melintas dengan ranting-

ranting pohon. Setelah

melakukan aksi jahilnya,

biasanya dia bersembunyi

di sebuah lapangan tempat

para santri bermain bola.

Suatu ketika, Aang

menjalankan ‘rutinitas’-

nya. Sebuah mobil

berwarna putih

dilemparinya dengan

ranting pohon. Setelahnya,

dia lari dan berbaur

dengan rekan-rekannya di

lapangan. Tanpa dinyana.

Ternyata mobil yang

tersebut berhenti dan

menghampiri para santri

di lapangan. Yang

membuatnya makin kaget,

mobil itu ternyata

ditumpangi salah satu kiai

di pondok itu. “Kiai pun

lantas bertanya siapa yang

melempari mobilnya,”

katanya. Biasanya, rekan-

rekan Aang sesama santri

selalu melindunginya.

Namun, kali ini,  para

santri tidak ada berani

berbohong sang Kyai .

“Saya pun akhirnya

mengaku,” kenangnya. 

Awalnya, Aang sudah

pasrah jika dia dimarahi

atau dihukum. Namun,

prediksinya salah.

Bukannya marah, sang kiai

hanya mengelus telinga

dan menggosok

rambutnya sembari

berkata dengan bahasa

jawa “InsyaAlloh jenengan

dados tiang ingkang sae

(Insya Allah kamu akan

jadi orang baik),”  kata

Aang menirukan

ungkapan sang kiai saat

itu. Respons kiai yang

malah mendoakannya

itulah yang kemudian

membuatnya benar-benar

tersadar. Tak hanya jera

berbuat jahil lagi pada

rekannya, Aang makin

serius untuk menimba

ilmu di pesantren. 

Tak hanya itu, di

pesantren pula

kekaguman Aang terhadap

intelektualitas dan nilai-

nilai religi para ulama

makin kuat. Termasuk
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terhadap sosok KH Abdurrahman Wahid

(Gus Dur). “Selain intelektualitasnya,

nilai-nilai yang beliau ajarkan menjadi

inspirasi dan pedoman saya hingga kini,”

katanya.

Tentang Hukum dan Demokrasi

Sejak remaja, Aang sangat tertarik

belajar hukum. Memang, awal mula

ketertarikannya karena alasan yang

sangat simpel. “Saya kurang mampu

mempelajari ilmu eksak dan matematika

semasa SMA. Namun saya tertarik dunia

hukum,” katanya. Atas Atas ajakan

kawannya, ia memutuskan untuk masuk

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Yayasan

Pendidikan Sosial dan Maarif (STIH-

YPM) Sidoarjo. Ketertarikan untuk

terhadap ilmu hukum makin kuat. Sampai

 akhirnya dia melanjutkan pendidikan

Magister Hukum di Universitas Sunan

Giri Surabaya. Bahkan, usai lulus, Aang

memutuskan untuk berkecimpung di

dunia itu. Dia mulai mengajar di kampus

yang menjadi almamaternya semasa

menempuh S-1 dulu. Ia juga tercatat aktif

sebagai pengurus di Lembaga Bantuan

Hukum PW GP Ansor Jawa Timur dan

Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum

PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

“Belajar hukum itu menarik. Apalagi saya

menemukan bahwa segala hal itu selalu

berkenaan dengan law and order,”

katanya. Selain dunia hukum, Aang juga

memiliki ketertarikan di dunia politik.

Karena itu, sejak SMA, dia sudah terlibat

dalam kegiatan kepemiluan.

Baginya, dunia hukum dan politik

ibarat dua sisi mata uang yang tak

terpisahkan. Dia menganalogikan bahwa

kehidupan itu tak ubahnya lokomotif

yang harus bergerak. Sedangkan hukum

adalah relnya. “Analogi itu juga berlaku

dalam konteks pemilu dan demokrasi.

Sebab sistem demokrasi tidak mungkin

diwujudkan tanpa adanya rule of the law”

kata ayah dua anak ini. Pandangan itu pula

yang dijadikannya sebagai salah satu

dasar pemikirannya dalam menyusun

tesis saat menumpuh pendidikan S-2 di

Universitas Sunan Giri-Surabaya. Saat itu,

Aang mengambil tema tentang

‘Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah’. 

Menurutnya, pemilu merefleksikan

hubungan erat antara negara demokrasi

dan negara hukum. Sebab inti dari

demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam

pembentukan dan penyelenggaraan

pemerintahan melalui partisipasi,

representasi dan pengawasan.  Melalui

pemilu pula, wakil rakyat terpilih akan

memiliki kewenangan membentuk

produk hukum sebagai dasar

penyelenggaraan negara. Selain itu,

pemilu juga merupakan representasi

pelaksanaan ciri negara hukum yang lain,

yaitu pelaksanaan perlindungan hak asasi

manusia, khususnya hak untuk memilih

dan dipilih, serta wujud dari persamaan

hak warga negara dihadapan hukum dan

pemerintahan (equality before the law).

Benang merah antara hukum dan

demokrasi inilah yang membuatnya

tergerak untuk makin aktif terlibat dalam
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kegiatan-kegiatan kepemiluan. Semangat

ini pula yang coba ditularkannya pada

seluruh mahasiswanya di Fakultas

Hukum Universitas Ma’arif Hasyim Latif

di Sidoarjo.

Menjadi Penyelenggara

Aang mulai menapak karir sebagai

penyelenggara semenjak menjadi KPPS

pada tahun 2004. Kala itu ia baru saja

lulus bangku SMA. Dari sana minatnya

pada isu penyelenggaraan pemilu

menguat, sehingga saat menjadi

mahasiswa, ia bersedia menjadi relawan

pemantau pemilu 2009. Setelah itu,

intensitas Aang terlibat dalam kegiatan

kepemiluan makin tinggi. Di tahun 2013,

Aang  menjadi Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bulak

Kota Surabaya untuk penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Timur tahun 2013 dan berlanjut

hingga Pileg-Pilpres 2014.

Aang juga banyak terlibat dalam

kegiatan-kegiatan kegiatan pemantauan

kegiatan kepemiluan. Di tahun 2015,  Aang

 menjadi Ketua Komite Independen

Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten

Sidoarjo. Waktu itu, dia terlibat dalam

pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten di wilayah tersebut.

Setelah itu, bersama KIPP, dia terlibat

dalam pemantauan sejumlah Pilkada di

Jatim. Di antaranya Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota di Kota Batu. Atensi

besarnya terhadap dunia pemantauan

kepemiluan itu lah yang mendorongnya

untuk maju dalam seleksi calon anggota

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahun

2017. “Atas izin Allah dan doa restu

orangtua, saya mendapat amanah ini,”

katanya.

Bagi Aang, menjadi anggota Bawaslu

memiliki arti yang sangat besar. Sebab,

Keberadaan Bawaslu sangat strategis

untuk memaksimalkan fungsi

pencegahan dan penindakan jika ada

pihak yang memang melakukkan dugaan

pelanggaran. Selain kewenangan

tersebut, melalui UU 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu, lembaga pengawas

pemilu memiliki kewenangan

penyelesaian sengketa proses

administrasi Pemilu. “Ini kewenangan

yang luar biasa bagi Pengawas Pemilu,”

katanya.

Karena itu, dia berharap semoga

segala kewenangan yang dimiliki dapat

memberikan perbaikan dalam

perkembangan demokrasi. “Adalah tugas

Bawaslu mewujudkan keadilan pemilu,

agar 6 (enam) asas penyelenggaraan

pemilu yang tertuang dalam konstitusi

benar-benar dapat diaplikasikan dengan

baik sehingga cita pemilu demokratis

dapat terwujud,” katanya.

Aang menilai, makin  strategisnya

peran Bawaslu harus dilihat sebagai

tanggung jawab yang besar. “Harus

dilaksanakan dengan sebaiknya agar

keadilan pemilu bisa ditegakkan. With the

great power comes great responsibilities.

Kekuatan besar membuat tanggungjawab

kita juga besar,” ujarnya menyitir frasa

yang sangat terkenal dari Uncle Ben,

tokoh fiksi dalam film Spiderman.
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Anak kolong
jadi Pengawas Pemilu

jatimpedia.

Karakter yang keras dan

tegas seakan tidak bisa

dipisahkan dari sosok satu ini.

Tidaklah mengherankan,

Totok Hariyono, SH  lahir dan

dibesarkan dalam lingkungan

keluarga militer. Sebagai anak

tentara yang kerap ditinggal

tugas ayahnya keluar pulau,

Totok sudah terlatih hidup

dengan disiplin tinggi dan

keharusan mandiri. 

“Saya anak ke empat dari

enam bersaudara,  anak

tentara berpenghasilan pas-

pasan yang terbiasa hidup

susah. Untuk bertahan hidup,

orang tua mengajarkan saya

agar bisa melakukan semua

sendiri, tidak menunggu dan

bergantung pada orang lain.

Totok Hariyono
Anggota Bawaslu Jawa Timur
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Sedari kecil saya terbiasa

mengerjakan seluruh

pekerjaan rumah tangga

mulai dari menyapu,

mengepel, mencuci baju,

bahkan memasak. Itu

pasalnya, sampai sekarang

saya suka beres-beres,

tidak suka melihat barang

kotor berantakan,”

kisahnya. 

Meski asrama tentara

adalah lingkungan

dominan yang menempa

dan membentuk dirinya

hari ini, Totok mengaku

tidak kehilangan masa

indah remajanya. Ia dan

teman main masa kecilnya,

sesama anak tentara yang

tinggal di asrama, juga

melakukan kegiatan

laiknya remaja lainnya.

Mereka gemar

mengeksplorasi hal baru,

bermain musik, belajar,

dan main game bareng.

“Bedanya cuma kami anak

asrama lebih jago gelut.

Buat kami saat itu, anak

tentara tapi kalah

berantem adalah hal yang

memalukan,” kenang

Totok.  

Nasionalis Pewarta

Jiwa nasionalis

mengalir kental dalam

darah pria kelahiran 49

tahun lalu ini. Bukan saja

oleh didikan ayahnya,

gelora jiwa muda

mendorongnya bergabung

dengan Gerakan

Mahasiswa Nasionalis

Indonesia (GMNI) semasa

ia menempuh studi di IKIP

PGRI Malang. Kepedulian

terhadap kondisi sosial

politik ekonomi dibawah

rezim Orde Baru yang

dinilainya sangat represif

dan otoriter saat itu

memantapkan pilihannya

pada organisasi Marhaenis

ini. Disini pula ia belajar

dunia gerakan mahasiswa,

membangun jaringan antar

kelompok pro demokrasi

dan mengkonsolidasikan

cita-cita Indonesia yang

lebih baik. 

Totok juga

beranggapan, ditengah

tekanan rezim totaliter,

pers dapat menjadi alat

perjuangan yang efektif,

strategis dan ideologis.

Sehingga ia gembira luar

biasa saat diterima

menjadi wartawan di

harian pagi Memorandum

pada tahun 1987. Di media

besutan H. Agil H. Ali

(alm) ex exponen

Angkatan ’66 itu, jiwa

aktivis dan aktivismenya

terwadahi baik. Di salah

satu dinding kantor media

itu terukir puisi yang

diakuinya menjadi sumber

inspirasi dan terus

membakar semangatnya:

‘Di sini bekerja para

pendiam yang berteriak

ketika keadilan terluka,

 ketika kebenaran tersisih.

Disini bekerja para

pendiam yang bergemuruh

menciptakan kebebasan,

berdiri di lapangan

kejujuran dan keberanian,

dan menjaga martabat

kemanusiaan. Disini

bekerja anak bangsa yang

baik walaupun bukan

yang terbaik.’

Karir Totok sebagai

jurnalis berakhir ketika ia

memutuskan mundur dari

Memorandum lembaga

yang membesarkannya

selama 20 tahun, ketika

dirasa arah industri pers

tak lagi bisa mewadahi

idealismenya. Saat itu, ia

berada di puncak karirnya

sebagai pemimpin redaksi

Arema. “Saya memilih

kembali ke dunia hukum

sebagai advokat dan

mendirikan berbagai

kelompok studi dan

kajian-kajian di Malang.
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Saya juga sempat aktif di beberapa program pemberdayaan ekonomi rakyat di Jawa

Timur seperti PAM DKB, JAPES 1 & 2, Jalin Kesra dan sebagainya. Yang penting

idealism saya terpelihara,” katanya. 

Integritas Harga Mati 

Totok dikenal sebagai pribadi yang blak-blakan dan kerap tidak berkompromi

terutama menyikapi praktik buruk yang secara norma tidak dapat ia terima, misalnya

praktik kecurangan, manipulasi dan kolusi. Apalagi bekerja di dunia penyelenggara

dimana ia terikat kewajiban menegakkan peraturan penyelenggaraan pemilu. Disana

dirinya dituntut agar mampu bertindak tegas terhadap siapa pun, kapan pun dan di

mana pun, menindak mereka yang berani menciderai demokrasi. 

“Janganlah kepercayaan publik kita ciderai dengan penyelenggaraan pemilu yang

tidak berintegritas. Pemilu itu jembatan emas kita untuk menjadikan Indonesia lebih

baik. Tanpa integritas, pemilu akan penuh kecurangan dan kita pasti balik ke titik nol

seperti sebelum reformasi,” tegasnya.

Totok meyakini, integritas adalah hal yang tidak boleh ditawar-tawar oleh setiap

penyelenggara.  Tanpa integritas, mustahil pemilu akan berkualitas. Dan tanpa pemilu

berkualitas tidak akan ada kepercayaan publik, yang artinya legitimasi demokrasi akan

semakin lemah. 

“Disini nilai penting menjadi anggota Bawaslu. Sebab menjadi pengawas berarti

harus bisa menjadi pengawal demokrasi terpercaya agar pergantian kepemimpinan

dapat berlangsung aman, baik dan diterima rakyat. Dengan demikian tradisi demokrasi

terjaga dan kita terhindar dari pemerintahan yang korup, otoriter, dan menindas seperti

di masa Orde Baru dulu,” ujar mantan Panwaslu Kab. Malang tahun 2004, Panwaslu

Pilkada Kab. Malang 2005, Panwaslu Gubernur/Wakil Gubernur 2008, dan mantan

anggota KPUD Kab. Malang 2009 hingga 2014 ini.
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Jurnalis yang
Nyasar ke Bawaslu

“Saya suka ngopi, novel dan sepak

bola” (Nur Elya Anggraini)

Dewi Lestari dalam Novel

Filosofi Kopi menulis: Kita

tidak bisa menyamakan kopi

dengan air tebu. Sesempurna

apapun kopi yang kamu buat, kopi

tetaplah Kopi, punya sisi pahit yang

tak mungkin kamu sembunyikan.

Ely berusaha melampui kopi

tak hanya sekadar rasa. Ia

ejawantahkan dalam tugasnya

sebagai Bawaslu Jatim. Kopi

yang Ely suka adalah

peleburan rasa yang pas. Tak

terlalu pahit dan manis.

Pengawasan juga mesti belajar

pada kopi. Tidak berat

sebelah. Harus pas dengan

aturan.

Nur Elya Anggraini
Anggota Bawaslu Jawa Timur

jatimpedia.
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Novel bagi Ely adalah bacaan lepas yang memanjakan imajinasi.  Albert Einstien

percaya imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Imajinasi melampaui dunia,

merangsang kemajuan dan melahirkan evolusi. Imajinasi yang kuat membentuk pribadi

yang ramah, memanusiakan yang lain dan bebas dari identitas formal yang

membelenggunya.  Sepak Bola mengajarkannya tentang strategi. Zona marking dan man

to man marking harus jelas. Kerawanan pemilu harus terdeteksi sejak dini. Pelanggaran

bisa dicegah. Ely membawa strategi sepak bola dalam kerja pengawasan. Juventus

adalah club favoritanya. Jauh sebelum Ronaldo pindah dari Real Madrid.

Penyuka kopi, novel dan sepak bola ini memiliki nama lengkap Nur Elya Anggraini.

Biasa dipanggil Ely. Kini Komisioner Bawaslu Jawa Timur. Salah satu pembeda dari

komisioner lainnya adalah tumpukan puluhan buku di atas mejanya. Buku buku dengan

berbagai varian dan tema. Ia adalah pecinta buku. Ely tidak hanya mengoleksi buku

buku seputar dunia kepemiluan. Namun buku buku lain menjadi sahabat setia dalam

pekerjaannya. Selintas dapat dilihat ada beberapa buku tentang dunia pemilu, berjudul

Menguak Politik Kartel: Studi tentang Kepartaian di Indonesia era Reformasi, karya Kuskrido

Ambardi dan buku Selebritisasi Politik, Karya Dr. Sufiyanto, mantan Ketua Bawaslu Jawa

Timur.

Jika anda pergi ke kantornya, di jalan Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari, Kota

Surabaya, maka juga akan bertemu dengan buku buku dari Pramodeya Ananto Toer,

Leo Tolstoy, Gabriel Garcia Marquez, George Orwell, Ernest Hemingway,Laksmi

Pamuntjak, Eka Kurniawan, Martin Aleida, Ayu Utami, Leila S. Chudari dan novel

novel lainnya. “Saya juga suka baca buku buku gender. Ecofeminismenya- Vandhana Siva,

Analisis Gender dan Transformasi Sosialnya-Mansour Fakih, dan Dekonstruksi Seksualitas

Poskolonialnya Yasir Alimi.” Ceritanya.

Ely menjadi Komisioner Bawaslu sejak tahun 2018. Setelah sebelumnya menjadi

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Aktif sebagai anggota penyiaran ini

tidak bisa dipisahkan dari jejaknya sebagai jurnalis. Ely pernah aktif di Radio Prosalina

FM, radio lokal di Jember sebagai jurnalis dan penyiar berita selama 9 tahun. Aktivitas

sebagai jurnalis ini memang telah Ely jalani saat menjadi mahasiswa di Universitas

Negeri jember. Ely aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Prima FISIP Universitas Jember

hingga menjadi Pimpinan Umum. Pengalaman yang panjang dan memiliki cerita duka

ini telah membentuk diri Ely sebagai jurnalis dan penulis sekaligus

Menjadi Santri sejak Kelas 5 SD

Nur Elya Anggraini lahir di Bangkalan, 13 Januari 1983. Ely kecil adalah santri di

Pondok Pesantren Syaikhona Kholil. Ia adalah satu di antara ratusan santri putri di

salah satu pondok penting dalam sejarah Nahdhatul Ulama. Ely mondok dalam usia
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belum genap 10 tahun. “Saya di Pesantren itu dulu masih merah. Kecil sekali.”

Kenangnya.

Di usia yang masih anak anak, Ely juga memilih untuk sekolah di luar pesantren.

Tidak banyak yang seperti Ely. Jika hitung, dari sekitar 500 orang hanya 20 santri

yang sekolah di luar pesantren. Karena memang saat itu, pesantren sendiri belum

menyediakan sekolah formal. Oleh sebagian orang, pesantren sebagai lembaga

pendidikan sudah dianggap cukup untuk perempuan. Di mana setiap waktu shalat

dilakukan berjamaah. Pagi dan sore hari ajian kitab. Malam hari untuk muthalaah.

Bagi sebagian pesantren dulu di zamannya, siang hari digunakan untuk madrasah

diniyah.

Sebagian orang lain menganggap, bahwa perempuan tidak perlu lagi sekolah formal.

Karena tidak ada gunanya. Tidak layak untuk bekerja di ruang publik. Alih alih menjadi

Bupati, Gubernur dan Presiden. Bahkan imajinasi untuk keluar dari rumah bagi

perempuan tanpa pendamping adalah suatu yang tabu.  Pada era 90 an, Ely dibesarkan

dari desa yang tidak mendukung secara kultural partisipasi publik perempuan. Namun

demikian, dalam dirinya muncul keberanian untuk sekolah di luar pesantren. Suatu

hal yang jarang dimiliki oleh anak perempuan seusianya dulu.

Apalagi kala itu, Ely belum baca wacana gender. Ia hanya dihadapkan dengan teks

teks kitab pesantren dan keluguan sebagai santri putri. Keberanian untuk sekolah

formal adalah lompatan penting yang menyejarah. Saat ia harus menembus tebalnya

patriarkhi di pedesaan Madura. Beruntunglah dirinya karena didukung oleh orang tua

yang selalu melimpahi kasih sayangnya. Jika saat itu Ely tidak melanjutkan sekolah

formal, maka sudah dipastikan tidak akan pernah melanjutkan ke tingkat perguruan

tinggi. Pilihan beda dan penuh resiko telah ia pilih sejak kecil. Tampaknya hal itu juga

menjadi karakternya hingga dewasa.

Pengalaman sebagai santri itu hingga kini demikian membekas dalam dirinya. Ely

adalah santi yang peduli kepada santri pula. Nampaknya gagasan Bawaslu Jatim dengan

melibatkan santri dalam mengawasi pemilu adalah hal yang jitu bagi Ely. “Santri itu

ikon Jawa Timur.” Paparnya.

Aktivis Sejak Belia

Ely pernah menjalani sebagai aktivis di organisasi dan pernah melakukan kerja

kerja social. Sebagai aktivis, Ely dimulai dari menjadi anggota dari Ikatan Pelajar Putri

Nahdhatul Ulama (IPPNU) Bangkalan. Sejak menjadi mahasiswa di FISIP Universitas

Jember, Ely mulai aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mulai dari

Rayon FISIP Universitas Jember sebagai bendahara, PMII Cabang Jember sebagai

Bendahara dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur sebagai Tim
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Media. Selepas dunia mahasiswa, Ely kini juga tercatat sebagai bagian dari Fatayat

Kota Jember.

Sebagai aktivis, Ely berhasil memadukan dua hal yang sulit bisa ditempuh oleh

aktivis lainnya. Yakni menyeimbangkan antara kuliah dengan kegiatan social. Ely

berhasil lulus S1 dengan cukup baik di Universitas Jember sejak kuliah tahun 2001 di

Jurusan Studi Administrasi Negara, dan berhasil menempuh S2 pada kampus yang

sama. Kegiatan yang diingat oleh Ely sebagai aktivis social adalah saat bersama teman-

temannya menggagas Rumah Pelangi Padasan dan pendampingan anak TKI yang

terjerat NAPZA. Ely bercerita, bahwa Rumah Pelangi Padasan adalah rumah inspirasi

untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terdapat sekitar 50 anak yang

diberdayakan dalam beberapa kegiatan yang menunjang terhadap kecerdasan dan

keterampilan. Rumah Pelangi Padasan ini terletak di Dusun Padasan, Desa Darsono

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Selain itu, Ely juga aktif melakukan pendampingan TKI yang terkana NAPZA.

Lokasi pendampingan terletak di Desa Ledokombo Kabupaten Jember. Ely

mendampingi setidaknya 19 anak usia SD dan SMP yang terdeteksi pengguna NAPZA

yang ditinggal keluarganya keluarga negeri menjadi TKI. Berbagai pengalaman sebagai

aktivis, jurnalis telah membentuk sosok Ely yang mampu berkomunikasi dengan

berbagai pihak dan memahami pentingnya teamwork dalam mencapai sasaran dan tujuan

yang akan dicapai bersama.

Komitmen Mengawal Demokrasi: Dari Internalisasi Ke Eksternalisasi

Keterlibatan Ely pertama kali ke dunia pemilu berawal sejak tahun 2015, saat Ely

menjadi anggota panitia Pengawasan Pemilih (Panwaslih) Kebupaten Jember dengan

Jabatan sebagai Koordiantor Divisi Pengawasan. Pengalaman dan pengetahuan yang

didapatkan dari berbagai referensi buku buku tentang pemilu, juga berhasil

menggerakkan Ely untuk menulis gagasannya di berbagai media. Setidaknya terdapat

beberapa  tulisan yang terbit di berbagai media. Di antaranya, Depolitisasi Masjid, terbit

di Koran Radar Jember pada 13 April 2018; Hoax dan Kedaulatan Pemilu, yang terbit di

Koran Sindo pada 2 Mei 2018; Menegakkan Kedaulatan Pemilu Bersama Santri, terbit di Duta

Masyarakat pada 3 Mei 2018; Media Penyiaran dalam Pusaran Pemilu, terbit di Portal Media

Opini IDencer. Cermin Demokrasi yang Retak, terbit di Prokon Aktivis, 2004.

Selain gagasan, Ely juga memiliki komitmen mengawal demokrasi. Ely menganggap

bahwa syarat utama agar dapat mengawal demokrasi adalah dapat menyelenggarakan

pemilu yang bebas dari pelanggaran. Tentu saja untuk dapat melaksanakan pemilu

yang bersih menyaratkan adanya kesadaran dan partipasi berbagai elemen dalam

mengawal pemilu. Untuk itu, harus ditopang oleh kepastian hukum yang jelas terhadap

pelanggaran pemilu. Ely tidak menginginkan kasus pada 2015 kembali terulang. Saat
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para pelanggar yang menggunakan money politik dalam mempengaruhi pemilih belum

disediakan pasal pemidanaannya.

Bagi Ely, pemilu yang bersih dan bebas pelanggaran akan menciptakan  kepercayaan

(trust) masyarakat. Saat masyarakat sudah percaya, maka akan mendorong terhadap

partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. “Jika yang terjadi sebaliknya, maka

kita hanya akan melaksanakan pemilu procedural, yang kehilangan substansi dan

kepercayaan masyarakat”. Ujarnya

Untuk memulai narasi itu, Ely berupaya memulai komitmen itu dari dirinya sendiri

sebelum mengawal demokrasi. “Tidak pernah dalam diri saya harus menggadaikan

kredibilitas, integritas, dan moralitas dalam mencapai apapun. Karena jabatan yang

diraih harus berlandasikan nilai niali keikhlasan dengan sandaran agama dan norma.”

Tidak ada panggung depan atau panggung belakang yang berbeda. Karena semua

yang dilakukan adalah upaya untuk benar-benar ikhlas dan berkomitmen dalam

menjaga demokrasi. Ely melakukan upaya untk menjaga kedaulatan demokrasi yang

dimulai dari dirinya dan diimpelementasikan ke lingkugan sosial. Dengan kata lain,

ada upaya internalisasi dan eksternalisasi. Sebagai eksternalisasi berawal dari apa yang

ada di dalam diri yang diwujudkan keluar dari dalam bentuk kongkret.

Kini Ely terus berjuang untuk demokrasi. Komitmennya ia rawat bersama kerja

kerja kepemiluan. Ada rakyat yang mendambakan pemilu bersih menjadi tanggung

jawabnya. Sebagaimana juga ada kasih kayang keluarga dalam jejak karirnya.
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Mimpi Besar
Anak Kampung

jatimpedia.

Senyum lebar bertengger

di wajah Muh Ikhwanudin

Alfianto, saat mendapati

namanya berada di deretan

anggota Bawaslu Jatim

terpilih, 13 Juli 2018. Ikhwan,

demikian ia biasa dipanggil,

seolah tidak percaya. Dua kali

ia mengulang membaca,

memastikan namanya

yang ada di pengumuman

melalui website Bawaslu RI

itu. “Alhamdulillah, ini mimpi

yang menjadi nyata,” ujarnya. 

Menjadi anggota Bawaslu

Jatim mungkin tidak pernah

terbayang dalam cita-cita

masa kecilnya. Tapi, menurut

Ikhwan, ini pencapaian yang

menggenapi karirnya sebagai

penyelenggara pemilu. Bagi

Muh. Ikhwanudin Alfianto
Anggota Bawaslu Jawa Timur
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mantan Ketua KPU

Kabupaten Ponorogo itu, 8

tahun di KPU memberinya

penguasaan terhadap

detail teknis

penyelenggaraan pemilu.

Sekarang di Bawaslu,

pemahaman tentang

pengawasan dan

penanganan pelanggaran

akan semakin

memantapkan langkahnya

menjadi pengawal

demokrasi di Jawa Timur.

Isu pemilu nampaknya

sudah menjadi passion

bapak tiga anak ini.

Bermula dari relawan

pemantau pemilu 1999

saat masih mahasiswa,

kiprahnya dalam

pemantauan pemilu terus

berlanjut di tahun-tahun

berikutnya. Ketika

perhelatan Pilpres

langsung pertama di

Indonesia tahun 2004,

Ikhwan dipercaya rekan-

rekannya menjadi

Koordinator Pemantau

Pemilu di Kabupaten

Ponorogo. Ikhwan juga

terlibat aktif dalam

pemantauan Pilkada 2005,

Plkada 2008, dan Pemilu

tahun 2009 sebelum

akhirnya memutuskan

mengikuti seleksi sebagai

penyelenggara pemilu

(KPU) di tahun 2009.

Berprestasi Sejak Dini

Anak pertama dari 5

bersaudara ini sedari kecil

sudah menunjukkan

prestasi. Bukan hanya

prestasi akademik, peraih

NEM tertinggi se-Rayon

MTsN Ponorogo tahun

1994 ini mencatat

segudang penghargaan.

Misalnya juara menulis

khat Al-Qurán se-

Kabupaten Ponorogo saat

masih duduk di Madrasah

Ibtida’iyah Plalangan,

finalis Cerdas Cermat

Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila

(P4) se-Jawa Timur tahun

1995 mewakili MAN 1

Jember, dan sebagainya.

Hobby sepak bola dan

tenis meja di kampung

juga mengantarkannya

meraih penghargaan walau

belum sampai tingkat

Kabupaten.

Bagi pemakai

kacamata minus ini,

keharusan bersekolah di

Madrasah adalah karena

mematuhi perintah

Bapaknya yang tidak

m e n g i j i n k a n n y a

bersekolah di SMP Negeri.

Patuh pada orang tua

(yang diyakini ikhwan

akan mendatangkan

berkah), membuatnya

bersepeda sejauh 5

kilometer di jalan berliku

naik turun menyeberang

sungai, demi menuntut

ilmu. Tak jarang, ia harus

menggulung celana dan

membungkus sepatu

dalam tas plastik saat

debit air sungai sedang

meninggi. 

Prestasinya semasa di

MTs membuat Ikhwan

masuk program

penjaringan MAPK/MAK

MAN 1 Jember. MAPK

(Madrasah Aliyah Progam

Khusus) tidak lain adalah

pilot project  nasional

gagasan Menteri Agama

saat itu (H. Munawir

Sadzali) awalnya di 5

provinsi yang menerapkan

kurikulum komprehensif

berbahasa Arab dan

Inggris, tujuannya

menyiapkan kader ulama

dengan wawasan

keislaman, keindonesiaan

dan kemodernan. Ikhwan

adalah angkatan ke-8

program ini. MAPK sendiri

sudah melahirkan banyak

alumni, diantaranya M.

Afifudin (Bawaslu RI),

JANUARI 2019 | BAWASLU JAWA TIMUR 22



Pramono Ubaid Tantowi (KPU RI), Burhanudin Muhtadi (pengamat politik), Teuku

Kemal Pasha (antropolog), Habiburahman El-Sirodzi (Penulis Novel) dan banyak

lainnya. 

Di sekolah inilah Ikhwan mulai mengenal organisasi. Persentuhan pertamanya

adalah dengan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Intensitasnya di organisasi

sebagai Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Daerah Kabupaten Jember menyita hampir

sebagian besar waktu luangnya. Dia juga dipercaya mengemban amanat sebagai

pengurus asrama MAPK Jember. Di organisasi inilah Ikhwan muda bertemu jodohnya,

Zulaikha Agustina. Saat ini, usia pernikahannya masuk ke tahun 15. “Bukan cinta

monyet, walaupun saat ketemu itu masih kelas dua MAN. Karena belum ada HP, saat

itu hubungan kami masih surat-suratan. Kalau dihitung bisa ratusan surat, lebih dari

1 rim kertas,” ungkap wisudawan terbaik STAIN Ponorogo tahun 2001 ini sambil

tertawa kecil mengenang kisah cintanya. 

Pegiat pers mahasiswa semasa kuliah ini bergabung dengan sebuah NGO di

Ponorogo, LP3M Algheins. Dimulai saat menjadi Volunteer pada program SPHA (Sanggar

Perlindungan Hak Anak)-PLAN International, Fasilitator program CBSA (Community

Based Sustainable Agricultural) dan SRI (System of Rice Intensification)-WE-USA, Tenaga

Ahli program PIDRA (Partisipatory Integrated Development in Rainfed Areas)-Departemen

Pertanian RI-IFAD-Italy dan Koordinator Program Pengembangan Pembelajaran HAM

bagi Guru SLTA-UNDP Jakarta. Sementara aktivitas sosialnya, disamping pernah

menjadi pengurus di organisasi kepemudaan dan keagamaan (KAHMI dan

Muhammadiyah) adalah menjadi Anggota Dewan Daerah (DD) WALHI Jawa Timur,

sebuah NGO yang bergerak/fokus pada advokasi Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa

Timur.

Tegas Menindak

Bagi Ikhwan, tantangan Pemilu 2019 haruslah dihadapi dengan optimis dan penuh

perhitungan. Pertama, seluruh komponen bangsa harus optimis bahwa hajat besar

pergantian kepemimpinan di negeri ini akan berlangsung aman dan damai serta

berlangsung dengan demokratis. Pemilu tidak boleh dilihat hanya secara prosedural

saja, lebih dari itu harus dimaknai secara substantial. Artinya, pemilu harus betul-

betul menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi. Hal ini

menuntut partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan peserta pemilu

untuk mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis, berkualitas, tanpa hoax, tanpa

ujaran kebencian, tanpa money politic dan seterusnya.

Salah satu agenda Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ini adalah penguatan

Sentra Gakkumdu sebagai ujung tombak penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Gakkumdu yang terdiri dari 3 unsur, Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan perlu
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diperkuat terutama dari aspek koordinasi lintas institusi dan kesamaan langkah

penanganan pelanggarannya.

Disamping itu, upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran harus pemilu terus

dilakukan dan melibatkan banyak pihak. “Bawaslu harus tegak lurus dalam

menegakkan hukum pemilu. Tidak boleh tebang pilih, semua jenis pelanggaran harus

ditindak tanpa pandang bulu. Pendek kata semua lini mulai dari pencegahan,

pengawasan dan penindakan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh

tanggung jawab, agar keadilan pemilu bisa tercapai. Sebab jika tidak, mimpi kita akan

Pemilu 2019 yang berlangsung aman, damai, jujur dan adil susah terpenuhi,” ujarnya

penuh harap. 
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Poer, demikian teman-

teman memanggilnya.

Mungkin karena melafalkan

nama Purnomo Satriyo

Pringgodigdo agak susah

dalam satu tarikan napas.

Meski arti namanya

sebetulnya sangat bagus,

yaitu kesatria gagah berani

yang bersinar-sinar. Mungkin

ini merefleksikan harapan

orang tuanya, bahwa kelak

sang anak akan menjadi

kesatria gagah berani penegak

keadilan. Laiknya kesatria

dalam kisah Pandawa, cukup

dengan memperhatikan

postur tubuhnya orang akan

mudah mengasosiasikannya

dengan tokoh Bima yang lekat

Pengawal
Hukum Pemilu

Purnomo Satriyo Pringgodigdo
Anggota Bawaslu Jawa Timur

jatimpedia.
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dengan senjata gadanya.

Tokoh yang dalam

pewayangan bernama

Werkudara ini konon

bertubuh tinggi besar,

gemar makan, sangat kuat,

dan berwajah paling

sangar di antara saudara-

saudaranya, walau

sebetulnya memiliki hati

yang baik. “Mau

bagaimana lagi, postur

tubuh saya memang

begini. besar, hitam,

brewokan,” katanya

tertawa lepas. 

Dilahirkan di Surabaya

pada 37 tahun yang lalu,

pria yang tidak bisa

berpisah dari rokok dan

kopi ini menghabiskan

masa kecilnya di Jakarta.

“Baru kelas satu SMP saya

pindah ke Surabaya, ke

SMPN 6. Dan mungkin

karena anak pindahan ya,

you won’t believe it,  saya

cenderung pendiam kala

itu,” cengirnya. 

Baru ketika duduk di

bangku SMA 9

pergaulannya semakin

luas dan jiwa

organisasinya tumbuh.

Beragam organisasi

diikutinya mulai dari

Paskibra, Palang Merah

Remaja, Sie Kerohanian

Islam dan OSIS. “Mulanya

sih motivasinya untuk

mencari banyak teman,

tetapi lama-lama jadi

keasyikan sendiri ikut

kegiatannya, seakan energi

tak habis untuk mengikuti

beragam kegiatan itu

setiap hari.” 

Play it By The Book

Sebagai orang yang

menekuni hukum, hari-

hari Poer dihabiskan

dengan tenggelam dalam

lautan pasal. Ia bisa

begadang sampai pagi

hanya untuk menyelami

bahasa peraturan dan

undang-undang. Di

kantor, Kordinator Divisi

Hukum, Data dan

Informasi Bawaslu Jatim

ini juga lebih banyak

menghabiskan waktu di

depan laptop dan

tumpukan buku di

mejanya. Buku tentang

hukum, tentunya. Jika

digoda oleh sesama rekan

komisioner, jawabnya

singkat saja. “Semua akan

hukum pada waktunya!”

K e g e m a r a n n y a

membaca peraturan dan

p e r u n d a n g - u n d a n g a n

sering memicu inisiatif

untuk membantu orang

lain dengan membuat

catatan di blog pribadinya,

( h t t p s : / /

pringgodigdoinstitute.wordpress.com),

harapannya memudahkan

orang lain memahami

bahasa hukum yang sulit

dalam peraturan

kepemiluan. Beberapa

inisiatif itu antara lain

membuat kompilasi

Undang-undang Pilkada

dalam 1 Naskah, Buku

Saku Ketentuan Pidana

Pemilu, dan Buku Saku

Ketentuan Pidana Pilkada. 

Ketertarikan Poer

untuk menekuni dunia

hukum berawal dari

kegemarannya melihat

serial layar kaca LA Law

yang diputar di Indonesia

pada tahun 90-an. Kala itu

ia masih duduk di bangku

SMP. Tapi adu

kecanggihan argumen

hukum dan kepiawaian

para pengacara di ruang

sidang membangkitkan

minat dan kecintaannya

belajar hukum. “Mereka

terlihat keren di ruang

sidang. Dan saya pengen

suatu saat bisa sekeren

mereka ketika membuat

argumentasi hukum,”

kenang Po. Dan jadilah, ia

masuk ke Fakultas
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Hukum di Universitas Brawijaya. Kampus yang mengasah penalaran hukumnya.

Menempa jiwa organisasinya. Di kampus ini pula ia terpanggil untuk bergabung dengan

Himpunan Mahasiswa Islam, yang saat itu tercatat sebagai organisasi yang aktif dalam

menyikapi fenomena fenomena kemasyarakatan di Kota Malang. 

Dan seperti kutukan, hidupnya ternyata tidak bisa jauh-jauh dari hukum. Semasa

menjabat komisioner KPU Surabaya ia juga menggawangi Divisi Hukum. Dimanapun

ia berkiprah, hukum selalu ada dalam pikirannya. Di dalam tas dan laptopnya. Di

dompetnya. “Penghasilan pertama saya, ya dari hukum. Saya tiga tahun bekerja di LBH

sedari mahasiswa. Meski saat itu banyak pekerjaan yang kental bersifat kerelawanan

dan pro-bono, tapi saya bisa dapat uang saku sendiri. Lumayan bisa buat jajan bakso,”

tawanya berderai

Kartu Baru Pemain Lama

Ibarat bermain kartu, kehadiran Poer di dunia kepemiluan sebetulnya bukanlah

wajah baru. Pria lulusan Magister Hukum Universitas Indonesia ini sebelum di Bawaslu

Jatim sudah pernah mengabdi di Bawaslu Sumsel pada tahun 2013. Selanjutnya, ia

sempat menjadi komisioner KPU Surabaya  untuk periode bakti 2014-2019. Namun

nasib baik menuntunnya mendaftar menjadi anggota Bawaslu Jatim.

Menjadi bagian Bawaslu Jatim diakuinya menjadi tantangan yang menarik untuk

beraktivitas di lembaga ini. “Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum memberi kewenangan yang sangat besar untuk Bawaslu. Ia bisa menjatuhkan

sanksi administrasi kepada peserta pemilu dalam hal terjadi pelanggaran. Dari sisi

kewenangan menyelesaikan sengketa misalnya, Bawaslu bisa menyelesaikan

perselisihan antara peserta pemilihan umum KPU. Ini bisa membuat Bawaslu harus

bekerja ekstra keras, sekaligus kerja cerdas dan lebih berintegritas,” pungkasnya.
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Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum memberi kewenangan
yang sangat besar untuk Bawaslu. Ia bisa
menjatuhkan sanksi administrasi kepada
peserta pemilu dalam hal terjadi
pelanggaran.



Srikandi Pengawal Demokrasi
Bawaslu Jawa Timur

Eka Rahmawati
Anggota Bawaslu Jawa Timur

jatimpedia.

Rabu 25 Juli 2018 menjadi hari

yang bersejarah bagi Eka

Rahmawati. Hari itu ia berdiri

bersama 80 orang  komisioner

terpilih lainnya dari 34

provinsi mengikuti prosesi

pelantikan anggota Bawaslu

Provinsi  Se-Indonesia di

Hotel Grand Sahid Jaya,

Jakarta. Eka bersama ketiga

rekannya, Nur Elya Anggraini,

Purnomo Satriyo

Pringgodigdo, dan

Mohammad Ikhwanudin

Alfianto adalah empat

anggota Bawaslu Jatim hasil

penambahan masa bakti 2018-

2023, menggenapi jumlah

komisioner Bawaslu Jatim

menjadi 7 orang sesuai amanat

undang-undang. 
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Menjadi anggota Bawaslu menjadi tantangan tersendiri bagi Eka. Meski tidak asing

dengan dunia politik, sosok yang lebih dikenal sebagai aktivis perempuan ini mengaku,

menjadi anggota Bawaslu ini adalah pertama kali dirinya bersentuhan langsung dengan

teknis penyelenggaraan pemilu. Sehingga, ia dituntut ekstra cepat beradaptasi dengan

posisinya yang baru. Sebelumnya, pengalaman Eka lebih banyak pada pendidikan HAM

dan politik untuk pemilih (voters education), dan pembekalan pengetahuan sistem

pemilu dan strategi pemenangan untuk para calon legislatif perempuan yang dilakoni

sejak awal tahun 2000-an, dan sekali saja bersentuhan dengan isu pemantauan pemilu

pada tahun 1999. “Sebetulnya saya pernah mendaftar menjadi anggota KPU Jawa Timur

tahun 2013 tapi tidak lolos di 20 besar. Terus mendaftar KPU Surabaya, tapi perjuangan

saya juga terhenti sampai 10 besar saja,” ujarnya.

Menurut Eka, tantangan yang dihadapinya sebagai anggota Bawaslu bukan saja

akselerasi penguasaan teknis kepemiluan mengingat tahapan Pemilu 2019 yang sudah

berjalan, namun juga harapan masyarakat yang begitu besar terhadap lembaga ini,

disamping regulasi yang terus berubah. “Ekspektasi publik sangat tinggi terhadap

pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Apalagi, terdapat trend makin

beragamnya modus kecurangan atau pelanggaran pemilu dari masa ke masa. Maka

Bawaslu dituntut untuk membuktikan diri, bahwa dengan kewenangan baru yang

dimiliki lembaga ini akan mampu memenuhi ekspektasi publik itu. Misalnya lewat

strategi efektif untuk pencegahan dan pengawasan pelanggaran,  penindakan

pelanggaran yang profesional dan tanpa pandang bulu, peran sebagai mediator dan

adjudikator handal dalam penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Tentu semuanya

harus tetap dalam bingkai integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara,” imbuh

mantan tim seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur tahun 2017 ini.

 

Dari Aktivis Perempuan ke Penyelenggara Pemilu

Eka memiliki pengalaman panjang sebagai ‘gender justice advocate’. Tidak hanya

di Jawa Timur, sepak terjang Eka dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di segala

bidang membuat perempuan kelahiran Nganjuk ini memiliki jaringan kerja yang luas

dan pengalaman bekerja dengan beragam latar budaya. Perhatiannya pada isu gender

membawa Eka beraktivitas tidak hanya di pelosok negeri dari Aceh hingga Papua,

melainkan juga di sejumlah negara seperti Timor Leste, Malaysia, Thailand, Filipina,

Nepal dan Amerika. 

Sebagai spesialis gender, tugas utama Eka adalah mendorong pengarusutamaan

gender di berbagai latar organisasi dan dalam pengelolaan program. Bidang keahliannya

cukup beragam mulai dari isu gender based violence, human trafficking, gender and

disaster, gender and maternal/neonatal health, dan sebagainya. Eka juga mengaku

dirinya intens berkutat dengan isu gender and politics, terutama sejak awal tahun 2000
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melalui lembaga lokal bernama Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) yang

fokus mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Selain

memberikan pelatihan penguatan pada legislator perempuan agar mampu

menghasilkan produk kebijakan yang lebih adil gender, riset-riset terkait perempuan

dan politik, serta pendidikan HAM dan demokrasi untuk pemilih, setiap mendekati

momentum pemilu Eka bersama jaringan perempuan di Jawa Timur rutin memberikan

pelatihan penguatan dan strategi pemenangan caleg perempuan lintas partai. Kerjasama

dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun internasional terkait isu ini juga

pernah dilakoninya, diantaranya dengan The Asia Foundation, Pusat Kajian Politik

Universitas Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi,

dan sebagainya.

Lantas apa yang membuat Eka tertarik masuk ke institusi penyelenggara pemilu?

“Sebetulnya ini bermula dari riset yang dilakukan oleh KPPD mengenai

keterwakilan perempuan dalam politik tahun 2012, dimana disproporsionalitas

perempuan dalam politik sangat tinggi. Tidak hanya dalam institusi penyelenggara

negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun juga dari aspek

penyelenggara pemilu, dimana representasi perempuan saat itu sangat rendah bahkan

kurang dari 15% bila dibandingkan laki-laki. Akses politik perempuan sangat terbatas,

namun mereka juga dihadapkan pada hambatan internal seperti modalitas politik dan

mental block. Di sisi lain, sudah lama aktivis perempuan menyadari bahwa jika ingin

mengubah situasi mereka harus masuk pada sistem pengambilan keputusan dan

pembuatan kebijakan. Kami selama ini mendorong perempuan untuk masuk di jantung

perubahan, yakni di arena pengambilan keputusan. Namun sebaliknya tidak banyak

perempuan bahkan mereka yang aktivis yang punya cukup nyali untuk betul-betul

bertarung di arena politik. Nah, berangkat dari latar itu saya diminta mewakili teman-

teman kelompok perempuan ini untuk mendaftar menjadi penyelenggara pemilu di

tahun 2013 dan 2014, meskipun masih belum berhasil saat itu. Jadi ini semacam strategi

jaringan, yang bingkainya tetap gerakan perempuan.” 

Peluang Eka pun mulai terbuka ketika ia menjadi Tim Seleksi Panwaslu Kab/Kota

Se Jawa Timur 2017-2019. Dari situ pengetahuannya mengenai penyelenggara dan

penyelenggaraan pemilu semakin terbuka. Dengan modalitas ini ia kembali mengikuti

seleksi sebagai penyelenggara di tahun 2018, dan akhirnya berhasil terpilih sebagai

anggota Bawaslu hasil penambahan untuk periode bakti 2018-2023.

Bagi Eka, nilai strategis menjadi anggota Bawaslu bukan saja kesempatan untuk

lebih dekat memotret potential barriers yang dihadapi perempuan dalam bingkai

demokrasi elektoral. Lebih dari itu, prinsip inklusifitas demokrasi mengandaikan

kehadiran dan keterlibatan aktif semua kelompok sosial  terutama mereka yang selama
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ini terpinggirkan. Langkah afirmasi dengan menambah jumlah perempuan untuk

menjadi Srikandi pengawas pemilu merefleksikan komitmen Bawaslu untuk terus

memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Meski menurut Eka, komitmen ini harus

terus dijaga, salah satunya dengan memastikan gender concerns masuk di semua aspek

dan tahapan pemilu, mengingat Bawaslu bukan hanya sebagai implementator

melainkan juga regulator penyelenggaraan pemilu.

Disamping kompetensi, membangun rasa percaya diri dan sisterhood Srikandi ini

penting menurut Eka, karena hanya dengan demikian potensi terbaik dan solidaritas

antar pengawas bisa dibangun. “Mungkin pertama pintu masuknya bisa lewat isu yang

khas perempuan. Tapi tujuan jangka panjangnya adalah dalam rangka membangun

soliditas pengawas dan mengeluarkan potensi terbaik mereka dalam melakukan tugas

utama pengawasan,” pungkas Eka.
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terhadap pelaksanaan pemilu yang
berintegritas dan berkualitas.
Apalagi, terdapat trend makin
beragamnya modus kecurangan
atau pelanggaran pemilu dari masa
ke masa. Maka Bawaslu dituntut
untuk membuktikan diri, bahwa
dengan kewenangan baru yang
dimiliki lembaga ini akan mampu
memenuhi ekspektasi publik itu.



Sosok di balik dapur
Bawaslu Jawa Timur

jatimpedia.

Rekam Jejak Karir dan

Pendidikan

Namanya Triyono.

Wajahnya teduh dan kalem.

Ciri seorang pekerja keras dan

irit bicara. Beliaulah yang

memegang kendali

kesekretariatan di Bawaslu

Jawa Timur. Triyono adalah

salah satu tipikal dari pejabat

yang memiliki karir dan

jenjang pendidikan yang

lengkap.

Triyono memulai proses

pendidikannya di SD Tulung

II. Lulus tahun 1987. Ia

melanjutkan pada jenjang

menengah pertama di SMP

Negeri Tulung, lulus

tahun1990. Pada tingkat

Triyono
Kepala Kesekretariatan Bawaslu Jawa Timur
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menengah atas, ia memilih studi di SMA Negeri 3 dan lulus pada tahun 1993 dengan

spesifikasi jurusan pada Biologi.

Pada jenjang ini, tampak terlihat minat dan ketertarikan dari Triyono terhadap

pengetahuan alam. Namun nampaknya dari jenjang pendidikan selanjutnya,

konsentrasi pada biologi ini tidak diteruskan. Triyono memilih jurusan Budidaya

Pertanian di Universitas Tunas Pembangunan. Ia lulus pada tahun 1999.

Basis pengetahuan tentang dunia administrasi ia peroleh dari Institutt

Pemerintahan Dalam Negeri saat ia melanjutkan ke jenjang strata 2 dengan mengambil

jurusan Administrasi Pemerintahan Daerah. Lulus tahun 2012.

Selain perjalanan panjang dalam pendidikan formal, Triyono melengkapi prosesnya

dengan mengikut berbagai pelatihan dan penataran. Di antaranya penataran

Pemasyarakatan Bela Negara yang dilaksanakan Dirjen Kesbang Depdagri pada tahun

2003. Triyono juga mengikuti Diklat Fungisonal Administrasi Kepegawaian pada tahun

2004 oleh Depdagri.

Namun demikian, tampaknya riwayat pendidikan Magister di Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jurusan Administrasi Pemerintahan Daerah ini

menjadikannya memiliki jenjang karir yang beragam.

Triyono pernah berkarir pada Biro Keuangan KPU sejak tahun 1999. Lalu pernah

menjadi Staff bagian umum pada Sekretariat Ditjen Bina Kesbang tahun 2001. Kemudian

di Staff Subbag Perlengkapan Bagian Umum pada Sekretariat Ditjen Kesbang tahun

2002. Jabatannya naik lagi sebagai Kasubbag Perlengkapan Bagian Umum pada

Sekretariat Ditjen Kesbangpol dari tahun 2006-2008. Ia berpindah lagi kepada

Kasubbag Data dan Informasi bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Ditjen

Kesbangpol, tahun 2008. Pada tahun 2015, ia berpindah lagi sebagai Kepala Subbag

Advokasi Bagian Perundang-undangan pada Polpum. Selanjutnya Pria Kelahiran Klaten,

5 Juni 1974 ini menduduki posisi Jabatan Struktural Kepala Bagian Perencanaan Biro

Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tahun 2016.

Nampaknya karirnya terus menanjak. Hal ini membuktikan suatu hal penting,

bahwa kinerja dari Triyono cukup baik dengan ditopang oleh kualitas dirinya. Pada

Bulan Desember 2017 Ayah dari tiga orang anak yang berdomisili di Depok, Jawa Barat

ini dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Timur menggantikan Kepala Sekretariat Periode sebelumnya yaitu Kompol Edi

Supriyanto, S.H.

Dengan demikian, Triyoni memiiki posisi signifikan akan keberlangsungan dari

Bawaslu Jawa Timur. Komisioner boleh saja akan terus berganti. Namun demikian

kerja kerja kesekretariatan akan terus dilaksanakan. Bagian penting dari kerja

pengawasan berawal dari tata kelola administrasi.
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Tanggung Jawab Baru

Pengalaman tanpa teori itu buta,

tetapi teori tanpa pengalaman hanyalah

sebuah permainan kecerdasan.

Nampaknya Triyono memiliki dua hal

penting ini. Yakni pemahaman teori dan

pengalaman di administrasi

pemerintahan.

Namun demikian, sejak baru menjadi

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa

Timur, Triyono akan dihadapkan pada

tanggung jawab baru. Dalam peraturan

Presiden Nomor 80 tahun 2012, pasal 7 di

sebutkan bahwa Sekretariat Bawaslu RI

mempunyai tugas memberikan dukungan

adiministratif dan teknis operasional

kepada Bawaslu Provinsi.

Untuk mewujudkan hal itu, pasal

selanjutnya memberikan garis garis tegas.

Di mana secretariat bawaslu di jatim

harus melakukan koordinasi pelaksanaan

tugas unit organisasi, di tambah dengan

melakukan perencanaan dan pengawasan

internal, administrasi kepegawaian,

ketatausahaan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan, dan keungan di

lingkungan Bawaslu Jatim.

Tanggung jawab lain dari Triyono

sebagaimana amanat dari Peraturan

Presiden adalah dengan menyusun dan

menenetapkan program kerja dan

anggaran Bawaslu provinsi; menetapkan

tata kerja, sumber daya manusia ,

mengelola keuangan, dan barang milik

negara; menandatangi perjanjian kerja

sama; dan  mengkordinasikan

penyusunan program kerja dan anggaran

Bawaslu Kabupaten/Kota.
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Tanggung Jawab baru Triyono

langsung mendapatkan ujian. Saat

diserbu oleh pemberitaan media massa

tertanggal 06 Desember 2017 tentang hak

hak petugas pengawas yang belum

diterima di Kabupaten/Kota. Tampaknya

Triyono bekerja cepat dan langsung

melaksanakan tanggung jawabnya.

Kini usia dari Triyono 44 tahun.

Namun demikian, kerja keras dan

semangatnya dalam mengawal demokrasi

layak untuk diteladani oleh anak anak

muda Indonesia. Sosok Triyono sepi dari

pemberitaan media. Tetapi dibalik tangan

dingin dan keteduhan wajah dan sikap

yang kalem telah menggerakkan bawaslu

sebagaimana yang telah ditentukan dalam

peraturan presiden.

Di mata jajaran sekretariat Bawaslu

Provinsi, kalem adalah ciri khas yang

begitu melekat pada suami dari Ummi

Farida ini. Namun di balik ketenangan

dari Triyono inilah, kerja administratif

Bawaslu Jatim terus berjalan dan

terkendali dengan baik.

Pengalaman
tanpa teori itu
buta, tetapi
teori tanpa

pengalaman
hanyalah
sebuah

permainan
kecerdasan.



bersama rakyat awasi pemilu.

flashback
kerawanan

pemilu

PILKADA tahun 2018 adalah pilkada paling lancar

di Jawa Timur dibandingkan dengan dua pilkada

sebelumnya. Walaupun memang masih terdapat

kendala kendala teknis di beberapa daerah tertentu,

namun pilkada dapat dirasakan oleh semua pihak

sebagai pilkada yang adil, damai, dan berdaulat.

Upaya penting dari Bawaslu Jatim adalah

melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan

terjadi pelanggaran. Aang Kunaifi, Kordinator Divisi

Pengawasan menyatakan, bahwa pemetaan ini

adalah upaya agar bisa membaca tempat tempat

rawan terjadinya pelanggaran.

“Kalau sudah kita ketahui, dapat jadi referensi

untuk menyusun strategi pencegahannya.” katanya.

Jawa Timur memiliki
luas 47.800 km² dengan
jumlah penduduk
mencapai 39,29 juta.
Menjaga kedaulatan
pemilu yang bebas
pelanggaran tentu
tugas dan tanggung
jawab yang berat.
Bagaimana langkah
dari Bawaslu Jatim?
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Aang bercerita, bahwa

pemetaan dimulai dengan

melakukan profiling atas

profesi setiap calon kepala

daerah di Jawa Timur.

Pada pilkada tahun 2018

lalu, terdapat 53 pasangan

calon yang ditetapkan oleh

KPU Jatim dan KPU

K a b u p a t e n / K o t a .

Diketahui bahwa 25% dari

kepala daerah di Jawa

Timur adalah anggota

legislatif, 15% adalah

petahana, 9% berasal dari

ASN dan 23% dari

pengusaha, dan sisanya

mantan menteri, pengurus

yayasan dan lain

sebagainya.

Profiling sebagai basis

data dasar untuk

mengetahui tentang

potensi keterlibatan ASN

dalam kampanye sebab

berdasarkan Pasal 2 huruf

f Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014, ASN

dilarang turut secara aktif

berkampanye dalam

pemilu. Faktanya Bawaslu

Jatim menemukan 16 ASN

yang terlibat mendukung

salah satu paslon dalam

Pilkada.

Latar belakang jabatan

calon juga di lacak.

Pelacakan ini sebagai

cegah dini agar tidak ada

calon yang menggunakan

dana APBD untuk

pemenangan pasangan
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calon tertentu. Petahana

memang kerap dianggap

diuntungkan dengan

memiliki pengaruh

memberikan bantuan

social, hibah, dan

program-program lainnya.

Kerawanan penggunaan

dana APBD terpetakan di

Provinsi Jawa Timur,

Kabupaten Pasuruan, Kota

Kediri, Kabupaten

Jombang, Kota Malang,

Kabupaten Tulungagung,

Kabupaten Bangkalan,

Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Lumajang,

Kabupatan Probolinggo.

Demikian pula halnya

penyalahgunaan fasilitas

negara yang sangat

mungkin dilakukan oleh

calon petahana maupun

oleh mereka yang

sebelumnya berstatus

sebagai anggota legisltaif.

Kerawanannya tersebar di

Kabupaten Madiun, Kota

Madiun, Kabupaten

Pamekasan, Kabupaten

Sampang, Kabupaten

Magetan, Kabupaten

Bojonegoro.

Pecah kongsi juga

bagian dari kerawanan

dalam konflik antar

calonTerdapat beberapa

calon yang pada pemilu

sebelumya sebagai
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pasangan, namun dalam pemilu yang akan diikuti sebagai

rival politik. Beberapa daerah yang dipetakan oleh

Bawaslu adalah Kota Malang dan Kabupaten Jombang.

Pada awalnya H. Mochammad Anton sebagai Wali

Kota Malang dan Sutiaji sebagai Wakil Wali kota akan

bertarung dalam pilwali di Malang. Selain itu juga di

Jombang, Drs. Hc. H. Nyono Suharli Wihandoko sebagai

Bupati Jombang dengan rivalnya Hj Munjidah Wahab

yang awalnya dalah wakilnya kini juga mencalonkan diri

sebagai bupati Jombang.

Peta lain yang rawan adalah terdapat beberapa

paslon yang berasal dari Petahana. Di antaranya

Walikota Kota Kediri, Wakil Walikota Kota Kediri,

PETAHANA MEMANG

KERAP DIANGGAP

DIUNTUNGKAN DENGAN

MEMILIKI PENGARUH

MEMBERIKAN BANTUAN

SOCIAL, HIBAH, DAN

PROGRAM-PROGRAM

LAINNYA.
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Bupati Kab. Tulungagung, Wakil Bupati

Kab. Tulungagung, Bupati Kab.

Probolinggo dan Wakil Bupati Kab.

Probolinggo

Tidak hanya itu, dugaan kerawanan

atas penggunaan dana desa juga

dilakukan oleh Bawaslu Jatim. Karena

terdapat calon yang masih menjabat

sebagai kepala desa. Di antaranya Eko

Prisdianto sebagai calon Wakil Bupati

Kab. Tulungagung, Raja’e, S.H.I sebagai

calon Wakil Bupati Kab. Pamekasan dan

H. Abdullah Hidayat sebagai calon

Wakil Bupati Kab. Sampang.

Calon Tunggal ikut dipetakan. Di

Jawa Timur juga terdapat calon tunggal.

Yakni di Pasuruan. Karena calon tunggal

ini berpotensi akan muncul gerakan

untuk memenangkan kotak kosong.

Selain itu, calon perseorangan juga

disasar. Bawaslu Jawa Timur mencatat

ada 11 (sebelas) pasangan calon

perseorangan yang menyerahkan

Pecah kongsi juga bagian
dari kerawanan dalam
konflik antar calon terdapat
beberapa calon yang pada
pemilu sebelumya sebagai
pasangan, namun dalam
pemilu yang akan diikuti
sebagai rival politik.
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dukungan ke KPU Kab/

Kota, pasangan calon

perseorangan yang

memenuhi syarat minimal

ada 5 (lima), 5 (lima) tidak

memenuhi syarat minimal

dan 1 (satu) proses

sengketa pemilihan.

Setelah dilakukan

penelitian faktual

dukungan oleh KPU Kab/

Kota, ada 2 (dua)

pasangan calon yang

memenuhi syarat dan 3

(tiga) pasangan calon

harus perbaikan. 3 (tiga)

pasangan calon

perseorangan mendaftar di

KPU Kab/Kota, 2

pasangan calon memenuhi

syarat dan 1 (satu)

pasangan calon tidak

memenuhi syarat minimal

perbaikan.

IKP juga dilakukan

dalam rangka untuk

menjaga netralitas Polri

dalam pemilihan tahun

2018 yang difokuskan di

kabupaten Jombang,

dikarenakan ada calon

Bupati Jombang dari Polri.

Yakni Kombes Pol. Dr.

Syaifiin, S.H., M.M., M.H.

Dalam IKP turut

dipetakan pasangan calon

yang berpfrofesi sebagai

pekerja Media. Margiono

mencalonkan diri sebagai

Bupati Kabupaten

T u l u n g a g u n g .

Pengawasan terhadap

latar belakang sebagai

pekerja media ini

dikarenakan adanya

kekhawatiran terjadi

pelanggaran pemilu lewat

media.

“Kami bekerja sesuai

dengan aturan. Kita sudah

bisa mengetahui

kemungkinan pelanggaran

dari peta yang sudah kami

bikin. Sehingga nanti

dapat dengan mudah

mencegah dan menindak

pelanggaran pemilu.”

Aang mengakhiri sesi

wawancaranya.
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bersama rakyat awasi pemilu.

bawaslu jatim bawa
      spirit majapahit
     dalam pemilu

Pemilihan Gubernur Jatim
pada Juni tahun 2018 lalu
menyisakan ruang tanya
besar tentang peran
berbagai pihak. Tidak
heran, karena ada
beberapa oknum yang
mengaku akan
menggunakan isu SARA di
Jakarta ke Jawa TImur.
Bagaimana Bawaslu Jatim
mencegahnya?

BURHANUDIN MUHTADI, salah satu

pengamat politik mengungkapkan, bahwa

intoleransi agama dalam konteks kultural

mengalami penurunan. Namun intoleransi

dalam politik menunjukan pendulum yang

kian naik. Memang tensi politik dalam pemilu

selalu menguat isu SARA dan politik uang.

Namun yang terjadi dalam Pemilihan

Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang sudah

berlalu itu, nampaknya belum terdengar

santer tentang isu SARA dan politik uang.

Berbeda dengan perhelatan dua kali

Pemilihan Gubernur sebelumnya pada tahun

2008 dan tahun 2013. Di mana Pilgub Jatim
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diulang karena terdapat kecurangan

sistematis dan juga menguatnya politik

uang.

Penyusutan pelanggaran politik uang

dan redanya isu SARA sebagai komoditas

politik ini, kiranya tidak bisa dipisahkan

dari Gerakan Bawaslu Jatim dengan

melakukan Deklarasi Majapahit.

Dinamakan Deklarasi Majapahit lantaran

dilakukan deklarasi di Hotel Majapahit.

Hotel yang terletak di Jl. Tunjungan

No.65, Genteng, Kota Surabaya itu

memiliki sejarah penting dalam ruang

politik di Indonesia.

Konon di hotel inilah pada 19

September 1945, arek arek Suroboyo

merobek bendera biru Belanda untuk

mengibarkan sang Saka Merah Putih. Di

tempat inilah pula terdapat jejak tempat

perundingan antara Sudirman dan W.V.

Ch Ploegman. Hotel yang didirikan oleh

Lukas Martin Sarkies dengan nama Oranje

Hotel pada 1910 ini merupakan tempat

yang memiliki jejak historis sehingga

dijadikan sebagai lokasi dari Deklarasi

untuk menjaga kedaulatan pemilu yang

aman dan damai.

Tempaknya selain tempat yang

menjadi pilihan, juga terdapat upaya

membawa spirit Majapahit dalam Pemilu.

Di masa lalu, Majapahit adalah kerjaan

besar yang menguasai Nusantara. Sebagai

suatu kerajaan yang diakui dunia, kerajaan

Majapahit melahirkan banyak pemimpin

yang berkualitas dan berintegritas.

Mo. Amin M. Pd. I, sebagai ketua

Bawaslu Jatim menyatakan bahwa

deklarasi ini sebagai upaya agar pilkada

BAWASLU JAWA TIMUR | JANUARI 201943



bisa berjalan kondusif dan dapat

melahirkan pemimpin yang

berintegritas. Pemimpin yang

berintegritas adalah pemimpin yang

menawarkan program strategis

kepada masyarakat daripada

kampanye negative yang hanya akan

membakar emosi massa. Pemimpin

yang berintegritas adalah pemimpin

yang mampu memberikan inspirasi

dan teladan kepada rakyat dengan

tidak menggunakan isu SARA.

Setidaknya ada 5 spirit

Majapahit yang dibawa dalam

deklarasi tersebut, yakni ajakan

untuk menyukeskan pilkada, tidak

akan menggunakan isu SARA

sebagai komoditas politik, tidak

menggunakan uang untuk

mempengaruhi pemilih, mengajak

para calon untuk menawarkan

program yang berkualitas, daripada

menggunakan isu SARA dan politik

uang, serta mendukung kerja kerja

pengawasan dengan cara

berkomitmen tidak akan

menganggu pengawas pemilu.

“Acara ini memang diadakan

untuk menguatkan komitmen dari

paslon dan masing masin

pendukung agar tidak

menggunakan SARA dan politik

uang.” Ujar Aang Khunaifi, Kordiv

Pengawasan Bawaslu Jatim.

Survei tentang politik uang

memang semakin tahun tambah

mengkhawatirkan. Hasil Survey dari

Surabaya Survei Center pada April

2018, sebanyak 47, 4

responden akan

mengambil uang dari yang

memberi meskipun

memang tidak menjadi

penentu dalam pilihan.

Walau demikian, isu

SARA dan politik uang

harus dicegah. Bawaslu

telah melakukan upaya

dengan mengajak paslon

dan berbagai pihak. Di

mana dalam acara ini

dihadiri oleh Forpimda

Jatim, paslon Gubernur

dan Wakil Gubernur, tim

pemenangan kedua paslon

yang kesemuanya

memakan kaos hitam

bertuliskan Pilkada Keren

Tanpa Politik Uang dan

Politisasi SARA.

Pemimpin yang
berintegritas

adalah pemimpin
yang mampu
memberikan
inspirasi dan

teladan kepada
rakyat dengan

tidak
menggunakan isu

sara.
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bersama rakyat awasi pemilu.

       bawaslu jatim
               jaga hak
                      pilih

YANG jarang diketahui oleh Publik adalah

tentang peran Bawaslu Jatim yang mengawal

pelaksanaan pemilu hingga tuntas. Pemilihan

Gubenur Jatim adalah salah satu barometer

dari kerja Bawaslu Jatim hingga bulan Juni

terus menjadi bagian dari upaya terlaksananya

pemilu yang bersih dan bebas pelanggaran.

Hingga senin tanggal 11 Juni 2018, Bawaslu

Jatim terus melakukan pengawasan atas

pelaksanaan pilkada pada 30 juni 2018. Dari

pengawasa bawaslu, ditemukan beberapa

kejanggalan. Kejanggalan itu dapat dilihat

dalam data penduduk potensial pemilih

pemilu (DP4) yang disediakan oleh

Sukses Pilkada tahun

2018 adalah sukses

banyak pihak. Bawaslu

Jatim memiliki peran

signifikan dalam suksesi

Pilkada beberapa waktu

lalu. Apa rahasia dan

strategi dari Bawaslu

Jatim?
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Pemerintah. Hasil

pengawasan dan

koordinasi Panwas

kabupaten/kota dengan

dinas kependudukan dan

catatan sipil, ditemukan

279.785 pemilih belum

melakukan perekaman. 6

kabupaten/kota yang

paling banyak belum

perekaman ada di Kota

Malang 47.222, Kabupaten

Malang 34.554, Kabupaten

Pasuruan 26.702,

Kabupaten Sidoarjo

25.002, Kota Surabaya

18.160 dan Kabupaten

Pacitan 14.155.

Untuk itu, Bawaslu

Jatim melakukan

koordinasi dengan

dispenduk capil tingkat

Provinsi untuk

disegerakan proses

perekaman sebelum

tanggal 27 Juni 2018. Hal

ini untuk menjaga hak

pilih pada pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jawa

Timur tahun 2018.

Selain data tersebut,

juga banyak pemilih yang

tidak memenuhi syarat

dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT). Di antanya

adalah pemilih meninggal,

pemilih ganda, pemilih

dibawah umur, pemilih

pindah domisili, pemilih

tidak dikenal, pemilih

berstatus TNI/Polri,

pemilih hilang ingatan

dengan surat keterangan

dokter, pemilih dengan

hak pilih dicabut dan

pemilih bukan penduduk

setempat.

Hasil pengawasan

terhadap DPT ditemukan

506.513 Pemilih yang tidak

memenuhi syarat dengan

perincian pemilih tidak

dikenali 268.824, pindah

domisili 91.917, pemilih

meninggal 84.468, pemilih

ganda 37.199, pemilih

bukan penduduk

setempat 20.228, pemilih

dibawah umur 1.113,
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pemilih hilang ingatan 757, pemilih berstatus TNI

518, pemilih berstatus Polri 398 dan hak pilih

dicabut 2.736.

Kabupaten/kota yang paling banyak jumlah

pemilih yang tidak memenuhi syarat ada di

Kabupaten Blitar 235.949, Kabupaten Kediri

131.197, Kabupaten Sidoarjo 40.465, Kabupaten

Tulungagung 36.462, Kota Probolinggo 25.528 dan

Kabupaten Probolinggo 14.103.

Bawaslu Jatim juga menemukan pemilih yang

sudah memunuhi syarat namun tidak masuk

dalam DPT. Di antaranya yang sudah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada

hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin,

tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak

sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik, dan tidak sedang menjadi anggota

TNI/Polri. Berdasarkan hasil pengawasan

ditemukan 15.722 Pemilih memenuhi syarat tidak

Berdasarkan hasil
pengawasan

ditemukan 15.722
Pemilih memenuhi
syarat tidak masuk
dalam DPT. Disinilah

Bawaslu Provinsi
mendorong kepada

pemilih yang
memenuhi syarat

untuk segera
mendaftarkan diri ke
PPS desa/kelurahan
setempat sebagai
pemilih tambahan.
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masuk dalam DPT. Disinilah Bawaslu Provinsi mendorong kepada pemilih yang

memenuhi syarat untuk segera mendaftarkan diri ke PPS desa/kelurahan setempat

sebagai pemilih tambahan.

Selain dari data itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam rangka akurasi daftar

Pemilih pada DPT yang digunakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di

TPS, melakukan verifikasi dan analisa data DPT menggunkan aplikasi Vtal. Adapun

hasil pencermatan DPT di 38 kabupaten/kota yang kemudian direkomendasikan

kepada KPU untuk diperbaiki adalah:

1. NIK dan Nama Ganda dalam 1 desa/kelurahan ada141.416

2. NIK dan Nama Ganda antar desa/kelurahan ada147.478

3. NIK dan Nama Ganda antar kecamatan ada 7.890

4. NIK Ganda dalam 1 desa/kelurahan 34.289

5. NIK Ganda antar desa/kelurahan 30.114

6. NIK Ganda antar kecamatan 8.455

7. NKK kurang dari 16 digit ada 146.904

8. NKK 4 digit terakhir “0000” ada 9.995

9. Belum 17 Tahun dan belum menikah ada 2.387

10. Satu KK beda TPS ada 22.789

Temuan ini adalah bagian dari upaya untuk mengawal pemilu hingga tuntas.

Bawaslu Jatim mendorong pihak pihak yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu

agar bisa segera memperbaiki temuan temuan tersebut sebelum hari H pilkada tiba.
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bersama rakyat awasi pemilu.

       bawaslu jatim
               launching

pojok pengawasan

SELASA, 5/12/2017, Anggota Bawaslu RI,

Ratna Dewi Pettalolo meresmikan Pojok

Pengawasan Bawaslu Provinsi Jatim di Kota

Surabaya. Lembaga ini memang diupayakan

agar rakyat dapat dengan mudah bisa turut

serta mengawasi, memberikan laporan atas

dugaan pelanggaran pemilu. Peresmian ini

dilakukan dengan memotong pita di depan

gedung Bawaslu Jatim di jalan Tanggulangin

No.3, Keputran, Tegalsari, Kota Surabaya.

Hadir dalam peresmian seluruh komisioner

Bawaslu Jatim.

Launching Pojok Pengawasan Bawaslu Jatim

ini adalah rentetan dari program Bawaslu RI.

Masyarakat masih banyak
yang belum sadar dan
terlibat dalam mengawasi
pemilu. Sementara kerja
pengawasan Bawaslu di
Jatim mengandaikan
adanya kerja sama
dengan rakyat. Hal itu
sebagai cara untuk tahu
problematika utuh yang
terjadi di lapangan saat

pesta demokrasi.
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Secara terpisah, Abhan,

Ketua Bawaslu RI

menyatakan, pojok

pengawasan pemilu

ditujukan untuk

memberikan kemudahan

bagi masyarakat untuk

mengakses informasi dan

pengawasan pemilu.

Problem yang terjadi

hingga kini adalah masih

belum adanya kesadaran

masyarakat untuk terlibat

dalam mengawasi pemilu.

Hal juga dikarenakan

belum adanya tempat

khusus masyarakat untuk

mengadu. Lembaga pojok

pengawasan ini dalam

rangka menarik minat

masyarakat.

Ratna Dewi

menjelaskan, bahwa saat

masyarakat sudah tahu

tentang pemilu, cara

m e l a p o r k a n n y a ,

mengawasinya, maka

masyarakat akan

berpartisipasi untuk

terlibat.

“Pengelola pojok

pengawasan ini harus

terus berkreasi dengan

mengadakan diskusi

kepemiluan atau

perlombaan tentang

kepemiluan.” Papar Dewi.

Lebih jauh Dewi

berharap, Pojok

Pengawasan bisa dibentuk

di pusat pertokoan, bisa

juga dengan membuat
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mobil pojok pengawasan yang digunakan saat Care Free Day (CFD) dengan bagi bagi

stiker dan buku gratis. Ratna Dewi menjabarkan, bahwa upaya agar masyarakat terlibat

dalam pengawasan pemilu bergantung dari kreativitas Bawaslu di tingkat Provinsi

dan Kota/Kabupaten. Sesuai dengan namanya, pojok pengawasan bertempat di pojok

kantor Bawaslu Kota dan Kabupaten se Jawa Timur. Hal itu cukup mendesak, karena

di tahun 2018 lalu, beberapa kabupaten/kota melaksanakan pilkada. Di antaranya

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten

Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan 10 kabupaten/kota lainnya.

Mariyam salah satu masyarakat Jawa Timur bercerita, bahwa lembaga pojok

tersebut sangat berguna bagi masyarakat untuk dapat langsung melaporkan berbagai

pelanggaran di berbgai daerah.

“Sebagai masyarakat kecil, saya ingin agar peserta pemilu ini meraih kemenangan

dengan elegan dan mengedepankan cara-cara yang sudah diatur” katanya.

Pojok Pengawasan akan terus dioptimalkan, mengingat pada 17 April tahun 2019,

akan digelar pemilu serentak pertama dengan pemilihan presiden, pemilihan wakil

rakyat untuk RI, provinsi dan kabupaten/kota, serta pemilihan DPD RI secara langsung.

Merasa cukup hanya dengan pojok pengawasan, gagasan lain yang ingin

dilaksanakan adalah adanya kampung awas.  Totok Hariyono, Salah satu Komisioner

Bawaslu Jatim di tempat terpisah memeliki keinginan, bahwa kalau kampung awas

sudah terealisasi, di depan gerbang kampung akan ada bacaan selamat datang di

Kampug Awas.

“Nantinya di kampung awas ini, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih bagus

dari kampung lainnya. Pelanggarannya harus lebih sedikit. Kami akan berupaya terus

menambah kampung awas di Jatim.” Tambahnya.

Lebih jauh, Bawaslu Jatim berangan-angan bahwa dengan adanya kampung awas

maka kerja-kerja pengawasan lebih dekat dengan masyarakat kecil, di mana yang

terlibat secara utama adalah kaum santri. Pilihan terhadap kaum santri juga tidak bisa

dilepaskan dari jumlah santri yang banyak dan berdekatan di masyarakat. Citra santri

di Jawa Timur cukup dapat diterima oleh masyarakat kecil. Bagi sekelompok

masyarakat di pedesaan, citra santri dikenal dengan kejujuran, keikhlasan dan juga

kesederhanaan. Dengan bekerja sama dengan santri, modal kepercayaan masyarakat

akan dengan mudah di dapatkan oleh Bawaslu Jatim.

Sejalan dengan itu, ternyata Bawaslu Jatim memiliki gagasan kreatif dan inovatif

dalam rangka menciptakan kesadaran bersama masyarakat dalam mengawasi Pemilu.

Moh. Amin, ketua Bawaslu Jatim menyatakan, bahwa pihaknya akan berupaya

membangun dan mendorong santri untuk terlibat dalam pengawasan pemilu dengan

cara mengumpulkan santri di Gelanggang Olahraga dan mendorong mereka menjadi

pengawas partisipatif.
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bersama rakyat awasi pemilu.

       Tri Santri

MENTARI baru saja menampakkan sinarnya

diufuk timur, namun kesibukan sudah terlihat

di salah satu sudut Pondok Pesantren Miftahul

Ulum, Dusun Krajan Barat, Desa Labanasem,

Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

Sejumlah santri terlihat sibuk berkemas

dengan menyiapkan sejumlah barang bawaan

usai menjalankan sholat subuh berjama’ah.

Salah satunya Ridwan Abdul Jalil dan Siti

Mutmainah. Keduanya adalah dua dari enam

santri yang di utus Pondok Pesantren asuhan

KH Ulil Albab, untuk mengikuti sosialisasi

pengawasan partisipatif bertema “ Sadar

pengawasan pemilu warga santri”, atau lebih

dikenal dengan santri mengawasi di Masjid

Nasional Al Akbar Surabaya, 27 Desember 2017

lalu, inisiasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Jawa Timur.

Santri selama ini identik
dengan kitab kuning,
masjid dan pesantren.
Bawaslu Jatim berupaya
memberikan kepercayaan
kepada santri untuk juga
berpartisipasi dalam
pemilu. Santri mengawasi
pemilu adalah terobosan
baru. Bagaimana
ceritanya?
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Tidak hanya para santri dari Ponpes

Miftahul Ulum Banyuwangi saja, namun

ribuan Perwakilan santri dari berbagai

pondok pesantren di Jawa Timur juga

melakukan hal serupa dihari tersebut.

Mereka berangkat bersama dari kantor

Panwaslu Kabupaten / Kota masing –

masing, menuju Masjid Nasional Al Akbar

Surabaya (MAS).  “ Kami merasa bangga

menjadi bagian dari upaya pengembangan

pengawasan partisipatif oleh Bawaslu,

baru kali ini santri seperti saya dilibatkan,

seneng sekali, belajar pemilu” kata

Ridwan sebelum berangkat.

Santri mengawasi merupakan

rangkaian ihtiyar persiapan pilkada

serentak 2018 dan pemilu 2019  yang

dilakukan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Timur.  Sebanyak

2.000 Santriwan dan Santriwati dari

berbagai pondok pesantren yang tersebar

di 38 kabupaten/kota di Jatim ikut

berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota

Bawaslu RI, Mohammad Afiffuddin, KPU

Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo

Baskoro, Panwas Kab/Kota se JawaTimur,

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Polda Jawa

Timur. Hadir juga Ketua Bawaslu Provinsi

Jawa Timur Muh Amin M.Pdi serta dua

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

Aang Kunaifi SH, MH dan Totok

Hariyono SH beserta Plt Kepala

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur 

Triyono. Panitia  juga mengundang

mantan ketua Lembaga Seni Budaya
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Muslim (Lesbumi) PBNU  Ngatawi Al-

Zastrow.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

Triyono, dalam Sambutannya

mengatakan, tujuan dari acara ini  adalah

menjadikan santri menjadi sasaran  dan

tema  kegiatan. Hal itu dilakukan karena

posisi santri saat ini dianggap masih

bersih dan hampir tidak pernah

dilibatkan dalam setiap ajang pesta

demokrasi 5 tahunan terutama dalam hal

pengawasan pemilu, Maka dengan

kegiatan gerakan sadar pengawasan

santri,   diharapkan  partisipasi santri

menjadi pemilih yang baik serta menjadi

ujung tombak pengawasan pemilu bisa

terus bertambah.

Hal serupa juga disampaikan Ketua

Bawaslu Jatim, Moh Amin, M.Pdi.

Menurutnya pelibatan kelompok

masyarakat dari kalangan santri tersebut

dikarenakan pelaksanaan pemilu selama

ini kerap menemui persoalan. Padahal

jumlah pondok pesantren di Jatim

mencapai sekitar 5.500. “Dengan

pelibatan santri mengawasi ini,

diharapkan pelaksanaan pilkada 2018 dan

pemilu 2019 bisa lebih baik,” ujarnya. 

Apalagi selama ini Bawaslu Jawa

Timur banyak mendapatkan masukan

dari panwaslu kabupaten/kota jika

pelaksanaan pemilu di pondok pesantren

banyak ditemukan dugaan pelanggaran

dan kecurangan, seperti ada santri yang

bukan warga setempat ikut mencoblos
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dan cenderung mengikuti perintah

Pimpinan Ponpes, padahal setiap orang

memiliki hak menentukan pilihan

sendiri. Menariknya, Pelibatan santri

mengawasi pemilu ini, kata Amin baru

kali pertama dilakukan di Jawa Timur.

“ Ini merupakan bentuk pengawasan

partisipatif yang pertama dilakukan

oleh Bawaslu dengan melibatkan para

santri untuk mengawasi pilkada

serentak 2018 dan pemilu 2019 di

Jatim,” ungkapnya.  

Target tindak lanjut pertama

pengawasan dari kegiatan ini dengan

memberikan bimbingan teknis kepada

para santri yang akan dilakukan oleh

pihak Panwaslu di kabupaten/kota.

Mulai dengan memberikan

pemahaman tentang jenis-jenis

pelanggaran pemilu dan apa yang bisa

dilakukan jika menemukan

pelanggaran tersebut. “ Kami ingin

Pilkada serentak 2018 dapat berjalan

damai, dan tidak banyak terjadi

pelanggaran. Kami harapkan para

santri dapat berperan besar untuk

mewujudkan itu,” tambah pria asli

Sumenep ini. 

Sementara itu perwakilan santri

dari Kabupaten Blitar, Mohammad

Deka Nasrulloh mengatakan langkah

dari Bawaslu dengan melibatkan para

santri ini dalam pengawasan pilkada

serentak 2018 mendatang merupakan

langkah yang tepat. Karena santri ini

merupakan kaum yang bersih menjaga

utuhnya NKRI. “Dengan merangkul

para santri ini Insya Allah pelaksanaan

Menjadi pengawas pemilu itu
bagian dari Jihad santri dalam
upaya mewujudkan keadilan dan
melawan kedholiman serta
mewujudkan pemimpin yang adil
yang mampu membawa
kemaslahan umat.
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pilkada di Jatim 2018 dan pemilu 2019 akan berjalan damai, aman dan bersih,” jelas

santri dari ponpes Al Kamal Blitar.

Masih dilokasi yang sama, komisioner  Bawaslu RI, Muhammad Afifudin mengaku

mengapresiasi positif langkah Bawaslu Jatim yang telah menggandeng santri di Jatim

untuk ikut terlibat dalam pengawasan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

“Menggandeng santri  jumlah banyak dan diselenggarakan di Masjid Al Akbar Surabaya

ini merupakan langkah pertama di Indonesia. Dan diharapkan itikad baik ini membawa

hasil yang bagus untuk pengawasan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, berjalan

dengan damai dan lancar,” terang Afifudin. 

Sementara Sastro Al Ngatawi, budayawan santri yang didapuk jadi Pemateri

mengatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari surga dunia karena tergolong negeri

keberagaman tapi damai. Hal itu bisa terjadi karena ada komitmen santri dalam menjaga

NKRI. “Syariat tak bisa dijalankan dengan baik jika negerinya tak aman karena itu

menjaga kedaulatan NKRI adalah wajib bagi santri,” ujarnya. Bagaimana menjaga

NKRI? kata Sastro bisa melalui demokrasi melalui pemilu. Sebab dengan adanya pemilu

regenerasi pemimpin rakyat bisa berjalan dengan baik. Supaya pemilu berkualitas maka

santri juga perlu ikut mengawasi. ”Makanya nanti kita dilatih bagaimana cara

mengawasi pemilu sesuai aturan yang berlaku. Ini bagian praktek langsung kaidah-

kaidah fiqh,” ujar Sastro Al Ngatawi saat sosialisasi pengawasan partisipatif sadar

pengawasan pemilu warga santri segmentasi kelompok santri. 

Diceritakan Sastro, Imam Ibnu Qoyim mengatakan bahwa pemimpin yang dholim

dan tidak adil itu karena rakyat tidak mau ikut mengawasi dan proses pemilihannya

tidak jujur, adil, bebas dan rahasia. Ia juga mengingatkan santri harus menjaga Pilkada

dan pemilu dari fitnah-fitnah yang mengatasnamakan agama. Sehingga ayat alquran

itu harus sesuai dengan tujuan membawa kemaslahatan umat. “Jangan salah

mengartikan dan menerapkan ayat-ayat Al Qur’an, harus pada tempatnya. Makanya

harus mengerti ilmunya tidak boleh ngawur,” tegasnya. Ia juga berharap fungsi

pengawasan bukan untuk menyalahkan tapi yang penting orang yang diawasi itu tidak

melakukan pelanggaran dan kalau terjadi pelanggaran tidak diulangi lagi karena sudah

mau sadar. “Menjadi pengawas pemilu itu bagian dari Jihad santri dalam upaya

mewujudkan keadilan dan melawan kedholiman serta mewujudkan pemimpin yang

adil yang mampu membawa kemaslahan umat. Inilah logika ushul fiqh,” imbuhnya. 

Sebelum acara berakhir, ribuan santri yang hadir melakukan ikrar santri yang

dibacakan dua orang santriwan dan santriwati yang berisi tiga ikrar atau ikrar tri santri,

yakni pertama, siap berpartisipasi melakukan pengawasan tahapan pemilu 2018 dan

pemilu 2019. Kedua,  menolak money politic pada pemilu 2018 dan pemilu 2019. Ketiga,

menolak kampanye hitam pada pemilu 2018 dan pemilu 2019. Kemudian dilanjutkan

dengan penyemaatan pin pada santriawan dan santriwati oleh ketua Bawaslu Jatim.
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bersama rakyat awasi pemilu.

       deklarasi kalah
terhormat, menang

             bermartabat

Sengketa Pemilu adakalanya
berasal dari ketidaksiapan
untuk kalah dan menerima
lawannya untuk menang.
Konfik direproduksi untuk
kepentingan elite polit ik.
Rakyat menjadi Korban.
Bawaslu Jatim tidak tinggal
diam. Ada upaya mencegah
sebelum semuanya terjadi.
Apa strateginya? Berikut
laporannya.

KONTESTASI politik mengandaikan adanya

yang menang dan ada yang pasti kalah. Namun

tidak semua peserta memiliki kesadaran untuk

mengakui kekalahan. Saat hanya kemenangan

yang menjadi tujuan satunya satunya, maka

berbagai cara akan dilakukan, bahkan hingga

melakukan kekerasan.

Selain memetakan potensi kerawanan

pemilu, Bawaslu Jatim juga mengajak berbagai

pihak untuk menggelorakan Deklarasi Kalah

Termormat Menang Bertabat. Acara deklarasi

ini digela di Hotel Majapahit Surabaya pada

Minggu, 23 September 2018. Hadir dalam acara

yang berlangsung sakral tapi meriah ini jajaran
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16 partai politik peserta pemilu, Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden

di Jatim, calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jatim, jajaran

Forpimda, jajaran KPU Jatim, panwascam dan panwas kelurahan se-Surabaya serta

berbagai media massa.

Moh. Amin, sebagai Ketua Bawaslu Jatim menyatakan, bahwa deklarasi ini sebagai

penanda awal dimulainya kampanye yang akan dihelat mulai 23 September 2018 sampai

13 April 2019. Pihaknya telah menyiapkan serangkaian pengawasannya untuk

memastikan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum

kampanye, Bawaslu Provinsi membuat kegiatan bimbingan teknis kepada semua

anggota Bawaslu dan kepala kesekretariatan di 38 Kabupaten/Kota, rapat koordinasi

persiapan kampanye dengan 16 Pimpinan partai politik dan KPU Jawa Timur.

Dari data yang dimiliki oleh Bawaslu Jatim, terdapat 1.573 orang dari 16 Partai Politik

akan merebutkan 120 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur, dan 28 calon anggota DPR RI

akan merebutkan 4 kursi pada Pemilu tahun 2019.
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Perebutan kursi di legisltatif dan

juga pemilihan presiden dengan sistem

multi partai ini memiliki banyak

konsekuensi yang harus harus

diantisipasi. Bawaslu Jatim megingatkan

tentang potensi banyaknya pelanggaran.

Potensi pelanggaran tersebut mulai

dari Pemasangan alat peraga kampanye

(APK) diluar titik lokasi yang telah

ditetapkan, tumpang tindih APK

Peserta Pemilu, penghilangan APK dan/

atau pengerusakan APK, kampanye

diluar jadwal, keterlibatan aparatur sipil

Negara (ASN) dalam kampanye, iklan

kampanye diluar jadwal, penggunaan

sumber daya negara untuk kampanye

(aktor dan kebijakan), biaya aktifitas

kampanye tidak sama dengan yang

dilaporkan, politik uang/barang dan

kampanye negatif penggunaan isu

SARA.

Potensi pelanggaran dalam pemilu

ini harus dicegah oleh berbagai pihak

yang terlibat. Untuk itulah, Bawaslu

Jatim membuat komitmen bersama

dalam Deklarasi Kalah Terhormat dan

Menang Bermartabat.

Paling kurang, Bawaslu Jatim

mengingatkan sejumlah hal ikhwal

penting, di antaranya: pertama,

Kontestan yang bersaing di Pemilu

Legislatif (DPRD Provinsi dan DPD RI)

dan Pilpres harus tunduk pada  aturan

main yang berlaku dan tetap

memperhatikan nilai-nilai etika. Praktik

kampanye kotor dan tak bermartabat

tidak boleh dilakukan. Kedua,

Penyelenggara pemilu, bekerja sebaik-

baiknya sesuai tugas dan kewenangannya,

teliti dan cermat. Penyelenggara pemilu

harus memperhatikan kemandirian dan

ketidakberpihakan, bekerja secara efektif

dan efisiensi, profesionalisme terhadap

bidang yang digelutinya. Ketiga, Aparat

negara, khususnya TNI dan Polri, maupun

intelijen harus netral dan profesional.

Tindakan yang tegas, terbuka, dan

transparan harus dilakukan terhadap

anggota TNI/Polri yang terbukti

berpolitik praktis dan atau memberikan

dukungan (terbuka atau diam-diam)

kepada calon tertentu. Hal ini ini harus

diwujudkan dengan independensi dan

berfokus menjamin keamanan sesuai

dengan fungsi dan tugasnya; dan keempat,

Masyarakat Jawa Timur sebagai warga

pemilih perlu mengambil peran secara

aktif memantau dan mengawal

berlangsungnya Pemilu tahun 2019,

tujuannya agar pemilu dan demokrasi

selaras dengan prinsip supremasi hukum

dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia.

Nailur Rofi, salah seorang warga

Subaya mengapresiasi digelarnya

Deklarasi Kalah Terhormat Menang

Bermartabat ini. Baginya, Bawaslu Jatim

telah berupaya mencegah sebelum terjadi

pelanggaran.

“Deklarasi ini baik karena

mengingatkan kepada setiap peserta

pemilu agar bersiap diri menerima

kekalahan secara terhormat. Komitmen

mereka akan terus diingat dan ditagih

oleh masyarakat minimal sampai pemilu

usai” katanya.
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bersama

BAWASLU
tegakkan keadilan

Pemilu.



Berangkat dari Temuan

Pengawas

Siang Terik di Bulan

Oktober, tepatnya hari

Minggu  tanggal 21

Oktober 2018, terjadi

peristiwa yang mencatat

sejarah penegakan

peraturan Pidana Pemilu

pertama kali di Kabupaten

Mojokerto. Bersamaan

dengan kegiatan

kampanye tatap muka

yang dilakukan oleh

Cawapres nomor urut 02

di Pacet Mojokerto,

dilakukan kegiatan

penyambutan oleh warga

S a m p a n g a g u n g

Kecamatan Kutorejo.

Kegiatan tersebut

bertempat di sebelah utara

Sambut Cawapres berujung
pidana: kasus kepala desa di
Mojokerto

Balai Desa Sampangagung,

tepat di pinggir jalan raya

Mojosari – Pacet.

A f i d a t u s h o l i k h a ,

Koordiv PHL Bawaslu

Kabupaten Mojokerto

menuturkan, bahwa dia

merupakan salah satu

saksi yang melihat

langsung kejadian

tersebut, bersama dengan

Fala Yunus Panwas Desa

Sampangagung, serta

Selamet Abadi Panwascam

Kutorejo. “Sebetulnya niat

awal saya mau melakukan

pengawasan di Pacet, saat

lewat Sampangagung kok

ada kerumunan warga, ada

spanduk ucapan Selamat

Datang yang ditujukan

kepada Cawapres nomor

urut 02, ada hiburan musik

Patrol dengan lagu goyang

dua jari, bahkan ada

saweran uang kepada

penyanyi dan penarinya”,

cerita Afidah.

Yang mengejutkan,

dari informasi Pengawas

setempat yang saat itu juga

berada di TKP, Afidah

baru mengetahui bahwa

kegiatan itu dilaksanakan

oleh Suhartono, yang saat

itu masih aktif menjabat

sebagai Kepala Desa

Sampangagung.  Nono

panggilan akrab

Suhartono bersama

warganya, sengaja

berkumpul untuk

menyambut kehadiran

Sandiaga Uno yang akan

Penegakan hukum menganut salah satu prinsip equal before the law. Semua
warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Tak terkecuali
bagi kepala desa yang diatur sedemikian rupa selama musim pemilu
berlangsung. Kasus kepala desa di Mojokerto menjadi contoh.
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melakukan Kampanye di daerah Pacet.

Kebetulan, untuk menuju Pacet,

rombongan Sandiaga Uno yang berangkat

dari arah Surabaya, harus melewati daerah

Sampangagung. Kegiatan penyambutan

tersebut tampak sudah dipersiapkan

dengan matang. Bahkan, Nono yang

awalnya memakai kaos hitam, di tengah-

tengah kegiatan berganti kostum dengan

memakai baju koko putih bertuliskan

SAPA Parbowo – Sandi.

Sore itu, sekitar pukul 15.10

rombongan Sandiaga melintas di daerah

Sampangagung yang kemudian dicegat

oleh warga termasuk Kades Nono. Mobil

Toyota Innova Hitam yang ditumpangi

Sandiaga kemudian diberhentikan dan

diarahkan menuju halaman Pabrik

Bonvast yang terletak di sisi sebelah barat

jalan. Sandiaga Uno dengan memakai baju

biru kemudian turun dari mobil yang

ditumpanginya, selanjutnya bersalaman
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dan melakukan swafoto bersama warga yang hadir, tidak terkecuali kades Nono. Saat

melakukan swafoto, Nono tidak segan-segan mengangkat Gesture dua jari diikuti oleh

warga. Sekitar 10 menit kemudian, Sandiaga berpamitan untuk melanjutkan perjalanan

menuju Pacet, melakukan Kampanye sebagaiamana rundown yang tertera di Surat

pemberitahuan kepada Kepolisian.

“Setelah rombongan Sandiaga melanjutkan perjalanan, saya juga ikut melanjutkan

perjalanan ke Pacet, karena memang disanalah tujuan awal pengawasan saya. Teman-

teman Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang lain juga sudah berada di Pacet

duluan untuk ikut melakukan pengawasan.” Tutur Afidah. Tak lupa, Afidah juga

sempat memberitahukan kepada kawan-kawannya terkait kegiatan yang dilakukan

oleh Kades Nono, melalui pesan Whatsapp Grup. Dari obrolan di grup disepakati akan

dilakukan pembahasan mendalam terkait hal tersebut, karena ada dugaan pelanggaran

terhadap undang-undang ke-Pemilu-an.

Pembahasan dimaksud selanjutnya dilakukan esok harinya di Kantor bawaslu

Kabupaten Mojokerto, yang beralamat di Jl. RA. Basuni No. 393 Sooko Mojokerto.

Dalam bahasan diputuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut, sebelum Bawaslu

memutuskan apakah ada unsur pelanggaran atau tidak, termasuk penentuan kategori

pelanggaran. Investigasi dilakukan dengan menghadirkan Kades Nono dan Ketua Tim

Paslon 02 Kabupaten Mojokerto, atas nama Arif Setiawan. Sesuai undangan, Nono
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hadir di kantor Bawaslu

pada hari Kamis 25

Oktober 2018. Dalam

investigasi Nono

mengakui bahwa kegiatan

pada hari minggu tersebut

memang benar dilakukan

bersama warganya, untuk

menyambut kedatangan

Sandiaga Uno yang

diagendakan melintas di

daerahnya. Sementara Arif

Setiawan menyatakan

tidak mengetahui kegiatan

tersebut, Karena bukan

termasuk bagian dari

agenda Kampanye

Sandiaga Uno di Pacet.

Pada saat yang hampir

bersamaan, Komisioner

Bawaslu Kabupaten

Mojokerto juga

menemukan unggahan

video di Channel Youtube

dengan judul “Kades Nono

Menghadang Cawapres

Sandiaga Uno Lewat”.

Vidio yang diunggah oleh

Toyek Production pada

Senin 22 Oktober 2018

menggambarkan secara

lengkap proses

penyambutan Sandiaga

Uno. Bahkan dalam Vidio

berdurasi 15 menit 2 detik

- belakangan diketahui

memang sengaja diunggah

atas permintaan Kades

Nono - tampak Kades

Nono membagi-bagikan

uang kepada warga. Yang

bersangkutan juga terlihat

berkali-kali melakukan

gesture mengangkat dua

jari sambil sesekali

melakukan swafoto.

Atas hasil invetigasi,

didukung alat-alat bukti

berupa foto-foto dan

video, dan setelah

dilakukan konsultasi

dengan Sentra Gakkumdu,

Bawaslu Kabupaten

Mojokerto selanjutnya

melakukan rapat pleno

pada hari Jum’at tanggal

26 Oktober 2018 dan

memutuskan untuk

meregister sebagai temuan

dugaan pelanggaran

Pidana Pemilu. Ahmad

Bashori, Koordinator

Divisi Penindakan

Pelanggaran, Bawaslu

Kabupaten Mojokerto

menjelaskan “Pada pasal

282 Undang-undang 7

tahun 2017, jelas

disebutkan bahwa Kepala

Desa atau sebutan lain

dilarang membuat

keputusan dan/atau

melakukan tindakan yang

menguntungkan atau

merugikan salah satu

peserta pemilu dalam masa

Kampanye. Sanksinya

jelas, ada di pasal 490 yaitu

ancaman Pidana Penjara

maksimal 1 tahun dan

denda maksimal dua belas

juta rupiah.” Tutur

Bashori. Selanjutnya,

kejadian tersebut

diregister dengan nomor

001/TM/PP/KAB/16.24/X/

2018.

Sentra Penegakan

Hukum Terpadu

(Gakkumdu) Sepakat

Tindak Pidana

Memenuhi Unsur

Jum’at 26 Oktober

2018 Bawaslu Kabupaten

Mojokerto bersama

Kepolisian dan Kejaksaan

Negeri Kabupaten

Kepala Desa
atau sebutan
lain dilarang

membuat
keputusan dan/
atau melakukan
tindakan yang

menguntungkan
atau merugikan

salah satu
peserta Pemilu
dalam masa
kampanye.



Mojokerto yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama.

Agenda utama adalah penyampaian temuan dugaan tindak Pidana Pemilu yang

dilakukan oleh Kades Sampangagung. Berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan dan

hasil investigasi oleh Bawaslu, Gakkumdu sepakat bahwa hal tersebut merupakan

tindak pidana Pemilu. Sebagai tindak lanjutnya, beberapa pihak mulai dari Panwasdes,

Panwascam, Kades Nono, Ketua Tim Paslon 02 dan Ketua Tim Paslon 01 Kabupaten

Mojokerto, Ketua KPU serta Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto akan dipanggil

untuk dilakukan klarifikasi.

Mulai Senin 29 November 2018 Bawaslu didampingi Penyidik Polres Mojokerto

melakukan serangkaian klarifikasi, hasil klarifikasi dituangkan dalam BAP yang

ditandatangani oleh pihak pemberi keterangan. Kades Nono sempat dikirimi undangan

dua kali, karena pada undangan hari Selasa tidak bisa hadir. Dia selanjutnya datang ke

Kantor Bawaslu pada hari Rabu 31 Oktober 2018. Dalam keterangannya, Kades Nono

mengakui bahwa kegiatan penyambutan Sandiaga Uno memang sudah direncanakan

dan dia mengeluarkan uang sebesar 20 juta rupiah untuk kegiatan tersebut.

“Jadi Pak Kades bilang, bahwa pada hari Jum’at malam sengaja mengumpulkan

Karang taruna di rumah Ibunya, untuk merencanakan penyambutan Sandiaga Uno,

disana ada pembagian tugas, Istrinya disuruh WA semua Kader PKK agar hadir pada

hari Minggu, yang hadir mendapat uang 20 ribuan. Sunardi kebagian pesan Banner

dan sebagainya.” Ungkap Bashori yang saat itu bertugas untuk melakukan klarifikasi

kepada kades Nono. Ketika ditunjukkan foto-foto dokumentasi serta Vidio, Kades

Nono juga membenarkan bahwa orang dalam foto dan video memang dirinya.

Sementara Ardi Sepdianto Kepala DPMD kabupaten Mojokerto, juga memastikan

bahwa Suhartono memang masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa. Dibuktikan

dengan SK Bupati Mojokerto nomor 188.45/596/HK/416-012/2013 tanggal 22 Agustus

2013, bahwa Suhartono ditetapkan sebagai kepala Desa sejak Agustus 2013 sampai

Agustus 2019. Adapun Saksi Ahli Ayuhanafiq Ketua KPU Kabupaten Mojokerto

menjelaskan, bahwa kegiatan yang dilakukan Kades Nono pada hari minggu tersebut

termasuk kategori tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu, dalam

hal ini paslon 02.

Hasil klarifikasi selanjutnya diserahkan kepada pihak Penyidik Polres Mojokerto,

untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan dilakukan secara maraton karena

pihak Kepolisian hanya punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan proses penyidikan,

ditambah 7 hari lagi jika dirasa masih butuh keterangan tambahan. Hampir semua

pihak yang diklarifikasi oleh Bawaslu juga dipanggil dalam proses penyidikan, termasuk

masria Ulfa salah satu Kader PKK yang mendapatkan undangan WA terkait kegiatan

penyambutan Sandiaga Uno. Saksi pemesan banner dan saksi yang diperintah Kades

Nono untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari Minggu tersebut, serta

BAWASLU JAWA TIMUR | JANUARI 201965



mengunggahnya di Channel Youtube juga termasuk

sebagai pihak yang dimintai keterangan oleh

Penyidik Polres.

Tiga Komisioner Bawaslu juga turut dipanggil

untuk dimintai keterangan, yaitu Ahmad Bashori,

Dody Faizal dan Afidatusholikha. Selain Komisioner,

Staf bawaslu kabupaten Mojokerto Yusa Sa’dillah

juga dimintai keterangan sebagi pihak yang

mengunduh Vidio Kades Nono dari channel youtube.

Sementara Fala Yunus Panwasdes Sampangagung

dan Selamet Abadi Panwascam Kutorejo juga

dihadirkan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Pada Kamis tanggal 15 November, Polres Mojokerto

menetapkan Kades Nono sebagai tersangka. Selain

pihak-pihak diatas, Penyidik Polres Mojokerto juga

meminta keterangan Ahli pidana dari Universitas

Airlangga Surabaya.

Jum’at 23 November 2018, Penyidik Polres

Mojokerto melakukan pelimpahan berkas

penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Pelimpahan dilakukan di Sekretariat Gakkumdu

yang bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten

Mojokerto. Selanjutnya pada tanggal 28 November

2018, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

menyatakan berkas Perkara Tindak Pidana Kades

Sampangagung dinyatakan lengkap (P.21). Tahap

berikutnya, pada 29 November pukul 16.00 WIB

dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti,

dari Penyidik kepada Kejaksaan Negeri tanpa dihadiri

oleh tersangka.

Tidak Ada Penyesalan

Paska ditetapkan sebagai tersangka, bukannya

menyesal, Kades Nono justru membuat Vidio yang

menyatakan bahwa proses yang sedang menjeratnya

penuh unsur politis, dia adalah korban rezim yang

dzolim. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit 50

detik, Kades Nono bahkan semakin menunjukkan

keberpihakannya kepada

salah satu Peserta Pemilu. Dia

mengajak seluruh Kepala Desa

lain se Indonesia untuk tidak

takut. Vidio tersebut dikirim

secara berantai melalui

Medsos dan sampai ke tangan

Gakkumdu kabupaten

mojokerto.

Tidak hanya itu, di tengah-

tengah masa pesidangan,

Kepala Desa Suhartono juga

membuat Vidio kembali dan

video tersebut menyebar

melalui Medsos. Vidio

berdurasi 5 menit 10 detik

mengambil latar belakang

Paska ditetapkan

sebagai tersangka,

bukannya menyesal,

Kades Nono justru

membuat Vidio yang

menyatakan bahwa

proses yang sedang

menjeratnya penuh

unsur polit is, dia

adalah korban rezim

yang dzolim.
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Banner besar yang bergambar pasangan

calon Presiden dan wakil Presiden nomor

urut 02 di salah satu Posko pemenangan

paslon nomor urut 02. Dengan memakai

atribut seragam Kepala Desa, Kades Nono

justru mengajak masyarakat untuk

memilih pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden nomor urut 02.

Proses Persidangan Hingga Putusan

Proses sidang perkara pidana Pemilu

berbeda dengan sidang perkara umum

lainnya, Pengadilan Negeri Mojokerto

hanya punya waktu 7 hari kerja untuk

menyelesaikan Proses Persidangan

Tindak pidana Pemilu yang dilakukan

oleh kades Nono. Paska pelimpahan

berkas dari Kejaksaan Negeri kepada

Pengadilan Negeri Mojokerto, sidang

perdana langsung dilakukan pada hari

Rabu 5 desember 2018, namun ditunda

karena terdakwa maupun Kuasa

Hukumnya tak satupun hadir. Pada

sidang kedua, JPU menghadirkan saksi

dari unsur jajaran Pengawas Pemilu

Kabupaten Mojokerto dan dilanjut

dengan saksi lainnya.

Dody Faizal Koordinator Divisi

Sengketa Bawaslu kabupaten Mojokerto

mengatakan bahwa jajaran pengawas

merupakan saksi fakta, karenanya

dihadirkan lebih dahulu dalam

persidangan. “Jajaran kami dari

Panwasdes sampai Bawaskab kan ada

yang menyaksikan langsung kejadian di

TKP, jadi keterangan dari unsur pengawas

sangat penting, makanya didahulukan

oleh Jaksa Penuntut Umum.” Ujar Dody.

Dalam tuntutannya, JPU meminta

Hakim menjatuhkan hukuman pidana

penjara 6 bulan dengan 1 tahun percobaan,

serta denda sebanyak 12 juta rupiah.

Namun fakta di persidangan membuat

Hakim berpandangan lain, dalam sidang

terakhir pada Kamis tanggal 13 Desember

2018 Hakim menjatuhkan sanksi lebih

berat dari yang diminta JPU.

“Menyatakan terdakwa Suhartono telah

terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana,

dengan sengaja melakukan tindakan yang

menguntungkan salah satu peserta

Pemilu dalam masa kampanye.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

Suhartono dengan pidana penjara selama

dua bulan dan denda sebesar 6 juta rupiah

dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama satu bulan.” Kata Ketua

Majlis Hendra Hutabarat, SH., saat

membacakan putusan.

Dengan begitu, kasus pidana Pemilu

di Kabupaten Mojokerto merupakan

putusan pertama di Indonesia yang

memberi sanksi kurungan/penjara dalam

pelaksanaan Pemilu tahun 2019. “Selama

ini kan Pidana pemilu di Indonesia hanya

diberi sanksi hukuman percobaan, baru

Mojokerto yang hukuman penjara

kurungan. Ini bisa menjadi yurisprudensi

bagi daerah-daerah lainnya, dan memberi

pembelajaran bagi pihak-pihak yang tidak

boleh terlibat kegiatan kampanye untuk

tidak melanggar aturan yang sudah ada.”

ujar Aris Fakhrudin Asy’at, Ketua

Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
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N  G  O  P  I

MENEGAKKAN
KEDAULATAN PEMILU

BERSAMA SANTRI

Tantangan pemilu

kian kompleks. Tidak

hanya politik uang dan

hoax, tetapi juga

pendulum intoleransi kian

naik dalam politik. Hasil

penelitian beberapa pakar

tentang toleransi dan

intoleransi menunjukkan

persepsi yang beragam.

As Syaukani menduga

bahwa pada tahun 2016

dan 2017, saat demonstrasi

di Jakarta adalah

kesadaran intoleransi yang

mengendap di alam bawah

sadar masyarakat Muslim.

Fealy menduga hanya

sebagai ekspresi kesalehan

personal yang diwujudkan

ke ruang publik.

Terlepas dari itu,

intoleransi dalam

beragama adalah pemicu

ledak yang paling efektif

dalam kampanye SARA.

Kian lama isu SARA

dianggap efektif

digunakan, dikarenakan

dengan menggunakan isu

SARA pernah menang di

dalam pilkada.

Jika SARA yang

dijadikan isu dalam

kampanye, maka yang

benar benar rugi adalah

rakyat. Isu SARA akan

menyebabkan luka sejarah

WRITTEN BY NUR ELYA ANGGRAINI
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan

Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Timur
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antarsesama elemen bangsa. Kita akan

saling serang karena kita beda agama,

suku dan ras. Padahal sebagai suatu

bangsa yang besar kita telah mengikatnya

dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Tentu puluhan tahun kita berbangsa,

tidak ingin rusak hanya karena

momentum lima tahunan semata. Apalagi

dengan menguatnya isu SARA pada satu

sisi, pada sisi lain akan memudarkan adu

kampanye tentang program strategis.

Berganti dari jualan emosi yang kian

memanaskan suhu udara demokrasi kita.

Hingga memasuki bulan Desember

sejak dimulai kampanye nasional pada

September lalu, rakyat masih menunggu

program dan gagasan dari capres dan

cawapres, partai politik dan calon

anggota dewan perwakilan daerah.

Karena tiap waktu, isu yang muncul

adalah hal hal yang tidak substansial.

Seperti tampang Boyolali dan Politik

Genderuwo.

Pada sisi lain, terdapat temuan dari

Burhanuddin Muhtadi, bahwa aktor

dibalik isu SARA yang menguat

dilakukan sekelompok elite politik yang

memobilisasi untuk membawa isu agama

ke dalam ruang demokrasi. Isu agama

memiliki daya ledak yang kuat dan akan

mudah menciptakan konflik yang

berkepanjangan. Temuan yang terjadi ini

menguatkan tentang teori Modus Produksi

Masdar Hilmy.

Dalam kerangka teoritik, Masdar

menyebutkan bahwa konflik dan gesekan

beragama diproduksi sesuai kepentingan.

Yang patut dipilah dari kepentingan ini

adalah, bahwa kaum elite cenderung

memiliki kepentingan ekonomi.

Sementara akar rumput memang murni

ideologis.

Tampaknya yang terjadi dalam

kekinian adalah kisah kisah agama yang

direproduksi secara terus menerus.

Padahal isu agama yang terus dijual,

harganya terlalu mahal untuk demokrasi

kita. Kita telah mengalami jalan mundur

demokrasi

Isu agama hanya bisa diredam oleh

kelompok ulama. Karena yang memiliki

otoritas adalah kelompok ulama. Namun

lagi lagi, dengan identitas sebagai ulama

kini juga terseret seret ke arus pelabelan

dan terkadang menjadi kompor panas

yang membakar basis massa agama.

Disinilah tampaknya kaum santri

harus berperan. Walaupun dalam

beberapa kajian santri identic dengan

kepatuhan terhadap ulama, namun dalam

hal ini, sosok santri yang berusaha

dijadikan sebagai jawaban adalah term

santri sebagai yang dipahami oleh Cliffort

Geertz dan Kiai Saifuddin Zuhri. Bagi

Geertz, santri memiliki makna yang luas

adalah kelompok yang memahami agama.

Dalam pemaknaan yang sempit, santri

adalah sekelompok orang belajar agama di

pesantren.

Dalam pemaknaan Kiai Saifuddin

Zuhri, makna santri lebih dalam dan

subtil dengan rakyat. Bahwa santri adalah

anak rakyat. Lahir dari rakyat, besar

dengan rakyat, tahu lebih banyak tentang

rakyat, dan nanti akan dikubur bersama

dengan rakyat. Pemaknaan ini
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mempunyai kemiripan dengan term

intelektual organik dalam bahasa Antonio

Gramsci.

Untuk itulah, Bawaslu Jatim telah

berupaya menggandeng 1500 santri yang

tersebar di Jawa Timur untuk memiliki

kegiatan yang aktif dalam juga ikut

mengawasi berlangsungnya demokrasi di

Jawa Timur.

Ada beberapa alasan santri harus

terlibat mengawasi. Pertama, kaum santri

adalah anak muda yang masih memiliki

idealisme. Identitas santri di pesantren

identic dengan kesederhanaan,

kesantunan, akhlakul karimah dan

keikhlasan. Nilai nilai adalah modal

sangat berharga untuk merawat

demokrasi kita.

Santri yang sederhana akan

menjadikan dirinya tidak terjebak pada

paragmatisme politik yang menuhankan

materi. Kesantunan santri adalah oase

ditengah gurun teriakan takbir untuk

menjatuhkan lawan politik. Akhlakul

karimah menjadikan sikap saling

menghormati pilihan. Keikhlasan santri

adalah berarti kecintaan terhadap negara

ini lahir batin

Kedua, potensi santri secara kuantitas

di Jawa Timur cukup besar. Pesantren

Sidogiri misalnya, santrinya mencapai

ribuan orang. Belum lagi dengan

Pesantren Tebuireng Jombang, Pesantren

Lirboyo, Pesantren Syaikhona Kholil, dan

ratusan pesantren lainnya di Jawa Timur.

Untuk itulah, Bawaslu jatim

menggandeng santri sebagai ikhtiar

untuk mewujudkan kedaulatan pemilu.

Karena santri adalah harapan. Apalagi jati

diri santri, anak muda di pesantren yang

masuk dalam ketegori generasi millennial

ini perlu dilibatkan dalam demokrasi yang

sehat. Karena hasil penelitian dari CSIS

dan Alvara menunjukan bahwa generasi

milenial alergi dalam politik.

Alergi dalam politik ini harus diobati

dengan terlibat dalam kerja kerja

pengawasan untuk dapat menjawab

masalah masalah yang ada. Karana

pilihannya hanya dua: Jika kita bukan

menjadi solusi, kita adalah masalah.
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N  G  O  P  I

PELAKSANAAN
KEDAULATAN RAKYAT

DALAM PEMILU
WRITTEN BY MOCH. AMIN, M.PD.I

Ketua  Bawaslu Jawa Timur

Undang-undang nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan

umum mendefinisikan Pemilihan

umum sebagai sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat,

anggota Dewan perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil

presiden, dan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasra, jujur, dan

adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan

pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.
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Prinsip kedaulatan

rakyat merupakan prinsip

ketatanegaraan yang

ditegaskan dalam Pasal 1

ayat (2) UUDNRI 1945.

“Kedaulatan berada ditangan

rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang

Dasar”. Prinsip kedaulatan

rakyat, yang berarti

memberikan hak yang

sangat besar bagi rakyat

untuk berpartisipasi

dalam setiap egenda-

egenda Negara yang harus

dilaksanakan termasuk

agenda kepemiluan

menempatkan rakyat

tidak hanya sebagai objek

tetapi juga sebagai subjek

yang dapat aktif terlibat

dalam setiap event yang

dilaksanakan Negara.

Namun demikian

kedaulatan rakyat, tetap

harus harmonis dengan

kedaulatan hukum yang

menempatkan hukum

secara supreme (tinggi),

sehingga pelaksanaan

kedaulatan rakyat harus

tetap harus sesuai dengan

p e r u n d a n g - u n d a n g a n

yang berlaku (ius

constitutum).

Tulisan ini akan

menjelaskan pelaksanaan

kedaulatan rakyat dalam

kepemiluan khususnya

keterlibatan rakyat dalam

pengawasan kepemiluan.

Penulis akan menjelaskan

hak-hak rakyat dalam

kepemiluan khususnya

yang berhubungan dengan

proses pengawasan dan

penegakan hukum pemilu.

Metode yang digunakan

adalah metode penelitian

normative dengan

pendekatan perundang-

undangan (statute approach)

dan pendekatan

konseptual (conceptual

approach).

Pelaksanaan Kedaulatan

secara Langsung oleh

Pemilik Kedaulatan

U n d a n g - u n d a n g

Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 (UUDNRI

1945) telah memberikan

haknya secara langsung

kepada rakyat Indonesia

untuk digunakan dalam

menentukan atau memilih

Presiden-wakil presiden,

memilih anggota DPR,

DPRD dan Juga memilih

anggota DPD.Hal tersebut

ditegaskan dalam Pasal

22e ayat (1) “Pemilihan

umum dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil setiap

lima tahun sekali.”

Atas dasar konstitusi

diatas, maka

penyelenggara pemilu baik

KPU maupun Bawaslu

bahkan pemerintah yang

notabene tidak termasuk

penyelenggara pemilu

berkewajiban menjaga dan

melindungi hak

konstitusionalitas rakyat

sebagai pemilih dengan

fungsi dan kewenangan

masing-masing.

Pemerintah, baik

pusat maupun pemerintah

daerah berkewajiban

menyediakan data

kependudukan dalam

bentuk: pertama, data

agregat kependudukan per

kecamatan sebagai bahan

bagi KPU dalam

menyusun daerah

pemilihan, anggota DPRD

kabupaten/kota. Kedua,

Data penduduk potensial

pemilih Pemilu sebagai

bahan bagi KPU dalam

menyusun daftar pemilih

sementara; dan ketiga, data

Warga Negara Indonesia

yang bertempat tinggal di

luar negeri sebagai bahan

bagi KPU dalam

penyusunan daerah
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pemilihan dan daftar

pemilih sementara.

KPU bertugas

memutakhirkan data

pemilih berdasarkan data

pemilu terakhir dengan

memperhatikan data

kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan

oleh pemerintah  dan

menetapkannya sebagai

daftar pemilih. Sementara,

Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu

k a b u p a t e n / K o t a ,

Panwaslu Kecamatan, dan

Panwaslu Kelurahan/Desa

melakukan pengawasan

atas pelaksanaan

pemutakhiran data

pemilih, penyusunan dan

pengumuman daftar

pemilih sementara,

perbaikan dan

pengumuman daftar

pemilih sementara hasil

perbaikan, penetapan dan

pengumuman daftar

pemilih tetap, daftar

pemilih tambahan, dan

rekapitulasi daftar pemilih

tetap yang dilaksanakan

oleh KPU, KPU Provinsi,

KPU KabupatenfKota,

PPK, dan PPS.

Bila dalam

pengawasan, Bawaslu dan

jajaran strukturalnya

menemukan hal-hal yang

merugikan hak pilih baik

karena adanya unsur

kesengajaan ataupun

kealfaan dari KPU beserta

jajaran strukturalnya,

maka Bawaslu dan jajaran

strukturalnya wajib

menyampaikan temuan

tersebut kepada KPU dan

jajaran strukturalnya

sesuai dengan tingkat dan

wilayah kewenangannya.

Atas penyampaian temuan

Bawaslu tersebut KPU

wajib menindaklanjutinya

(Pasal 220 ayat (2)).

Tugas dan wewenang

penyelenggara pemilu plus

pemerintah diatas,

menandakan bahwa hak

pilih rakyat benar-benar

harus diperhatikan secara

sungguh-sungguh karena

itu merupakan hak

kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan sendiri oleh

siempunya.  Mahkamah

konstitusi sendiri pernah

mengeluarkan dua

putusan yang berkaitan

dengan pentingnya

perlindungan hak pilih

yaitu putusan Nomor 102/

PUU-VII/2009 yang

memperbolehkan warga

Negara melaksanakan hak

pilihnya meskipun tidak

terdaftar dalam DPT

dengan syarat membawa

KTP, dan putusan nomor

135/PUU-XIII/2015 yang

memberikan hak pilih

pada orang yang

mengalami gangguan jiwa/

ingatan sepanjang frasa

terganggu jiwa dan/atau

ingatan tidak dimaknai

sebagai “mengalami

gangguan jiwa dan/atau

gangguan ingatan

permanen yang menurut

profesional bidang

kesehatan jiwa telah

m e n g h i l a n g k a n

kemampuan seseorang

untuk memilih dalam

pemilihan umum.

Pengawasan Partisipatif

oleh Rakyat

Pada hakikatnya hak

mengawasi atas

pelaksanaan agenda-

egenda Negara merupakan

hak yang melekat pada

rakyat, bahwa ada lembaga

Negara yang diberi

kewenangan untuk

melakukan pengawasan

secara khusus, (seperti

DPR sebagai pengawas

lembaga eksekutif,

inspektorat sebagai

aparatur pengawas

internal pemerintah
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(APIP), BPK sebagai pengawas keuangan Negara dan

Bawaslu sebagai pengawas pemilu) hal itu dilakukan

demi terciptanya pengawasan yang lebih efektif tanpa

merampas hak pengawasan yang dimiliki rakyat.

Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang

mengutamakan peran serta/ partisipasi masyarakat sipil.

Guna mewujudkan pengawasan peratsipatif ini banyak

kegiatan yang dilakukan oleh bawaslu khususnya Jawa

timur  yang bertujuan mengajak partisipasi aktif

masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan

pemilu. Diantara kegiatan tersebut adalah: pertama,

kegiatan santri mengawasi. Kegiatan ini mengumpulkan

santri-santri dari banyak pesantren di Jawa timur di

Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang intinya

mengajak santri untuk ikut terlibat dalam mengawasi

proses pemilu. Kedua, mengirimkan beberapa kader

untuk mengikuti kegiatan sekolah kepemiluan, dan

ketiga, mengajak berbagai organisasi untuk menjadi

pemantau pemilu.

Keterlibatan Rakyat dalam Penegakan Hukum Pemilu

Hak lain, yang dimilki oleh rakyat sebagai pemegang

kedaulatan adalah, hak sebagai pelapor. Dalam proses

penanganan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh

bawaslu bersumber dari dua hal yaitu; Pertama, Temuan.

apa bila indikasi pelanggaran itu ditemukan oleh

structural bawaslu. Kedua, Laporan. Apa bila indikasi

pelanggaran itu ditemukan masyarakat nonstructural

Bawaslu dan dilaporkan ke Bawaslu. Hal ini ditegaskan

dalam pasal 454 UU Pemilu. “Pelanggaran Pemilu berasal

dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran

Pemilu”.

Laporan yang disampaikan oleh masyarakat setelah

dilakukan pengkajian terbukti kebenarannya

(memenuhi syarat formil dan materiil) wajib ditindak

lanjuti oleh Bawaslu berserta strukturalnya hingga

tingkat pengawas desa paling Lama 7 (tuiuh) hari setelah

laporan diterima dan diregistrasi.Beranjak dari hal

tersebut rakyat memiliki

ha katas kepemiluan

disemua tahapan dan

semua proses termasuk

proses penegakan pemilu.

Penutup

R u a n g - r u a n g

pelaksanaan kedaulatan

rakyat dalam pemilu

sangat luas. Ada yang

harus dilaksanakan sendiri

dan tidak dapat

diwakilkan, ada juga yang

diwakilkan ke

penyelenggara pemilu

khususnya Bawaslu

namun masih terdapat

hak-hak yang

penggunaannya diatur

dalam peraturan

p e r u n d a n g - u n d a n g a n

pemilu.
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N  G  O  P  I

MENGENAL TINDAK
PIDANA PEMILU

(Tahapan Kampanye)
WRITTEN BY PURNOMO SATRIYO P., SH, MH.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jawa Timur

Kampanye merupakan

salah satu tahapan di

dalam penyelenggaraan

pemilihan umum. Hal ini

setidaknya dapat dilihat

dari pengaturan yang

terdapat pada Pasal 167

ayat (4) huruf g Undang-

undang nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan

Umum.

Pengaturan lebih

lanjut tentang kampanye

dapat kita temui di dalam

Bab VII Buku Ketiga dari

undang-undang ini. Di

dalam bab ini, kita akan

menemukan ada 11

(Sebelas) Bagian, dengan

lebih dari seratus pasal.

Kesebelas bagian tersebut

adalah (1) Umum, (2)

Materi Kampanye, (3)

Metode Kampanye, (4)

Larangan Dalam

Kampanye, (5) Sanksi atas

Pelanggaran Larangan

Kampanye, (6)

Pemberitaan, Penyiaran

dan Iklan Kampanye, (7)

Pemasangan Alat Peraga

Kampanye, (8) Kampanye

Pemilu oleh Presiden dan

Wakil Presiden dan

Pejabat Negara Lainnya,

(9) Peranan Pemerintah,

Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian
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Negara Republik Indonesia Dalam Kampanye, (10)

Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu, dan (11)

Dana Kampanye Pemilu.

Terhadap tahapan kampanye, undang-undang ini

juga memiliki pengaturan tentang ketentuan pidananya.

Pengaturan ini terpisah daripada pengaturan di atas,

dimana ketentuan pidana ini masuk di dalam Buku

Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu. Buku ini terdiri

atas 2 (Dua) Bab, yang salah satunya atau Bab II tentang

Ketentuan Pidana Pemilu.

Tulisan ini hendak memfokuskan diri untuk

membahas tentang tindak pidana yang dapat terjadi pada

saat kampanye diselenggarakan. Hal ini diharapkan

dapat menjadi bagian informasi atas apa yang sebaiknya

tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang

menyelenggarakan kampanye, atau pihak-pihak lain

yang terkait dengan kampanye. Dan dengan dimilikinya

informasi atas apa yang tidak boleh dilakukan,

setidaknya dari kacamata pidana maka diharapkan

penyelenggaraan kampanye dapat dilakukan tanpa ada

pelanggaran, sebagai bagian dari pencegahan yang

menjadi tugas pokok dan fungsi daripada pengawas

pemilihan umum.

Gambaran Umum Pidana Pemilu

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum mengatur, setidaknya ada 7 ketentuan

yang mengatur tentang pidana. Hal ini dapat dilihat dari

pengaturan yang terdapat pada Buku Kelima tentang

Tindak Pidana Pemilu, atau lebih spesifiknya lagi Pasal

488 sampai dengan Pasal 553.

Namun demikian, mempelajari ketentuan pidana

pemilihan umum memiliki tantangannya tersendiri. Hal

ini dikarenakan banyak pengaturan pidana yang juga

melekat dengan ketentuan yang terdapat pada pasal lain,

selain pasal yang mengatur tentang tindak pidana itu

sendiri. Contoh dari tantangan ini dapat dilihat dari

pengaturan pada Pasal 523 ayat (1), dimana ketentuan

pidana menjanjikan atau

memberikan uang atau

materi lainnya sebagai

imbalan kepada peserta

kampanye pemilu secara

langsung ataupun tidak

langsung masih dikaitkan

dengan ketentuan yang

terdapat pada Pasal 280

ayat (1) huruf j yang

mengatur tentang

larangan ini.

Tantangan selanjutnya

diseabkan oleh ketentuan-

ketentuan pidana yang

tidak tersusun secara

sistematis. Hal ini dapat

dilihat dari ketentuan

Pasal 517, yang mengatur

tentang tindak pidana

pada tahapan pemungutan

suara sedangkan Pasal 518,

yang mengatur tindak

pidana pada tahapan

pencalonan yang terjadi

sebelum tahapan

pemungutan suara

diangsungkan.

Pidana Kampanye

Pemilihan Umum

Jika secara umum,

terdapat setidaknya 77

ketentuan yang mengatur

tentang pidana untuk

pemilihan umum, terkait

dengan tahapan kampanye

maka tersebar di 17

JANUARI 2019 | BAWASLU JAWA TIMUR 76



1. Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau 

Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu 

490, 546, 

547 

2. mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu  491, 554 

3. Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Kampanye Pemilu Di Tingkat Kelurahan/Desa  495 (1),495 

(2) 

4. Kampanye Pemilu di Luar Jadwal  492, 554 

5. 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 

Melakukan Tindak Pidana Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu  

524 (1), 524 

(2) 

6. Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1)  521,  523 

(1), 554 

7. Mengikutsertakan  (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. 

493 

8. Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (3)  494, 522 

 

ketentuan. Dan sebagaimana ketentuan pidana

untuk tahapan yang lain, ketentuan pidana

untuk tahapan kampanye ini pun tersebar secara

tidak berurutan dari Pasal 490, 491, 492, 493,

494, 495, kemudian meloncat ke Pasal 521, 522,

523, ayat (1), 524, meloncat lagi ke Pasal 546,

hingga akhirnya di Pasal 547.

Dari ketujuh belas ketentuan di atas,

setidaknya terdapat 8 (Delapan) bentuk tindak

pidana yang diatur oleh Undang-undang nomor

7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.

Kedelapan tindak pidana ini terdiri atas:

Tabel 1

Tindak Pidana Kampanye Pemilihan Umum

Ancaman sanksi
pidana yang diatur
oleh undang – undang
Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan
Umum pun berbeda –
beda, tergantung pada
siapa yang diancam
tindak pidana ini.

BAWASLU JAWA TIMUR | JANUARI 201977



A. Membuat Keputusan Dan/Atau

Melakukan Tindakan Yang

Menguntungkan Atau Merugikan Salah

Satu Peserta Pemilu

Secara umum, tindak pidana ini

ditujukan kepada 3 (Tiga) pihak yaitu (1)

Kepala Desa, (2) Anggota KPU, KPU

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, dan/atau PPLN, dan (3) Pejabat

Negara. Walaupun tindak pidananya

sama, akan tetapi perbuatan ini tidak

diletakkan pada satu pasal, melainkan

tersebar di 3 (Tiga) pasal, yaitu Pasal 490,

546, dan 546.

Bukan itu saja, ancaman sanksi pidana

yang diatur oleh undang – undang ini pun

berbeda – beda, tergantung pada siapa

yang diancam tindak pidana ini. Terhadap

Kepala Desa, undang – undang

memberikan ancaman pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan denda

paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah). Sedangkan untuk Anggota

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/

Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN dan

pejabat Negara ancamannya pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp36.000.000,00

(tiga puluh enam juta rupiah).

B. Mengacaukan, menghalangi, atau

mengganggu jalannya Kampanye

Pemilu

Jika pada tindak pidana yang pertama

mengancam pada 3 (Tiga) pihak, maka

untuk tindak pidana ini memberikan

ancaman kepada setiap orang, dengan

memberikan penekanan kepada

Penyelenggara Pemilu. Penekanan ini

setidaknya dapat dilihat dari 3 (Tiga) hal,

yaitu (1) disebutkannya secara spesifik,

khususnya bagi penyelenggara pemilu

ketentuan pidana atas hal ini, (2)

digunakannya sebagai rujukan, ketentuan

pidana yang ditujukan kepada setiap

orang pada ketentuan pidana yang

mengatur untuk penyelenggara pemilu,

dan (3) digunakannya ketentuan

pemberatan atas sanksi yang diancamkan

kepada penyelenggara pemilu, dalam hal

ini  1/3 (satu pertiga) dari ketentuan

pidana yang ditujukan kepada setiap

orang.

C. Mengakibatkan Terganggunya

Pelaksanaan Kampanye Pemilu Di

Tingkat Kelurahan/Desa

Ketika 2 (Dua) tindak pidana

sebelumnya membagi dirinya berdasarkan

subyek, atau pelaku tindak pidananya

maka tindak pidana kali ini dibedakan

berdasarkan bentuk pelaksanaannya.

Masih diatur di dalam pasal yang sama,

tindak pidana ini diatur pada ayat yang

berbeda dimana pada ayat kesatu

digunakan untuk memberikan ancaman

bilamana tindak pidana tersebut

dilakukan oleh pelaksana kampanye dan/

atau peserta kampanye secara sengaja,

namun bilamana hal tersebut dilakukan

sebagai akibat dari kelalaiannya maka

ayat kedua, dengan ancaman sanksi yang

lebih rendah menjadi ketentuan yang

menghukumnya.
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D. Kampanye Pemilu di Luar Jadwal

Ketentuan pidana ini memiliki

pengaturan yang serupa dengan tindak

pidana “Mengacaukan, menghalangi, atau

mengganggu jalannya Kampanye Pemilu”

dimana memberikan ancaman kepada

setiap orang, dengan memberikan

penekanan kepada Penyelenggara Pemilu.

Namun demikian, yang

membedakannya adalah disandarkannya

ketentuan pidana ini dengan ketentuan

yang terdapat pada Pasal 276 Undang-

undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Pada Pasal 276,

dinyatakan :

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf

b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga)

hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota

DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan

huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu)

hari dan berakhir sampai dengan dimulainya

Masa Tenang.

Realitas ini menunjukkan bahwa

penegakkan hukum atas ketentuan ini

tidak dapat dilepaskan daripada

pengaturan yang terdapat pada Pasal 276,

baik untuk metode kampanye (1)

pertemuan terbatas, (2) pertemuan tatap

muka, (3) penyebaran bahan kampanye

kepada umum, dan (4) pemasangan alat

peraga di tempat umum untuk ayat

pertama, ataupun (a) iklan media massa

cetak, media massa elektronik, dan

internet, serta (b) rapat umum untuk ayat

kedua.

E. Melanggar Larangan Sebagaimana

Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1)

Pasal 280 ayat (1) Undang-undang

nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum memberikan setidaknya 10

(Sepuluh) hal yang dilarang saat

kampanye. Kesepuluh larangan tersebut

adalah :

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,
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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.

Jika ada Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan

huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan I di atas, maka akan diancam pidana oleh ketentuan pada

pasal 521 yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sedangkan jika ada Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye yang melanggar

ketentuan huruf j di atas maka yang bersangkutan tidak hanya diancam dengan

ketentuan pada pasal 521 atau Pasal 523 ayat (1) dengan ancaman pidana yang sama

yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Namun jika yang melanggar ketentuan huruf j di atas adalah penyelenggara pemilu

maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 554 dengan ancaman sanksi ditambah1/

3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini,

yang Pasal 523 ayat (1)-nya memiliki ancaman sanksi pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

F.  Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (2)

Pasal 280 ayat (2) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ini melarang Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu

untuk mengikutsertakan:

1. 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;

2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

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

4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/

badan usaha milik daerah;

5. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan

di lembaga nonstruktural;

6. aparatur sipil negara;

7. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
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8. kepala desa;

9. perangkat desa;

10. anggota badan permusyawaratan desa; dan

11.  Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Larangan ini kemudian dimanifestasikan menjadi ketentuan pidana melalui Pasal

493 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

G.  Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (3)

Ketentuan pidana ini memang merupakan kelanjutan daripada ketentuan pidana

sebelumnya. Jika ketentuan pidana sebelumnya merupakan larangan atas ketentuan

pada Pasal 280 ayat (2), yang dimanifestasikan melalui ketentuan pidana Pasal 493

maka ketentuan pidana ini, yang diatur melalui pasal 494 dan 522merupakan

manifestasi atas larangan yang terdapat pada ketentuan pasal 280 ayat (3).

Selain itu, jika ketentuan sebelumnya mengatur larangan bagi Pelaksana dan/atau

tim kampanye untuk mengikut sertakan pihak -pihak yang tersebut, maka ketentuan

ini ditujukan kepada pihak-pihak tersebut untuk ikut serta sebagai pelaksana dan

tim kampanye pemilu. Pihak-pihak yang tersebut di dalam Pasal 494 dan 522 ini adalah:

Tabel 2

Perbedaan antara Pasal 494 dengan Pasal 522

Pasal 494 Pasal 522 

 aparatur sipil negara,  

 anggota Tentara Nasional Indonesia  

 Kepolisian Negara Republik Indonesia,  

 kepala desa,  

 perangkat desa,  

 anggota badan permusyawaratan desa 

 Ketua/Wakil  Ketua/Ketua  Muda/Hakim 

Agung/Hakim  Konstitusi,  Hakim  Pada 

Semua Badan Peradilan,  

 Ketua/Wakil  Ketua  Dan/Atau  Anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan,  

 Gubernur,  Deputi  Gubernur  Senior, 

Dan/Atau  Deputi  Gubernur  Bank 

Indonesia  

 Direksi,  Komisaris,  Dewan  Pengawas, 

Dan/Atau  Karyawan  Badan  Usaha  Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah). 

Pidana  Penjara  Paling  Lama  2  (Dua)  Tahun 

Dan  Denda  Paling  Banyak  Rp24.000.000,00 

(Dua Puluh Empat Juta Rupiah). 



H.  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 Melakukan Tindak Pidana Pemilu dalam Pelaksanaan

Kampanye Pemilu

Ketentuan pidana ini berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal

554. Tercatat setidaknya ada 4 (Empat) perbedaan diantara ketentuan pidana pada

Pasal 524 ini, dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 554.

Tabel 3

Perbedaan antara Pasal 524 dengan Pasal 554

 524 554 

Subyek 

Pidana 

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 

Penyelenggara Pemilu 

Pasal yang 

Dilanggar 

Tidak disebutkan secara spesifik  Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, 

Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, 

Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 

531,  Pasal  532,  Pasal  533,  Pasal  534,  Pasal  535,  dan 

Pasal 536 

Keberadaan 

dolus dan 

culpa 

Dolus (sengaja) pada ayat (1) 

Culpa (lalai)) pada ayat (2) 

Tidak ada 

Besaran pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  6  ditambah1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang 

Itulah 8 (delapan) ketentuan pidana yang ada di tahapan kampanye. Kedelapan

ketentuan ini ada yang mengikat ke orang perseorangan, atau yang disebutkan secara

spesifik oleh masing-masing ketentuan. Ketentuan-ketentuan ini juga mengatur hal-

hal yang dilarang, termasuk ada ketentuan yang melarang keterlibatan pihak-pihak

tertentu, sampai dengan larangan kepada pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu

untuk melibatkan pihak-pihak tertentu tersebut.

Semoga tulisan ini bisa menjadi sumber informasi bagi kita, khususnya pihak-pihak

yang terlibat di dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan umum agar tetap menjaga

penyelenggaraannya di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ada.
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Pendahuluan

Bagi penulis Pemilu

merupakan program

Negara diluar perencanaan

pembangunan baik yang

jangka panjang ataupun

jangka tahunan. Oleh

karenanya, penataan

k e l e m b a g a a n

penyelenggaranya pun

diluar teori triaspolitica

yang sudah jamak kita

kenal yaitu eksekutif

(Presiden bersama

kabinetnya) legislatif

N  G  O  P  I

PENGUATAN
WEWENANG

BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

DALAM PEMILU
WRITTEN BY JAMIL., SH, MH.

Komisioner  Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

(DPR) dan Yudisial

(lembaga peradilan).

Kenapa demikian ? Kerena

p e r e n c a n a a n

pembangunan Negara

yang terdiri dari rencana

pembangunan jangka

panjang, menengah dan

tahunan serta teori

triaspolitica diproyeksikan

dalam keadaan Negara

sudah bergerak dalam

kendali para pimpinan

Negara yang sudah

terbentuk sedangkan
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pemilu dilaksanakan

bertujuan untuk mencari

atau memilih para

pimpinan Negara sehingga

eksistensinya berada

diluar agenda

pembangunan rutin

Negara.

Meskipun tidak

termasuk kedalam tiga

kekuasaan politik

(triaspolitica) diatas,

namun prinsip pemisahan

kekuasaan (separation of

power) diterapkan dalam

desain kelembagaan

pemilu di Indonesia.

Prinsip tersebut

tergambar dalam penataan

k e l e m b a g a a n

penyelenggara pemilu

yang terdiri dari KPU,

BAWASLU dan DKPP

(penyelenggara pemilu

tripartit). Ketiganya

m e r u p a k a n

penyelenggaran pemilu

dengan atribusi

wewenang yang berbeda-

beda sehingga prinsip

separation of power juga

dianut dalam

k e t a t a l e m b a g a a n

penyelenggara pemilu.

KPU merupakan

leading sector utama dalam

pemilu dengan

kewenangan utama

sebagai pelaksana teknis

dalam semua tahapam

pemilu, Bawaslu

merupakan lembaga

dengan kewenangan

utama melakukan

pengawasan terhadap

semua tahapan pemilu

sedangkan DKPP

merupakan lembaga yang

bertujuan menjaga dan

melindungi kehormatan

KPU dan Bawaslu

sehingga siapan saja

diatara penyelenggaran

pemilu yang dianggap

mengutori kehormatan

penyelengara akan

berhadapat dengan

pengadilan Etik di DKPP.

Tulisan ini tidak akan

membahas semua

kewenangan dari ketiga

penyelenggara pemilu

tersebut diatas, namun

hanya akan membatasi

pada wewenang Bawaslu

setelah lahirnya Undang-

undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan

Umum (selanjutnya

disebut UU Pemilu).

Teori Wewenang

W e w e n a n g

merupakan aspek

terpenting bagi semua

penyelenggaran Negara.

Tanpa wewenang,

penyelenggaran Negara

tidak akan dapat

melakukan apapun.

Beranjak dari hal tersebut,

Henc van Maarseveen

mengemukakan dua

konsep kekuasaan yaitu

kekuasaan yang tidak

terkait dengan hukum

disebut blotemacht atau

dalam bahasa Inggris neck

power dan kekuasaan yang

berdasar atas hukum

disebut wewenang.1 Hal

yang sama juga

diungkapkan oleh S.F.

Marbun yang

mengatakan,Kewenangan

(authority, gezag) adalah

kekuasaan yang

diformalkan baik terhadap

segolongan orang tertentu

maupun terhadap sesuatu

bidang pemerintahan

tertentu secara bulat.2

Oleh karenanya,

kekuasaan tanpa

wewenang tak akan dapat

memiliki pengaruh apa-

apa atau akan hanya

menjadi kekuasaan yang

muspro, karena instrumen

utama dalam menjalankan

kekuasaan adalah

wewenang yang diberikan

oleh hukum positif (ius
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constitutum) disuatu Negara.

Berkaitan dengan ini, Philipus M.

Hadjon menjelaskan bahwa wewenang

setidak-tidaknya harus terdiri dari tiga

komponen yaitu: Pengaruh, Dasar hukum

dan Komformitas hukum. Komponen

pengaruh dimaksudkan bahwa

penggunaan wewenang harus mampu

mengendalikan prilaku subjek hukum

(pemilik wewenang). Komponen dasar

hukum memiliki pengertian bahwa

wewenang harus didasarkan pada

peraturan perundang-undangan dan

tidak dapat diciptakan sendiri.

Sedangkan komponen komformitas

hukum mengandung arti adanya standart

bagi wewenang3.

Wewenang Bawaslu dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu

UU Pemilu, membagi wewenang

Bawaslu kedalam tiga fungsi yaitu tugas,

wewenang dan kewajiban. Pada

hakikatnya baik tugas, wewenang

maupun kewajiban sama-sama bersandar

pada atribusi wewenang yang diberikan

undang-undang. Atas dasar itu, Bagir

Manan berujar bahwa wewenang

merupakan hak yang sekligus kewajiban

(rechten en plichten).4 Artinya legal formal

yang menjadi dasar bagi penyelenggara

Negara untuk menjalankan fungsinya

disebut wewenang sekalipun diksi kata

yang dipilih tidak diverbalkan dengan

kata wewenang melainkan kata lain yang

menggambarkan pelaksanaan kekuasaan

yang melekat pada penyelenggara Negara

(penyelenggara pemilu) seperti kata

tugas dan kewajiban.

Secara garis besar penulis dapat

membagi wewenang Bawaslu menjadi

empat wewenang yaitu. Wewenang

melakukan pengawasan (controlling

function), wewenang mengadili (judicial

function), wewenang menangani pidana

pemilu (criminal justice) dan wewenang

melakukan pembinaan pada strutur yang

ada dibawahnya. Empat wewenang

tersebut dapat disederhanakan kembali

kedalam dua wewenang Pokok yaitu

wewenang pengawasan (controlling

authority) dan wewenang penegakan

hukum pemilu (election law enforcement).

Hal ini tergambarkan dalam slogan

Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu,

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Beberapa wewenang tersebut dapat

dilihat dari ketentuan yang termaktub di

dalam beberapa Pasal di UU Pemilu yaitu

Pasal 101yang diverbalkan dalam diksi

kata tugas. Tugas-tugas Bawaslu

sebagaimana termaktub dalam pasal 101

berkaitan dengan fungsi pengawasan.

Oleh karenanya dari point a. hingga point

I kebanyakan mengatur tentang fungsi

pengawasan, hanya point a saja yang

menyinggung soal penegakan hukum

berupa penindakan atas pelanggaran

pemilu dan sengketa proses pemilu.

Namun demikian fungsi penindakan

tersebut harus didahului dengan fungsi

pencegahan dimana hal tersebut, tetap

berada diwilayah pengawasan.

Wewenang lainya yang dimiliki oleh

Bawaslu diatur dalam Pasal 103, yang apa
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bila dimati secara seksama wewenang

tersebut berkelindan dengan fungsi

Bawaslu sebagai penegak keadilan

pemilu. Hanya point g yang berkaitan

dengan wewenang internal yaitu

pembentukan structural adhoc ditingkat

kecamatan.

Sedangkan pasal 104 wewenang

Bawaslu diverbalkan dalam bahasa

kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang

melekat pada Bawaslu sebagaimana

diatur dalam Pasal 104 ini berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan wewenang

Bawaslu yang harus dijalankan, sehingga

apa bila abai terhadap ketentuan pasal 104

ini, dapat berakibat pada ketidak

profesionalan Bawaslu dan berpotensi

dapat dibawa ke pengadilan etik (DKPP).

Penguatan Wewenang dalam

Penegakan Hukum Pemilu

UU Pemilu tidak hanya menguatkan

pengawas pemilu tingkat Kabupaten/

Kota dari aspek wewenangnya ansich

tetapi juga menguatkan kelembagaan

pengawas dari adhoc ke permanen

sehingga nama kelembagaan pengawas

pemilu kabupaten/kota yang semula

bernama Panitia Pengawas Pemilu

(Panwaslu) menjadi Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu). Hal ini ditegaskan

dalam Pasal 89 ayat (4), “Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat

tetap”.

Penguatan wewenang secara

signifikan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota,

terdapat pada fungsi Bawaslu sebagai

penegak hukum pemilu (election law

enforcement). Wewenang tersebut,

meliputi wewenang dalam menyelesaikan

pelanggaran adminsitrasi pemilu,

pelanggaran pidana pemilu dan

penyelesaian sengketa proses pemilu.

Terhadap pelanggaran adminsitrasi dan

penyelesaian sengketa proses pemilu

Bawaslu berfungsi sebagai lembaga semi

peradilan(quasi judicial)5, karena cara

penyelesaiannya dilakukan melalui proses

sidang adjudikasi untuk pelanggaran

administrasi pemilu, dan sidang mediasi

dan adjudikasi untuk penanganan

sengketa pemilu.

Pada dasarnya wewenang Bawaslu

Kabupaten/kota dalam penyelesaian

pelanggaran administrasi pemilu,

pelanggaran pidana dan penyelesaian

sengketa pemilu sudah ada pada pemilu

2014 yang diberikan oleh Undang-undang

Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(selanjutnya disebut UU Pemilihan

Anggota Parlemen). Wewenang Bawaslu

(pada saat itu masih bernama Panwaslu)

dalam penyelesaian pelanggaran

administrasi pemilu diatur dalam Pasal

154 UU Pemilihan Anggota Parlemen,

namun demikian, metode

penyelesaiannya tidak melalui proses

persidangan melainkan melalui proses

pengkajian yang output nya berupa

Rekomendasi kepada KPU Kabupaten/

Kota. Demikian juga wewenang dalam

penyelesian sengketa pemilu juga sudah

dimiliki oleh Bawaslu (panwaslu)
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Kabupaten/Kota. Namun, selain proses

penyelesaiannya tidak melalui proses sidang,

status wewenang yang dimiliki oleh Panwaslu

Kabupaten/Kota ketika itu adalah wewenang

delegatif . Hal ini dinyatakan dalam Pasal 258 Ayat

(2) UU Pemilihan Anggota Parlemen), “Bawaslu

dalam melaksanakan kewenangannya dapat

mendelegasikan  kepada Bawaslu Provinsi,

Panwaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas

Pemilu Luar Negeri”.  Sedangkan wewenang

penyelesaian sengketa bagi Bawaslu Kabupaten/

Kota yang diatur dalam UU Pemilu merupakan

wewenang atributif  karena wewenangnya secara

langsung diberi oleh UU Pemilu bukan berasal

dari lembaga structural yang lebih tinggi. Hal ini

dapat dilihat dalam Pasal 467 UU Pemilu.

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/

Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan keputusan KPU

Kabupaten/Kota”

Pengutan dalam Penanganan Pidana Pemilu

Bawaslu masuk sebagai salah satu unsur

dalam system peradilan pidana (criminal justice

system) selain lembaga kepolisian, kejaksaan,

maupun pengadilan, karena segala tindak pidana

yang masuk kualifikasi pidana pemilu harus

ditangani melalui lembaga Bawaslu sebagai

pintu gerbang pertama penanganan tindak

pidana pemilu.

Kajian hukum pidana pemilu (election penal),

menurut penulis masuk pada katagori hukum

pidana administrasi (administrative penal law)

dimana titik tekan keberadaan sanksi pidana

dimaksudkan agar seluruh system dan proses

kepemiluan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan dapat

ditaati oleh semua pihak. Hal ini

berbeda dengan delik pidana pada

umumnya yang memang dari segi

tindakannya masuk tindakan

criminal (kejahatan). Oleh

karenanya sanksi pidana yang

diancamkan kepada setiap

pelakunya bertujuan untuk

memusuhi dan memerangi

perbuatan jahat tersebut dan

memberikan nestapa pada setiap

pelakunya.  Oleh karenanya Pasal

260 UU No. 8 Tahun 2012

memberikan pengertian tindak

pidana pemilu sebagai tindak

pidana pelanggaran dan/atau

kejahatan terhadap ketentuan

tindak pidana pemilu sebagaimana

diatur dalam undang-undang ini,

meskipun definisi tersebut tidak

lagu termaktub dalam UU Pemilu.

Penguatan wewenang dalam

penanganan pidana pemilu yang

dimiliki oleh Bawaslu kabupaten/

kota sebenarnya tidak terlalu

signifikan, akan tetapi penguatan

wewenang terjadi pada lembaga

lain seperti kepolisian dan

pengadilan. Diantara penguatan

tersebut adalah ketentuan

sebagaiamana dalam pasal 480

ayat (4) yang memberi keleluasaan

kepada penyidik untuk tetap

meneruskan perkara pidana yang

diatangani ketingkat penuntutan

sekalipun selama proses

penyidikan tidak pernah dihadiri
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oleh tersangka (in absentia). Demikian juga pasal 482 juga

memberi wewenang pada pengadilan untuk melakukan

proses pemeriksaan (persidangan) tanpa kehadiran

terdakwah

Penguatan lain dalam penanganan tindak pidana

pemilu adalah terdapat pada wewenang Panitia

Pengawas Kecamatan (panwasam), dalam Pasal 476

Panwascam diberi wewenang untuk menangani tindak

pidana pemilu. “Laporan dugaan tindak pidana Pemilu

diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/

Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara

Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)

jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan

atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”.

Atas dasar hal tersebut sebanarnya dimungkinkan

ditingkat pengawas kecamatan dibentuk Gakkumdu

(penegakan hukum terpadu), walau hingga saat ini,

gakkumdu masih belum sampek ke tingkat kecamatan.

Kemungkinan terbentuknya Gakkumdu dijelaskan

dalam ayat 2 Pasal 476, “Perbuatan atau tindakan yang diduga

merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu”

Penguatan dalam Fungsi Pengawasan

Sebagaimana dijelaskan dalam pragraf sebelumnya,

bahwa aspek pengawasan banyak dijelaskan dalam pasal

101yang berkaitan dengan tugas-tugas yang melekat pada

Bawaslu. Oleh karenanya tugas pengawasan menjadi

tugas inti dari Bawaslu yang sudah melekat dari periode-

periode yang lain.

Dalam konstruksi UU Pemilu ini, hanya terjadi

perluasan wewenang pengawasan terhadap objek-objek

yang dapat diawasi oleh Bawaslu yang meliputi: 1)

Mencegah terjadinya praktik politik uang; 2) Mengawasi

Penguatan lain
dalam penanganan
tindak pidana
pemilu adalah
terdapat pada
wewenang Panitia
Pengawas
Kecamatan
(panwasam), dalam
Pasal 476
Panwascam diberi
wewenang untuk
menangani tindak
pidana pemilu.
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netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 3).Mengawasi pelaksanaan putusan/

keputusan, yang terdiri atas: a) Putusan DKPP; b) Putusan pengadilan mengenai

pelanggaran dan sengketa Pemilu; c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

dan Bawas kabupaten/Kota; d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/

Kota; dan e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur

sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota

Kepolisian Republik Indonesia.

Penutup

Penguatan wewenang yang diberikan UU Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

harus berbanding lurus dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bawaslu.Kabupaten/

kota, terutama pengetahuan dan pemahaman terhadap Hukum. Bawaslu, yang memiliki

fungsi sebagai penegak keadilan pemilu akan menjadi jujukan utama bagi para pencari

keadilan utamanya peserta pemilu. Oleh karenanya Bawaslu dituntut dapat

mengahadirkan keadilan tersebut.

Beranjak dari hal tersebut, Bawaslu harus betul-betul cermat, cerdas dan bijak

dalam mengeluaran putusan, dan hal itu syarat utamanya adalah kemampuan dalam

memahami hukum tidak hanya dalam tataran dogmatik hukum ansich tetapi juga teori

dan bahkan filsafat hukum.

Fungsi judisial yang melekat pada Bawaslu menjadikan Bawaslu tidak hanya

sebagai penegak hukum yang harus keukeuh melaksanakan bunyi pasal tetapi dia harus

mampu menemukan rasa keadilan yang dapat dituangkan dalam setiap putusan-

putusannya dan bukan hal yang tidak mungkin putusannya akan melahirkan penemuan

hukum baru (rechtsvinding). Karena walau hanya quasi judisial wewenang dan fungsi

pengadilan juga melekat kepada Bawaslu sebagai lembaga pengadilan pemilu termasuk

sebagai penafsir hukum.
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dilaksanakan Bawaslu tidak semu tetapi nyata baik prosesnya maupun putusan yang

dikeluarkannya. Istilah peradilan semu hanya dikenal dalam pelatihan persidangan

oleh Mahasiswa Fakultas Hukum diperguruan tinggi.
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Kampanye merupakan

salah satu tahapan dalam

pemilihan umum yang

disediakan bagi peserta

pemilu untuk memasarkan

calonnya atau dirinya agar

dapat menarik simpatik

masyarakat. Momentum

kampanye adalah start

awal bagi para kontestan

pemilu untuk

mengerahkan berbagai

kemampuannya guna

memenangkan kompetisi

yang diikutinya. Oleh

karenanya yang paling

berkepentingan dengan

tahapan kampanye ini

adalah peserta pemilu. Lalu

N  G  O  P  I

SIAPAKAH PENEGAK
HUKUM DALAM

KAMPANYE
WRITTEN BY ANWAR NORIS, SH.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep

dimana posisi KPU dan

Bawaslu dalam tahapan

kampanye ini, apa peran

dan fungsi dua

penyelenggara pemilu

tersebut ?

KPU dan Jajaranya

sebagai Penegak Hukum

Kampanye

Leading sektor utama

dalam penyelenggaraan

pemilu adalah KPU.

K e w e n a n g a n

penyelenggaraan yang

bersifat teknis untuk

masing-masing tahapan

kepemiluan berada

ditangan KPU. Sedangkan
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Bawaslu secara garis besar memiliki dua fungsi yaitu fungsi pengawasan yang

berorientasi pada pencegahan dan fungsi peradilan yang berorientasi pada penegakan

hukum pemilu. Oleh karenanya dibanyak tahapan kepemiluan KPU diposisikan sebagai

pelaksana (user) atas peraturan perundang-undangan kepemiluan sedangkan Bawaslu

berfungsi sebagai penegakan hukum (law enforcement).

Namun demikian dalam tahapan kampanye, pelaksana peraturan perundang-

undangan lebih dominan berada pada peserta pemilu seperti partai politik, calon

perseorangan (DPD) maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan

KPU selain berperan sebagai pembentuk regulasi berupa PKPU juga banyak ditemukan

memiliki fungsi sebagai penegak hukum. Dibeberapa Pasal Undang-undang Nomor 7

tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pemberian sanksi atas pelanggaran kampanye

yang dilakukan oleh peserta pemilu dilakukan oleh KPU beserta segenap jajarannya

hingga tingkat desa/kelurahan PPS. Perhatikan beberapa pasal berikut:

“PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat

kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan: a) menghentikan

pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah

mendapatkan persetujuan dari PPK; b) rnelaporkan 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 mendapatlan persetujuan PPK”.

Kewenangan PPS diatas, juga melekat pada PPK manakala lokus kejadian

pelanggaran kampanye berada di wilayah kecamatan (Pasal 315). Kewenangan PPS

dan PPK diatas sangat dominan dalam penegakan hukum melebihi kewenangan jajaran

Bawaslu ditingkat Kecamatan dan Desa yang hanya diberi kewenangan menerima dan

menyampaikan adanya pelanggaran kampanye. Oleh karenanya penegak hukum

kampanye ditingkat kecamatan dan desa lebih dominan dimiliki oleh jajaran KPU.

Wewenang PPS dan PPK diatas, tidak secara tegas dimunculkan kembali di PKPU

tentang Kampanye yang sudah mengalami perubahan hingga dua kali. Padahal masih

banyak aturan teknis yang dibutuhkan baik oleh PPS maupun PPK dalam menjalankan

amanah UU Pemilu tersebut. Saya berharap tidak tercantumnya wewenang PPS dan

PPK dalam beberapa PKPU kampanye bukan upaya untuk  lari dan menyembunyikan

tanggung jawab yang diamanahkan UU Pemilu.

Demikian juga pelanggaran kampanye ditingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.

Bawaslu hanya menjalankan fungsi pengawasan dan menerima laporan. Hasil

pengawasan berupa temuan. Selanjutnya temuan mapun laporan akan diteruskan ke

KPU sesuai jenjangnya manakala yang diduga melakukan pelanggaran adalah

pelaksana, tim atau peserta kampanye. Sedangkan bila subjek hukum yang diduga
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melakukan pelanggaran administrasi

adalah unsur KPU dan unsur pegawai

kesekretariatan KPU Bawaslu akan

meneruskan laporan atau temuan ke

jenjang Bawaslu yang lebih tinggi dan

Bawaslu yang menerima laporan juga

tidak melakukan eksekusi sendiri

melainkan juga merekomendasikan ke

KPU yang menjadi atasannya.

Bawaslu beserta jajarannya hingga

tingkat Panwascam hanya dapat

mengeksekusi pelanggaran kampanye

yang berupa pemasangan alat peraga

kampanye (APK) dengan cara

berkoordinasi dengan satpol PP.

Kewenangan ini ada di Pasal 26

Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018

Tentang Pengawasan Kampanye

Pemilihan Umum (Perbawaslu Tentang

Kampanye) dan Pasal 78 ayat (2) PKPU

Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

Pemilihan Umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, sistem

penanganan pelanggaran administrasi

yang dimiliki oleh Bawaslu dapat

diartikan tidak memiliki relevansinya

karena keterbatasan wewenang yang

dimiliki oleh Bawaslu atas pelanggaran

administrasi kampanye.

Kewenangan Bawaslu Versi Perbawaslu

Nomor 28 Tahun 2018

Berbeda dengan ketentuan

sebagaimana diuraikan diatas, dalam

Pasal 46 Perbawaslu Tentang Kampanye

Bawaslu memiliki kewenangan

melakukan penanganan pelanggaran

administrasi dalam kampanye. Pasal 46

ayat (1) juga secara tegas memberi

kewenangan kepada Bawaslu

untuk menjatuhkan sanksi

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; dan/atau c)

Penghentian Iklan Kampanye di

media cetak, media elektronik,

media dalam jaringan, Media

Sosial, dan lembaga penyiaran.

Di ayat (2) nya Bawaslu juga

diberi kewenangan untuk

menghentikan proses kampanye

yang sedang berlangsung. Dalam

perbawaslu tentang pengawasan

kampanye ini, Bawaslu memiliki

posisi yang powerfull yang

berbanding terbalik dengan

aturan-aturan yang ada di UU

Pemilu.

Kesimpulan

Musykilat aturan yang

berupa konflik norma ini tentu

tidak bisa hanya dipasrahkan

kepada asas preferensi saja. Harus

ada solusi dari para pimpinan

untuk membuat persoalan ini

menjadi jelas.  Selamat pusing bagi

sahabat-sahabat Bawaslu.
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pojok 38.

penghayat kepercayaan
bicara pemilu

Senin, 3 Desember 2018, Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) Kota malang bekerja sama dengan

Sekolah Budaya Tunggulwulung (SBT), mengajak

kelompok penghayat kepercayaan untuk mengenali

pengawasan pemilu dan terlibat dalam pengawasan

partisipatif. Ajakan Bawaslu Kota Malang dikemas dalam

Dialog Politik dengan diskusi budaya pemilu.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertunjukan SBT.

Acara dibuka dengan sambutan Kholik Nuryadi,

pemangku Sekolah Budaya. Dalam sambutannya, Kholik

menyampaikan, bahwa kelompok penghayat

kepercayaan selama ini selalu menghindar dari hiruk

pikuk politik dan persoalaan negara. “Kegiatan sosialisasi

yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang membuat

para seniman dan

penghayat kepercayaan

menggangap perlu

berpartisipasi menjaga

nusantara melalui

pengawalan peralihan

kekuasaan yang sah,”

Papar Kholik di depan

ratusan perserta yang

hadir.

Seakan menemukan

momentum, sebagai

minoritas eksistensi

penghayat kepercayaan
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memang kerap mendapatkan diskriminasi dalam dunia

demokrasi. Hasil tenelitian terbaru dari Burhanuddin

Muhtadi menemukan fakta mencengangkan. Eksistensi

mayoritas dan minoritas dalam konteks politik memiliki

pengaruh signifikan dalam naik tidaknya intoleransi

dalam pilihan politik.

Pada sisi lain, Nur Elya Anggraini Anggota Bawaslu

Jawa Timur menyampaikan rasa senang dan bangga bisa

hadir. Karena kegiatan ini adalah hal berbeda. Bawaslu

Kota Malang telah menggandeng dan peduli terhadap

pegiat seni, pegiat budaya, dan pengahayat untuk

bersama-sama mengawasi pemilu 2019. “Kami mengajak

teman-teman SBT untuk juga terlibat dalam pemilu.”

terang Koordiantor Divisi Humas Bawaslu Jawa Tumur.

Dalam Dialog yang digelar, Bambang GW., keluarga

besar SBT memberikan pendapat tentang membangun

tradisi pemilu yang berbudaya. “Setiap pemilu kita

berikir hanya momen politik. Nalar kita jadi politis.

Sehingga pemilu tanpa spirit dan nilai. Mari kita geser

ukuran ukuran itu.” Bambang menawarkan alternatif.

Ukuran baru yang dimaskud Bambang adalah adanya

transisi kepemimpinan yang ditopang oleh nilai nilai

budaya. Sehingga pemilu bukan hanya sebuah kompetisi

tetapi gerakan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-

nilai dan spirit keluhuran budi pekerti.

Dialog tersebut berlangsung seru, saat salah satu

peserta bernama Seyhan melontarkan pertanyaan

tentang sumpah jabatan di ruang public dan sanksi bagi

yang melanggar. Sofyan Edi, Wakil Wali Kota Malang

menjawab tentang menariknya usulan tersebut. “ Kita

bisa lihat nanti regulasinya.” kata Sofyan Edi.

Dialog berjalan dengan hangat, beberapa pertanyaan

dijawab oleh pemateri yang berasal dari Bawaslu Jawa

Timur, Bawaslu Kota Malang dan Wakil Walikota

Malang. Namun jam menunjukan pukul 23.35 wib. Udara

semakin dingin menandakan  waktu telah larut malam.

Dialog pemilu dalam bingkai budaya serasa kurang

panjang dan ingin sekali

dilanjutkan. Namun

waktu tidak mengizinkan.

Akhirnya ditutup

dengan suatu kesimpulan

akhir. Untuk melawan

korupsi adalah dengan

cara budaya. Acara ini

dipungkasi oleh MoU

antara pegiat budaya dan

pengawasi pemilu. Suatu

langkah pasti Bawaslu

Kota Malang melibatkan

para penghayat

kepercayaan awasi pemilu.

Dinginnya kota Malang

telah diganti dengan

hangatnya Bawaslu dalam

mengajak penghayat

kepercayaan mengawasi

pemilu.
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Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) Kota

Pasuruan menggandeng

kelompok Disabilitas guna

menyempurnakan Data

Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan. Bawaslu

bersama komunitas

disabilitas memetakan

dari penyandang

disabilitas yang rawan

tidak masuk di DPT. Dari

total pemilih di DPTHP-2

pojok 38.

sebanyak 147.500 pemilih,

jumlah penyandang

disabilitas di Kota

Pasuruan sebesar 324

pemilih.

“Nah dengan

menggandeng komunitas

seperti ini, maka tentunya

akan memudahkan

Bawaslu dalam rangka

menjangkau data pemilih

yang belum tercatat di

DPT. Dalam hal ini untuk

penyempurnaan pemilih di

DPTHP2 nanti”, terang

Moh. Anas Ketua Bawaslu

Kota Pasuruan, Rabu (28/

11/2018).

Dari data yang

diperoleh dari KPU

setempat jumlah

penyandang disabilitas

tersebut tersebar di empat

kecamatan. Yakni

Kecamatan Panggungrejo

58 pemilih, Bugul Kidul 45

Kelompok disabilitas
ikut jaga hak pilih
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pemilih, Purworejo 164 pemilih dan Gadingrejo 57 pemilih.

“Sedangkan jumlah TPS yang ada di Kota Pasuruan sebanyak 621. Dengan

memggandeng komunitas ini Bawaslu akan terus mengawal di mana saja mereka

tersebar. Dan bagaimana soal standart TPS yang harus juga ramah dan mudah bagi

penyandang disabilitas”, tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Koordinator Penyandang Disabilitas

Pasuruan Mauludin merespon baik upaya Bawaslu dalam melindungi hak pilih. Dia

menilai terbatasnya sosialisasi yang dilakukam KPU,  hadirnya Bawaslu sebagai

pengawas akan membantu dalam menyelamatkan hak pilih.

“Harapan besar kami juga meminta agar Bawaslu juga mendorong KPU lebih gencar

dalam memberikan pemahaman tentang pemilu. Termasuk nantinya akses masuk ke

TPS juga memberikan kemudahan bagi tuna daksa”, ujarnya.

Selain itu, terhadap penyediaan surat suara bagi difabel lainnya juga memperhatikan

kesusaian kebutuhan. Karena dari pengalaman mereka ada sejumlah surat suara bagi

tuna netra banyak terbuang sia-sia saat pemungutan suara.

“Dari pemilu ke pemilu kwalitas selayaknya harus diperhatikan. Termasuk

peruntukan surat suara buat kawan kami yang tunanetra, termasuk saya ini juga harus

tepat sasaran. Jangan sampai mubadzir”, pesan Basri, salahsatu penyandang tuna netra.
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Kelompok sadar wisata
ikut awasi pemilu

Apa hubungan antara

Pokdarwis (Kelompok

Sadar wisata) dan pemilu?.

Keduanya sama-sama

menekankan kejujuran

dan menegakkan aturan.

Dengan kejujuran

pokdawis ini mampu

mengawasi pelestarian

ikan badher yang banyak

hidup dan berkembang di

sungai Brantas di Desa

Tawangrejo, Kecamatan

Binangun, Kabupaten

Blitar ini.

Ketua Panwascam

Binangun Nonot Suyatno

mengatakan, kelompok

masyarakat yang

mengelola Badher Bank di

sini berjumlah tak kurang

40 orang. Kelompok ini

bernama Kelompok

Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) Fajar

Bangawan. Hampir tiap

minggu atau liburan,

Badher Bank didatangi

banyak pengunjung, baik

dari Blitar sendiri maupun

daerah lain. Sehingga

dengan menggandeng

Pokmaswas ini bisa

membantu melakukan

tugas pengawasan pemilu

dalam hal pencegahan dan

sosialisasi.

“Kami sengaja memilih

kelompok masyarakat
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pengelola tempat wisata ikan Badher

Bank sebagai tempat sosialisasi

pengawasan partisipatif,” kata Suyatno.

Acara sosialisasi pun digelar dengan

sangat sederhana di pinggir sungai

Brantas, dengan beberan tikar dan di

bawah rerimbunan pohon bambu.

“Anginnya semilir dan beda kegiatan

sosialisasi lain yang selalu diadakan di

gedung atau hotel,” tutur Suyatno lagi.

Kegiatan sosialisasi ini mengundang

narasumber Ketua Bawaslu Kabupaten

Blitar Hakam Sholahuddin dan Ketua

PPK Binangun Mahsun. Dalam kegiatan

sosialisasi tersebut Hakam lebih banyak

menyampaikan tentang praktek politik

uang dan larangan kepala desa membuat

kebijakan yang menguntungkan dan

merugikan salah satu peserta pemilu atau

calon legislatif.

“Aktifitas kades biasanya

mengarahkan, mengkampanyekan, dan

memobilisasi warga terhadap caleg

tertentu. Untuk itu perlu kita cegah.

Untuk menjangkau pengawasan hingga

ke tingkat desa-desa itu kami perlu

mengajak bapak dan ibu

(Pokmaswas,red) berpartisipasi dalam

pengawasan,” jelas Hakam.

Selain itu, Hakam juga mengajak

kepada warga yan hadir dalam sosialisasi

tersebut untuk berani menolak setiap

pemberian uang atau materi lainnya dari

peserta pemilu di luar bahan kampanye.

“Harus berani menolak. Jangan

NPWP nomer piro wani piro (Nomor berapa

berani berapa)” tandas Hakam lagi.

Sementara itu, Ketua Pokmaswas

Badher Bank Moh Sonhadi menuturkan

sangat senang diajak untuk
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menyukseskan pemilu 2019. Terutama

ikut serta bagaimana mencegah agar tidak

terjadi pelanggaran. “Kami senang dengan

kegiatan Bawaslu ini,” kata Sonhadi.

Menurut Sonhadi, beberapa larangan

dan aturan main terhadap

penyelenggaraan pemilu menjadi modal

untuk ikut mengawasi dan masyarakat

tidak jadi korban dari politisi. Selain itu,

Sonhadi menjelaskan tentang Badher

Bank ini. Pengelola membikin tata tertib

bagi pengunjung yang datang dan tidak

dikenakan tariff tiket masuk.

“Hanya menyediakan pakan pellet

ketika pengunjung ingin melihat

dikerubungi ikan badher merah dari

dekat. Dari jualan pakan pelet dan naik

perahu ghetek bisa untuk operasional dan

,” kata Sonhadi.

Pengunjung dan masyarakat

setempat, lanjut Sonhadi, dilarang

memancing di area sungai Brantas,

khususnya di objek wisata Badher Bank.

Batas pemancingan sudah ditentukan.

Mulai dari Jembatan Jugo yang berjarak

200 meter.

“Tidak banyak sungai Brantas yang

terdapat ikan badher sebanyak ini, kecuali

di Tawangrejo, Binangun ini,” kata

Sonhadi lagi.
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Pemilu itu menyenangkan

Bersamaan dengan

Deklarasi Kalah

Terhormat Menang

Bermartabat, di hari yang

sama 38 Bawaslu

KabupatenKota se-Jawa

Timur juga menggelar

menggelar Senam Awas

Kalah Terhormat Menang

Bermartabat. Seperti di

Kota Pasuruan, tepat pada

Tidak hanya damai, pemilu itu juga harus menyenangkan dan ceria.
Seperti kita senam awas pada pagi hari ini. - Moh. Anas, Ketua Bawaslu
Kota Pasuruan.

pukul 07:00 hari pertama

pada tahapan kampanye

pemilu 2019, Bawaslu Kota

Pasuruan menggelar

senam awas di GOR

Untung Suropati, Minggu

(23/09).

“Kegiatan ini

merupakan bagian ikhtiar

kami dalam

p e n y e l e n g g a r a a n

pemilihan DPR, DPD,

DPRD serta Pemilihan

Presiden dan Wakil

Presiden dapat sukses.

Tidak hanya damai, pemilu

itu juga harus

menyenangkan dan ceria.

Seperti kita senam awas

pada pagi hari ini”, terang

Moh. Anas, Ketua Bawaslu
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Kota Pasuruan saat di atas

panggung.

Dia juga menjelaskan

fungsi Bawaslu dalam

pemilu yakni pencegahan

dan penindakan. Dengan

m e m a k s i m a l k a n

pencegahan melalui

koordinasi ataupun

kegiatan lainnya tentunya

akan meminimalisir

dugaan pelanggaran.

“Dengan deklarasi yang

diikuti peserta pemilu di

hadapan Muspida dan

warga Kota Pasuruan yang

hadir itu menjadi momen penting untuk pendidikan

politik”, tambahnya.

Dalam deklarasi tersebut jajaran Muspida yang hadir

diantaranya Walikota Pasuruan yaitu Setiyono, Wakil

Walikota Pasuruan yaitu Raharto Teno Prasetyo, Ketua

DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki, dan Kapolresta

Kota Pasuruan AKBP Rizal Martomo. Mereka tumplek

blek bersama hampir seribu warga Kota Pasuruan yang

ikut senam.

Sementara itu,  sambutan Walikota Setiyono

meminta semua pihak mewujudkan Pemilu 2019 menjadi

pemilu yang aman dan terkendali. Baik Partai Politik,

maupun masyarakat Kota Pasuruan. Salah satunya

dengan menghindari segala kampanye yang berbau hoax

dan negative campaign.

Ia menyebut, hal ini dapat diwujudkan dengan peran

aktif masyarakat menolak segala kampanye negatif.

Misalnya, tidak ikut menebarkan berita bohong di media

sosial. Tujuannya, agar pemilu nantinya berjalan dengan

baik. “Masyarakat boleh berbeda pilihan. Namun, jangan

sampai perbedaan ini membuat kita berpecah belah

seperti saling menjatuhkan atau menghujat. Karena itu,

kesuksesan pemilu nantinya juga perlu dukungan dari

segala pihak,” katanya.

Sedangkan Kapolresta Kota Pasuruan AKBP Rizal

Martomo menyebut, Polresta siap mengawal Pemilu

2019. Untuk menangkal berita hoax dan semacamnya,

Polresta sudah membentuk tim cyber bekerja sama

dengan Bawaslu. Tim ini berfungsi memantau hal negatif

di dunia maya. “Kalau memang terbukti bersalah, kami

tidak segan-segan memproses hukum. Tentunya dengan

selalu koordinasi pada Bawaslu. Dan kami juga meminta

kesadaran dari masyarakat untuk menghindari hal

semacam ini,” ungkap Rizal
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sisi lain.

21 Desember tahun 2018, mendung menggelayuti

Bawaslu. Bagus Priasmoro, staf Bagian Sengketa Bawaslu

RI meninggal saat menjalankan tugas di Gorontalo. Ia

wafat atas pengabdian kepada negaranya. Tidak ada

upacara militer. Karena bukan saat perang. Tetapi yang

jelas, ia meninggal saat mengemban tugas dari negaranya.

Tidak ada luka dan darah yang bercecer. Tidak ada

pengibaran bendera merah putih setengah tiang. Tapi

dunia menjadi tahu bahwa Priasmoro hanya salah satu

dari sekian banyak pejuang demokrasi yang harus gugur

saat bertugas. Mereka lebih banyak bekerja dalam

senyap. Karena kerja kerja pengawasan adalah kerja

gerilya. Mereka harus siap kapan saja dan melawan

penumpang gelap demokrasi. Nyawa kadang harus

menjadi taruhan.

Sekali lagi, kerja kerja pengawasan adalah kerja dalam

sepi. Tidak ada gemerlap kamera dan tidak perlu

memoles hanya untuk pencitraan semata. Yang

dilakukan adalah upaya untuk menjaga keberlangsungan

pemilu. Karena mandat tertinggi berada di tangan rakyat.

Para penumpang gelap demokrasi kerap melakukan

berbagai cara untuk menang. Segalanya. Termasuk cara

cara kotor. Tetapi tunggu dulu, terdapat sekelompok

orang yang menjaga kedaulatan pemilu, sehingga setiap

yang melanggar harus tetap diberikan sanksi. Namun

lagi-lagi, kerja kerja pengawasan tidak banyak yang tahu.

Yang meninggal dalam kerja pemilu bukan hanya

Bagus Priosmono. Di Jawa Timur, yang meninggal

Konon, setiap orang
akan meninggal

dengan yang
dicintainya. Bastian

Tito, penulis serial
Wiro Sableng

meninggal di angka
212. Al Hallaj wafat

karena Tuhannya. Di
Bawaslu Jatim, juga
terdapat kisah para

pekerja demokrasi
ini meninggal

karena kerja kerja
pengawasan.

Bagaimana
ceritanya? Berikut

laporannya.

MEREKA YANG PERGI
KARENA TUGAS
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mencapai 13 orang. 9 orang

mengalami kecelakaan dan

dua orang sakit saat

menjalankan tugas. Dari

data yang ada, para pekerja

demokrasi meninggal

tersebar di berbagai daerah

di Jawa Timur.

Sebaran petugas

pengawas pemilu di Jawa

Timur yang meninggal

meliputi: Gresik, Magetan,

Kota Surabaya, Tuban,

Sidoarjo, Tulungangung,

Pasuruan, Jember, Malang,

Pacitan dan Kota Kediri.

Masing masing meninggal

satu orang di kabupaten/

kota tersebut. Sementara 2

orang meninggal di

Kabupaten Bangkalan.

Selain meninggal,

terdapat juga pengawas

yang mengalami

kecelakaan saat bekerja.

Setidaknya di seluruh jawa

Timur ada 9 orang. Masing

masing satu orang yang

tersebar di Lamongan,

Magetan, Ngawi, Nganjuk.

Sementara itu 2 orang di

Ponorogo dan 3 orang di

Kabupaten Banyuwangi.

Sementara yang sakit

dalam menjalankan tugas 1

orang di Mojokerto.

Tidak banyak yang

tahu. Karena jarang media

m a i n s t r e a m

memberitakan kisah duka

para pekerja demokrasi.

Kisah duka para pengawas

tersebut luput dari

perhatian. Padahal

merekalah penentu

berkualitas atau tidaknya

demokrasi.

Mereka yang

meninggal karena tugas,

meninggalkan pula

keluarganya. Mereka yang

meninggal dikenang

sebagai orang yang kerja.

Bukan sebagai pahlawan.

Padahal pengawasan

mereka adalah jasa untuk

demokrasi dan Indoensia.

“Kita memang jarang

mengenal mereka. Tetapi

sebagai masyarakat, saya

mengapreasi kepada

mereka yang bekerja

sepenuh hati hingga mati.”

Ujar Armed, Warga

Madiun saat memberikan

komentar.

D e m o k r a s i

mendapatkan tumbalnya.

Yang meninggal karena

kerja pengawasan hilang

dan jauh dari sorot kamera.

JANUARI 2019 | BAWASLU JAWA TIMUR 104



sisi lain.

Sekolah kader
ini adalah

untuk
meluaskan
jangkauan

informasi
pengawasan

pemilu.

SEKOLAH KADER
PENGAWASAN PEMILU

Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pemilu, Bawaslu Jawa Timur selenggarakan Sekolah Kader

Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Demokratis di

Surabaya. Pelatihan pengawasan partisipatif ini melibatkan

organisasi pemantau pemilu 2019 se-Jawa Timur.

Bawaslu memandang perlunya keterlibatan para pihak

untuk terlibat aktif dalam mengawal proses demokrasi dalam

pemilihan umum ini dilakukan secara massif ke berbagai

kalangan. Salah satu sasaranya adalah dikalangan aktifis

pemantau pemilu meliputi organisasi kemasyarakata dan

organisasi kepemudaan.

Keterlibatan pemantau pemilu menjadi sebuah kebutuhan

dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat dalam

ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum. Hal

diharapkan mempu memberikan dampak terhadap

terwujudnya pemilu  yang berintegritas, baik berintegritas

penyelengaraannya, integritas kontestasinya dan berintegritas

hasilnya.

“Sekolah kader Pengawasan partisipatif pemilu, tidak lain

sebagai upaya kami Bawaslu Jawa Timur untuk mengajak

masyarakat luas dalam pengawas pemilu, partispasinya

seperta apa, kebetulan lembaga saudara yang sekarang

diundang telah terakreditasi di Bawaslu RI, diharapkan

mampu memberikan kontribusi dalam pengawasan pemilu

2019,” ujar Nur Elya Anggraini anggota Bawaslu Jawa Timur.

menyemai bibit pengawas
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Ely melanjutkan dalam sambutanya,

“Hal ini merupakan pengalaman baru bagi

saudara dalam pemantau pemilu, tetapi

saya yakin dari sekian yang diundang

mungkin sudah pernah menjadi pemantau

pemilu. Dengan mengikuti sekolah kader

pengawasan diharapkan nanti mampu

memberikan inspairasi ke lingkungannya.

Syukur jika sepulang dari sini muncul ide

mendirikan kampung awas atau

komunitas awas pemilu, tentu ini sangat

membantu Bawaslu dalam rangka

pengawasan pemilihan umum,”

tambahnya.

 “Tugas pengawasan sangat berat jika

tidak dibantu panjenengan semua

pemantau pemilu, tentu kami sangat

berterima kasih kepada saudara semua

yang hadir diruangan ini. Bawaslu dengan

jumlah sedikit perkabupaten/kota harus

mengawasi peserta pemilu yang

jumlahnya sangat banyak,” ujar Aang

Kunaifi Koordinator Pengawasan

Bawaslu Jatim.

Ketua Bawaslu Jawa Timur

Muhammad Amin, M.Pd.I dalam

sambutan pembukaan sekolah kader

pengawasan mengatakan, “Sekolah kader

ini adalah untuk meluaskan jangkauan

informasi pengawasan pemilu, jangkauan

informasi dapat juga nantinya akan

diteruskan oleh peserta yang ikut hari ini

kepada saudara atau temennya. Dengan

hadirnya tiga orang per-Kabupaten/kota

se-Jawa Timur diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang positif,”

jelasnya.

“Tanpa partisipasi masyarakat dalam

pengawasan pemilu, akan sangat sulit

untuk menuju pemilu yang demokratis.

Akan semakin banyak yang peduli dalam

mengawasi pemilu terutama di TPS, tentu

sangat kecil kemungkinan terjadinya

pelanggaran dalam pemilu,” lanjut Amin

dalam sambutannya. Sekolah kader

pengawasan pemilu dilaksanakan selama

tiga hari di pusatkan di Wyndham Hotel

dengan diikuti oleh 150 peserta dari 38

kabupaten/kota se-Jawa Timur.
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Pilkada Jatim saat itu telah memasuki tahap

penetapan dan pengundian nomor urut pasangan

calon Gubenur Dan Wakil Gubernur. Mendekati

tahap kampanye tanggal 15 Februari 2018, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur melakukan

Deklarasi Majapahit “ Pilkada Keren Tanpa Politik

Uang dan Politisasi SARA”.

Pak De Karwo Sapaan Gubernur Jawa Timur H.

Sukarwo dalam sambutannya mengajak masyarakat

untuk mengubah Antri Uang menjadi Anti Uang.

Memang sulit tetapi tetap harus dilaksanakan agar

Pilkada Jawa Timur menjadi pilkada yang bermartabat

dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan oleh Pak De Karwo

dalam Deklarasi Majapahit Tolak dan Lawan Politik

Uang Dan Politisasi SARA di Hotel Majapahit

Surabaya, didampingi oleh Kapolda Jatim, Pangdam

V Brawijaya, Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim.

Pakde juga mengajak masyarakat mensukseskan

Pilkada Jawa Timur agar terselenggara dengan damai.

Mohammad Amin M.Pdi Ketua Bawaslu Jatim,

mengatakan, deklarasi ini dilaksanakan dengan tujuan

terciptanya Pilkada yang aman, kondusif dan santun

serta diharapkan mampu menghasilkan pemimpin

yang berintegritas.

sisi lain.

Pak De mengajak
masyarakat untuk
mengubah ‘antri

uang menjadi anti
uang’, memang
sulit tetapi harus

tetap dilaksanakan
agar pilkada jatim
bermartabat dan

berintegritas.

PAK DE AJAK UBAH
ANTRI UANG MENJADI

ANTI UANG
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Berikut point-point Deklarasi Majapahit: Pertama, Mengawal pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari praktik politik uang dan Politisasi

SARA, Sebab ini merupakan potensi ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan

rakyat. Kedua, tidak menggunakan politik uang dan isu SARA sebagai sarana meraih

simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat. Ketiga, Mengajak

pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas dan bertanggungjawab berdaskan

program kerja dan bukan karena politik uang dan isu SARA.

Pakde juga mengajak seluruh elemen mendukung kerja-kerja pengawasan dan

penanganan pelanggaran politik uang dan isu SARA yang menjadi kewenangan lembaga

pengawas pemilu. Tidak akan melakukan kekerasan, intimidasi atau aktivitas dalam

bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran pitik

uang dan isu SARA.

Hadir oleh dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,

Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak dan Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno,

Perguruan tinggi, mahasiswa serta pelajar dan sekolah menengah atas di Surabaya.
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sisi lain.

BELA NEGARA:
MANTAPKAN

KEDISIPLINAN, KERJA
KERAS, DAN

SEMANGAT JIWA
KORSA

“Ngeriiiii…!”

Ini bukan sekedar kata, namun sebenarnya adalah

sebuah kalimat. Jika kalimat ini diucapkan dengan

nada meninggi di hadapan para komisioner dan Kasek

Bawaslu se-Jatim, maka pastilah ingatan mereka akan

langsung tertuju pada aktifitas giat Bela Negara 2018.

Lebih spesifik lagi kepada sesosok prajurit TNI-AD

berpangkat Pelda bernama Kusno.

Ya, Pelda Kusno. Dia adalah satu diantara

instruktur dari personil Rindam V Brawijaya yang

ditugaskan memberi materi pada giat Bela Negara

bertajuk “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Soliditas

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur”.

Acara ini digelar di Royal Caravan Hotel & Outbound

Trawas Mojokerto, selama 3 (tiga) hari mulai 19 s/d 21

Oktober 2018.

Suatu ketika Kusno berteriak: “Kedisiplinan harus

kita mulai dari diri kita sendiri. Dari mulai yang kecil-kecil

atau remeh sekalipun. Jika kita tidak dapat menunjukan

Jika kita tidak dapat
menunjukan

kedisiplinan dari hal
sederhana, mana

mungkin kita disiplin
dalam  hal yang lebih
besar? Mana bisa kita

disiplin dalam tugas
mengawasi pemilu?
mustahil rakyat akan

percaya!
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kedisiplinan dari hal

sederhana, mana mungkin kita

disiplin dalam  hal yang lebih

besar? Mana bisa kita disiplin

dalam tugas mengawasi

pemilu? mustahil rakyat akan

percaya! Ngeriii ...!”

Pada saat lain Dia juga

menyeru: “Bagaimana kalian

bisa dipercaya rakyat untuk

mengawasi pemilu, jika

menarik  selimut (merapikan

tempat tidur) saja tidak

mampu! Setiap pagi kamar

tidur sendiri harus dibersihkan

dan sprei dirapikan. Kalau

tidak, saya buang di jalan !.

Ngeriii…!”

Dan pernah pada suatu

ketika, saat persiapan apel,

ada salah satu kelompok

melaporkan timnya tidak

lengkap karena sakit.

Maka saat itu juga Kusno

memberi perintah:

“Datangi dia dikamarnya!

Bawakan makanan untuknya,

suapin kawanmu yang sakit itu.

Inilah loyalitas teman, tidak

boleh ada satupun kawan yang

ditinggalkan.”

Bagi tak kurang dari

216 peserta, kalimat-

kalimat “Ngeriiii…!” Kusno

itu tidak sekedar difahami

sebagai pertanda bahwa

Dia sedang marah. Dia

sedang membentak. Lebih

dari itu. KUSNO ternyata

sedang menanamkan nilai-

nilai dasar dalam setiap

jiwa-raga peserta. Dimana,

nilai dasar itu penting dan

sangat dibutuhkan sebagai

pondasi kehidupan

berlembaga. Terlebih bagi

keluarga besar Badan

Pengawas Pemilu

Republik Indonesia

(Bawaslu RI), yang

tugasnya sangat berat:

mengawasi seluruh

tahapan pemilu.

Dengan kalimat

“Ngeriii…!”-nya yang selalu

diucapkan secara tegas,
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lugas dan keras, KUSNO hendak mematri

kepada seluruh Komisioner dan Kasek

Bawaslu se Jawa Timur. Bahwa hidup

berlembaga itu tidak boleh biasa-biasa

saja. Hidup berlembaga—apalagi di

lembaga bawaslu—setidaknya harus

punya 3 nilai dasar. Ketiganya adalah:

Kedisiplinan, Kerja Keras, dan semangat

kesetiakawanan atau Jiwa Corsa.

Hal mana tercermin dari ungkapan

komisioner Bawaslu Jatim Kordiv

Organisasi, Eka Rahmawati. Dia bilang,

kegiatan Bela Negara untuk Bawaslu Kab/

Kota sebenarnya memiliki tiga tujuan

utama.

Pertama memperkuat kesadaran Bela

negara dan rasa cinta tanah air, serta

pemahaman ketahanan nasional pada

aspek panca gatra melalui materi-materi

yang diberikan. Kedua, membangun

karakter pengawas yang tangguh melalui

pendekatan spiritual dan emotional

development. Yakni aspek kejujuran dan

integritas, tanggung jawab, disiplin,

inovatif, dan semangat kebangsaan. Serta

Ketiga, memperkuat soliditas pengawas

pemilu melalui kegiatan yang

menekankan pada kerja sama tim,

komunikasi asertif, kepedulian sosial, dan

jiwa korsa.

“Harapan kami, ke depan jajaran Bawaslu

akan semakin solid dan mengedepankan

profesionalitas di dalam menjalankan tugasnya.

Sebab tantangan akan semakin berat. Bukan

hanya kompleksitas penyelenggaraan pemilu

saat ini, namun juga tingginya ekspektasi

masyarakat kepada lembaga kita”, demikian

alumnus FISIP Unair itu berujar. Benar

kiranya. Mengikuti kegiatan ini selama tiga

hari, rasanya tidak ada yang sia-sia. Hasil

evaluasi paling tidak menunjukkan beberapa

aspek:

Pertama materi wawasan kebangsaan yang

diselipkan dalam seluruh kegiatan, pada

umumnya dapat dipahami dengan baik oleh

para peserta. Kedua, seluruh kegiatan dikemas

serius tapi santai. Aspek disiplin dan tanggung

jawab individu maupun kelompok tetap

menjadi penekanan untuk membangun

mentalitas pengawas. Nilai-nilai seperti

kejujuran dan inovasi juga menjadi aspek

penting yang membingkai rangkaian kegiatan.

Misalnya saat permainan berkelompok dan

rocket building, dimana bukan saja kerjasama tim

tapi juga setiap anggota kelompok diminta

berkontribusi secara pemikiran maupun

pendekatan inovatif untuk memecahkan setiap

persoalan yang dihadapi. 

Ketiga, meski tergolong singkat, namun

metode yang digunakan dalam kegiatan ini

ternyata dapat membantu mencairkan

kebekuan komunikasi baik antar-komisioner

maupun antara komisioner dengan sekretariat.

Ini penting, sebab ditengah tuntutan

masyarakat yang kian kuat terhadap eksistensi

dan profesionalitas Bawaslu, komunikasi yang

baik sangat diperlukan sebagai landasan untuk

membangun soliditas dan kerjasama tim untuk

menjawab tantangan ini.

“Insyaallah dengan awal yang baik, langkah kita

ke depan juga akan semakin mantab dan percaya diri.

Jika memperhatikan feedback dari peserta, umumnya

memberikan kesan positif pada kegiatan ini. Dan

berharap ke depan bisa menjadi kegiatan reguler dalam

rangka penguatan internal Bawaslu”, ujar Eka penuh

harap.
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Tak ada suatu keberhasilan tanpa adanya disiplin. Itulah

sepenggal kalimat yang terucap dari seorang prajurit

Kusno dalam kegiatan pelatihan bela negara di Trawas

Kabupaten Mojokerto.

“Bagaimana kalian bisa dipercaya rakyat untuk

mengawasi pemilu jika menarik selimut (merapikan

tempat tidur) saja tidak mampu?!. Sprei dibersihkan

dan dirapikan! Kalau tidak, akan saya buang di jalan!”

Tegas Kusno seorang parjurit TNI-AD berpangkat

(Pelda).

Kalimat diatas disampaikan dengan tegas, lugas

dan keras oleh Kusno dalam setiap sesi materi bela

negara yang diselenggaralan Bawaslu Jawa Timur

bekerja sama dengan RINDAM/V Brawijaya. Kesan

tidak ada kompromi bagi peserta yang melakukan

pelanggaran wajib menerima hukuman.

Baik push up atau sit up dan mengakui kesalahannya,

terasa pahit dan panas ditelinga memang setiap

kalimat yang keluar dari mulut seorang Kusno. “Jika

sisi lain.

DISIPLIN KUSNO
DALAM BELA NEGARA

BAWASLU JAWA
TIMUR

Jika kita tidak dapat
menunjukan

kedisiplinan dari hal
sederhana, mana

mungkin kita disiplin
dalam  hal yang lebih
besar? Mana bisa kita

disiplin dalam tugas
mengawasi pemilu?
mustahil rakyat akan

percaya!
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kita tidak dapat

menunjukan kedisplinan

dalam tugas mengawasi

pemilu, mustahil rakyat

akan percaya ! Ngeriii ...”,

ucap Kusno.

Sebagai seorang

prajurit TNI, Kusno

memang tampak sangat

disiplin, loyal terhadap

kesatuan, tegas dan loyal

kepada rekan kerja

(pasukan).

Hal ini tampak dari

ucapanya ketika

menyampaikan bahwa

tidak ada celah sedikitpun

untuk kita

menggampangkan tugas

yang diberikan kepada

kita, tidak ada sedikitpun

alasan untuk tidak

kompak dalam tim, tidak

boleh satupun kawan kita

yang dikorbankan, semua

harus menjadi tim yang

kuat dan solid.

“Rakyat memberikan

amanah kepada

panjenengan semua untuk

mengawal pemilu 2019

menjadi pemilu yang

bersih, pemilu yang

bermartabat, pemilu yang

jauh dari kecurangan, dan

ini harus bapak dan ibunya

pegang betul amanah ini”,

tegas Kusno dalam sesi

penyiapan peserta

pelatihan.

Namun lecutan keras

Kusno mampu

mendisiplinkan peserta

dalam setiap sesi, figurnya

selalu menjadi

pembicaraan oleh peserta,

meski keras Kusno adalah

seorang parjurit yang

lembut hatinya. Hal ini

tampak disesi penutupan

kegiatan Bela Negara.

“Saya titip kepada

ayahanda dan ibunda

semua, jadilah orang-orang

hebat, jadilah orang-orang

terpercaya, NKRI ada

dipundak ayahanda dan
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ibunda, biarlah Kusno yang jelek ini

menjadi martil demi keberhasilan kita

semua, biarlah Kusno yang bodoh ini

menjadi tameng supaya ayahahnda dan

ibunda menjadi orang-orang hebat. Saya

Kusno menyampaikan rasa

hormat”ujarnya.

“Saya, Kusno bangga pada ayahanda

dan ibunda semua. Kusno juga minta maaf

jika selama menjadi pelatih banyak kata

yang salah, banyak menyakiti peserta

semua. Jujur kami pelatih tidak ada

sedikitpun untuk melecehkan ayahanda

dan ibunda yang hebat,” tutur Kusno

disela-sela penutupan acara.

Dari suara yang keluar di setiap

kalimat, tampak bergetar menahan

sesegukan agar tidak menangis, tetapi

linangan air mata Kusno tidak mampu

menahan rasa haru dari seorang prajurit

yang kelihatan kasar tetapi lembut hati

itu.

Kusno di Mata Peserta

“Kusno memiliki karakter sebagai

seorang prajurit. Hanya dia yang bisa

memberi kesan tentang bela negara.

Hanya dia,” ungkap Umar Khayan

Anggota Bawaslu Kabupaten Malang.

“Adakalanya disiplin memang harus

dibentuk melalui proses “Pemaksaan”

untuk fase usia dewasa dan diatasnya,

sebagaimana metode yg diterapkan oleh

kusno dkk dari rindam V Brawijaya dalam

pelatihan bela negara Bawaslu Jawa

Timur. Karena pada usia ini sudah

terbentuk kebiasaan2 yang cukup kuat

menghegemoni personal “ imbuh Umar.

 Hadi Margo Ketua Bawaslu Surabaya

memberikan kesan, Tindakan disiplin

adalah hal terpenting dalam menjalankan

sebuah pekerjaan, tindakan maupun

perbuatan hal ini di sampaikan oleh pak

kusno , salah satu pelatih diklat bela

negara Bawaslu Jatim di Caravan Hotel &

Outbond Trawas Pasuruan beberapa hari

yang lalu.

Beliau mengemukakan negara atau

lembaga apapun tidak akan maju dan kuat

jika orang2 nya tidak tertib dan

disiplin,meskipun SDM pandai. Mulailah

tertib dan displin dari hal yang paling

sederhana, saat makan, buang sampah,

berbicara, dan menyapa.

Meski keras, kasar tak kenal

kompromi, tetapi Kusno adalah sosok

prajurit yang loyal kepada timnya. Hal ini

tercermin ketika ada salah satu kelompok

yang melaporkan timnya kurang dua

orang saat apel persiapan kegiatan. Kedua

orang anggota kelompok tersebut tidak

Negara atau lembaga
apapun tidak akan maju
dan kuat jika orang-
orangnya tidak tertib dan
disiplin,meskipun SDM
pandai. Mulailah tertib dan
displin dari hal yang paling
sederhana, saat makan,
buang sampah, berbicara,
dan menyapa.
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dapat mengikuti kegiatan karena sakit. Saat itu juga Kusno menyampaikan.

“Datangi dia dikamarnya, bawakan makanan untuknya, suapin kawanmu yang

sakit, Inilah loyalitas teman , tidak boleh ada satupun kawan yang tinggalkan”, ucap

Kusno.

Satu lagi yang diajarkan Kusno adalah aturan dimeja makan, setiap peserta wajib

antre dan tidak boleh berebut. Setiap peserta yang telah mengambil makanan ditaruh

dimeja, tidak boleh makan duluan sebelum semua peserta selesai mengambil makanan

dan ditaruh dimeja.

Kondisi ruang makan tidak boleh gaduh, dan wajib menuggu peserta yang belum

selesai ambil makanan. Setelah semua siap dimeja masing-masing Kusno memimpin

doa sebelum makan dan doa setelah makan.

Azam Fikri Ketua Bawaslu Kota Probolinggo memberikan kesan “Banyak hal yang

kita peroleh saat bela negara kemarin, seperti yang diajarkan oleh Pelda Kusno sebagai

pelatih pada pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Trawas. Dapat saya simpulkan dari

kegiatan tersebut termasuk didalamnya belajar dan  menanamkan kedisiplinan sejak

dini  dalam berbagai aspek, yaitu disiplin dalam bekerja maupun dalam kehidupan

sehari-hari, yang dimulai dari diri sendiri dari hal terkecil,” kata Azam.

Pelajaran ini sangat berharga bagi kami yang sudah merasa sebagai orang yang

hebat, tetapi ternyata kami masih banyak kekurangan. Kusno dibicarakan banyak

orang. Kusno adalah sebuah nilai pembelajaran. Linangan air matanya saat penutupan

menunjukan ketulusannya. Dan itulah yang membekas.
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lets know her.

Insy adalah panggilan

akrab Insiyatun, Ketua

Bawaslu Kabupaten

Sampang periode 2018-

2023. Lahir di Sumenep,

tanggal 02 Agustus 1981,

satu-satunya komisioner

perempuan di jajaran

Bawaslu wilayah Madura

ini adalah anak pertama

dari 2 bersaudara. Selepas

tamat dari SDN Karduluk

1, perempuan yang

senantiasa ceria ini

melanjutkan sekolah di

MTs Al-Amien I dan MA

Al-Amien I Prenduan

Kabupaten Sumenep.

Jenjang selanjutnya adalah

Strata-I, yakni di Institut

Agama Islam Negeri

(IAIN) Sunan Ampel (kini

Perempuan Pertama
Nahkodai Bawaslu

Kabupaten Sampang

INSIYATUN
Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang
Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan
Hubungan Antar Lembaga

UINSA Surabaya) dan

lulus pada tahun 2004.

Selama menempuh

pendidikan di Perguruan

Tinggi, ia aktif diberbagai

Organisasi Intra dan

Ekstra Kampus. Ia aktif di

Badan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas

(BEMF) Syari’ah sebagai

Menteri Koordinator

Study Hukum pada tahun

2004. Ia juga Menjabat

sebagai Koordinator

K e i n t e l e k t u a l a n

Himpunan Mahasiswa

Jurusan Ahwalus

Syakhsiyah (HMJ AS)

hingga tahun 2004 dan

pula aktif di Ikatan

Keluarga Besar A-Amien

(IKBAL) IAIN Sunan

Ampel Surabaya.

Sedangkan untuk luar

kampus, Perempuan yang

murah senyum ini

memulainya di Pergerakan

Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII) dan

bergabung dengan PMII

sejak tahun 2001. Berkat

loyalitas dan

konsistensinya dalam

berorganisasi, ia dipercaya

oleh sahabat-sahabatnya

menjadi Pengurus PMII

Komisariat Syari’ah IAIN

Sunan Ampel Cabang

Surabaya pada tahun

2003-2004.

Selepas lulus S-1,

sebagai orang yang peduli

terhadap kemajuan dan

perkembangan sumber
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daya manusia di bidang Pendidikan khususnya di

Madura, dan dalam rangka ikut serta mencerdaskan

kehidupan bangsa, ia mengabdikan dirinya sebagai

pendidik (Guru) di SDN Nepa I Kecamatan Banyuates

dengan mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) mulai tahun 2005 sampai 2017. Tidak hanya

itu ia juga Menjadi Guru di SMK Banu Hasyim di desa

yang sama dan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah.

Di samping kesibukannya sebagai Guru SD dan

mengelola SMK Banu Hasyim Sampang, Perempuan yang

sering berpenampilan sederhana ini juga menyempatkan

diri mengelola Koperasi dengan nama Koperasi Syariah

As-Sulthaniyah yang berlokasi di Desa Nepa Kecamatan

Banyuates, pada tahun 2014 - 2016. Di dunia social,

sebagai anak yang lahir dan besar di Lingkungan

Nahdlatul Ulama (NU), ia kemudian mengabdikan diri

sebagai pengurus salah satu Badan Otonom NU yakni

Lembaga Pendampingan dan Bantuan Hukum (LPBH

NU) Kabupaten Sampang dan dipercaya sebagai

Bendahara. Selama satu periode menjadi pengurus LPBH

NU mulai tahun 2013 - 2018, sebagai seorang yang

bergelar sarjana hukum ia aktif menjalankan tugasnya

dan banyak membantu masyarakat terkait dengan

urusan hukum khususnya hukum Islam.

Selain aktif dalam dunia organisasi dan sosial, ia juga

bergelut di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (P3MD). Pada Tahun 2015, ia menjadi

Pendamping Lokal Desa (PLD). Dalam program ini, ia

aktif melakukan pendampingan, dalam upaya inovasi,

pembangunan, dan pengembangan Infrastruktur desa,

sarana dan prasarana, ekonomi, sosial, ormas, dan

kepemudaan, dan ia juga menjabat sebagai pengurus

Forum Kemitraan Polisi dan Masyaraka (FKPM)

Kabupaten Sampang yang membidangi Pemberdayaan

Perempuan dan anak di tahun 2016-2017.

Pengalaman pertama yang berkait dengan Pemilu

adalah menjadi Petugas KPPS di Desa Nepa pada tahun

2012 yang bertepatan dengan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten

Sampang. Lalu berlanjut

menjadi Anggota Panitia

Pengawas Pemilu

Kecamatan (Panwascam)

Banyuates pada tahun 2013

– 2014 yang merupakan

Pemilihan Umum

Legislatif dan Pemilihan

Presiden dan Wakil

Presiden.

Berselang 4 tahun

kemudian, berbarengan

dengan adanya Pilkada

serentak tahun 2018,

Bawaslu kembali
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mengadakan rekrutmen Anggota Panwas Kabupaten/Kota.  Insy mencoba meng-upgrade

kemampuannya menjadi pengawas pemilu dengan mengikuti seleksi tersebut. Hasilnya,

ia lulus dan terpilih menjadi Panwaslu dan dilantik Menjadi Panwaslu Kabupaten

Sampang pada bulan September tahun 2017. Di tahun 2018 ia kembali dipilih sebagai

Komisioner Bawaslu kabupaten Sampang periode 2018-2023, dan didapuk menjadi

Ketua.

Perempuan yang mempunyai motto hidup, “sekali hidup, hiduplah yang berarti”

ini, mempunyai prinsip bahwa pengawasan pemilu harus dilaksanakan secara

profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel dan kredibel. Semangat

mengawasi pemilu adalah menjadi poin penting  dalam mewujudkan demokrasi yang

berkualitas dan bermartabat khususnya demokrasi di Kabupaten Sampang.

CURRICULUM VITAE

Riwayat Pendidikan: 1) SDN Karduluk I, 1988-1994; 2) MTS Al Amien I Sumenep,

1994-1997; 3) MA Al Amien  Sumenep, 1997-2000; 4) IAIN Sunan Ampel Surabaya,

2000-2004.

Pengalaman Organisasi: 1) Sekretaris IKBAL IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003;

2) Pengurus Komisariat Syariah PMII Cabang Surabaya, 2003 -2004; 3) Koordinator

Keintelektualan HMJ AS IAIN Sunan Ampel, 2004; 4) Menko Study Hukum BEMF

Syari’ah, 2004; 5) Pengurus FKPM Kab. Sampang, Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

2016-2017; 6) Bendahara LPBH NU Sampang, 2013-2018.

Riwayat Pekerjaan: 1) Guru PAI SDN Nepa 1 Banyuates; 2) Petugas KPPS Desa

Nepa, 2012; 3) Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kec. Bayuates, 2013-2014; 4) Wakasek

SMK Banu Hasyim, 2012-2017; 5) Bendahara Koperasi Syariah As-Sulthaniyah, 2014-

2016; 6) Pendamping Lokal Desa, 2015-2017; 7) Anggota Panwaslu Kabupaten Sampang,

2017-2018; 8) Ketua Bawaslu kabupaten Sampang, 2018-2023.
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Tingkatkan pengawasan
partisipatif, Bawaslu Jombang

dan Kediri sasar kelompok
perempuan

lets know her.

Rendahnya partisipasi

perempuan dalam

penyelenggaraan pemilu

masih menjadi isu yang

menjadi keprihatinan dari

tahun ke tahun. Ditambah

kurangnya kepedulian

pada proses pemilu

membuat perempuan

rentan menjadi sasaran

empuk hoax, politik uang,

dan black campaign. Mereka

pun mudah dimobilisasi

untuk kepentingan politik

tertentu. Setidaknya,

berdasarkan kajian

Bawaslu, sebanyak 50,07%

perempuan di Jombang

terpapar target politik

uang.

Hal itu disampaikan

oleh Nafisah, Kordinator

Divisi Organisasi dan SDM

Bawaslu Kabupaten

Jombang dalam rangkaian

acara sosialisasi pada

kelompok perempuan di

kecamatan Kabuh dan

Kecamatan Ngoro, tanggal

28 November - 4 Desember

2018.

M e n u r u t n y a ,

pelibatan perempuan
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dalam kegiatan pemilu sangat strategis bukan saja demi keabsahan demokrasi namun

juga karakteristik sosial perempuan yang khas membuat mereka rentan menjadi obyek

manipulasi dan kecurangan pemilu. Misalnya tingkat pendidikan dan melek aksara

yang lebih rendah menyulitkan akses pada informasi pemilu dan hak sebagai pemilih.

Belum lagi beban domestik yang dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam

proses-proses pemilu.

Untuk itu, pendekatan kultural sangat penting dalam meningkatkan partisipasi

perempuan. “Kami menjadikan isu dan kebutuhan spesifik perempuan sebagai

pertimbangan penting. Strategi kami berangkat dari sana, termasuk inovasi dengan

game atau permainan seperti ular tangga yang berbasis pendidikan keluarga. Karena

kami beranggapan pengetahuan pemilu itu harusnya bisa disampaikan dengan fun, dan
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ibu biasanya memiliki

peran sentral dalam

pendidikan di keluarga.

Sehingga di kecamatan

Kabuh itu kami menyasar

ibu-ibu yang khusus kami

didik pengetahuan pemilu

dan pengawasan pemilu,”

ditambahkan Nafisah.

Dalam rangka

pengawasan partisipatif,

Bawaslu Kabupaten Jombang juga menggandeng

Muslimat dan Fatayat sebagai mitra pengawasan mereka.

Alasannya, Jombang adalah kota santri dan mayoritas

NU. Muslimat dan Fatayat adalah organisasi perempuan

NU terbesar di Jombang dan memiliki cabang hingga

tingkat terbawah. Ikatan kultural anggota organisasi itu

diharapkan dapat menjadi aset yang baik dalam

kerjasama pengawasan ini.

Roadshow Sosialisasi di Kecamatan

Hampir serupa dengan Jombang, Bawaslu Kabupaten

Kediri juga berupaya    iri di sela acara bertajuk Sosialisasi

Pengawasan Partisipatif dan Perbawaslu No. 4 Tahun

2018 tentang Pemantau Pemilu, Sabtu, 17 Nopember 2018

di Bukit Daun Hotel & Resort, Kediri.

Sosialisasi ini menurut Saida sangat strategis bagi

Bawaslu untuk dua alasan. Pertama, partisipan acara ini

diproyeksikan untuk menjadi pengawas di masa depan,

sehingga kegiatan ini merupakan investasi kader.

Terlebih yang disasar prioritas organisasi perempuan dan

kaum muda. Menurut catatan Bawaslu Kabupaten

Kediri, secara statistik jumlah perempuan pengawas

pemilu belum pernah melebihi 18 persen sejak pemilu

2014. Tercatat, pada pemilu 2014, hanya 9 orang dari total

81 pengawas tingkat kabupaten dan kecamatan, yaitu

hanya 11 persen saja.

“Meski saat Pilkada 2015 jumlahnya naik menjadi 15

orang atau sekitar 18 persen, namun dalam pemilu kali

ini justru turun drastis menjadi kurang dari 10 persen

saja. Data kami hanya 8 perempuan dari total 83

pengawas tingkat kabupaten dan kecamatan se-

Kabupaten Kediri. Artinya jumlah perempuan di banding

laki-laki masih 1 dibanding 9, masih jauh dari yang

dimandatkan undang-undang,” dijelaskan Saida Umma,

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri

Kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri ingin memperluas

ruang pengawasan dengan melibatkan sebanyak

mungkin kelompok sosial di masyarakat dan organisasi
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sipil di setiap tingkatan. Apalagi, respon positif disuarakan oleh partisipan yang berasal

dari berbagai organisasi masyarakat, LSM serta pemantau pemilu terakreditasi di

Kabupaten Kediri. Harapan mereka, perempuan dapat lebih berperan dalam

penyelenggaraan pemilu bukan hanya sebagai pemilih. Dan Bawaslu juga harus lebih

sering turun ke bawah menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, karena banyak

yang belum mengerti bagaimana bisa berpartisipasi dalam  kepemiluan terutama jika

ingin menjadi pemantau atau pengawas pemilu.

Tingginya animo masyarakat ini disambut baik oleh Bawaslu Kediri. “Kami

berharap kegiatan ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum

perempuan. Semoga proses Pemilu berjalan baik dan momentumnya terjaga, agar nyata

ada dampak positif bagi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri nanti di tahun 2020,”

imbuh Saida.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Kediri akan melakukan roadshow ke sejumlah

kecamatan dan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dalam pemilu

termasuk organisasi perempuan dan kaum muda. Rencananya, roadshow akan diawali

dengan sosialisasi di Kecamatan Papar dan Badas tanggal 2 Desember, menyusul

kecamatan Plosoklaten, Kayen Kidul, Kepung, Puncu, dan Kec. Gurah hingga akhir

Desember. Bawaslu Kabupaten Kediri menargetkan sedikitnya 26 Kecamatan akan

terjangkau sosialisasi hingga Januari 2019.
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