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KATA PENGANTAR

 Dalam sejarah Indonesia, tidak ada pemilu yang berhasil atau gagal 

seluruhnya. Selalu terdapat pelanggaran yang mengharuskan bangsa ini dari masa 

ke masa terus berbenah dan memperbaiki kualitas dari demokrasi. Hingga kini, 

setiap pemilu selalu bersama dengan benalu. 

 Sisi lain dari pemilu adalah kontestasi antar peserta yang mendaftarkan diri 

dalam level presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dari tingkat daerah 

hingga nasional, dan perebutan di level dewan perwakilan daerah. 

 Menjadi mafhum, kontestasi dalam merebut mandat dari rakyat 

mengandaikan strategi dan taktik untuk menang. Dalam derajat tertentu, cara 

untuk menang dilakukan dengan melampuai batas. Baik itu batas yang telah 

digariskan oleh Undang Undang maupun batas yang mengganggu kontestan lain.

Sebagai lembaga negara yang berpepentingan untuk terciptanya keadilan pemilu, 

Bawaslu Jatim bersiap diri menyambut pemilu tanggal 17 April 2019. Yang akan 

dikawal oleh Bawaslu melampuai apa yang dilakukan oleh lembaga lain. 

 Bawaslu Jatim termasuk yang memiliki keyakinan bahwa kualitas proses 

juga berkorelasi dengan kualtas hasil. Untuk itu, pemilu yang belangsung harus 

dapat adil kepada semua pihak. Walaupun keadilan itu terasa sulit saat harus 

memuaskan semua pihak yang berkontestasi. 

 Faktanya masih terdapat kontestan pemilu yang tidak siap kalah. Salah satu 

bukti ketidaksiapan itu dengan melakukan pelanggaran. Mulai dengan 

menggunakan politik uang, politisasi SARA hingga juga menggunakan lembaga 

ibadah atau lembaga pendidikan sebagai tempat untuk berkampanye. 

 Untuk mengawasi pemilu, Bawaslu Jatim telah bekerja sama dengan 

beberapa perguruan tinggi agar terlibat dalam pengawasan pertisipatif. Pada akhir 

Maret lalu, Bawaslu Jatim membuat nota kesepahaman dengan UIN Sunan Ampel 

Surabaya agar mahasiswa dan civitas akademika di lembaga perguruan tinggi ini 

terlibat mengawasi jalannya pemilu. 

 Sebelum dengan UINSA, Bawaslu Jatim juga melakukan kerja sama dan 

tanda tangan nota kesepahaman dengan UNESA Surabaya berkenaan dengan 

pengawasan partisipatif. Bawaslu Jatim menyadari bahwa melibatkan berbagai 

pihak untuk mengawasi pemilu adalah bagian dari upaya untuk menciptakan 

keadilan pemilu. 
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Siap Gerak Demi Pemilu



 Secara khusus, menjelang 17 April 2019, kesibukan dan kerja Bawaslu Jatim 

kian meningkat. Divisi Pengawasan pada tanggal 28-30 Maret 2019 telah 

melakukan Rapat Kerja Teknis yang berkenaan dengan Pengawasan Pemungutan, 

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 yang melibatkan 38 Kab/Kota se-

Jawa Timur.

 Divisi pengawasan juga menebarkan semangat partisipasi dalam mengawasi 

pemilu terhadap 10 pemantau pemilu yang telah terakreditasi secara nasional. 

Diantaranya adalah organisasi kemahasiswaan meliputi PMII, GMNI dan HMI. 

Bawaslu Jatim melakukan kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisisipaif. Alumni 

acara ini membuat Majapahit Center yang memang konsentrasi dalam kerja 

pemantauan pemilu.

 Sebelumnya, Divisi SDM telah melakukan koordinasi dengan partai politik 

terkait dengan saksi. Sebelumnya pula, divisi SDM melakukan Training of Trainer 

untuk PTPS yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan secara serentak 

terhadap PTPS se-Jawa Timur.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran 

melakukan acara pelatihan Bimtek tentang penyusunan keterangan tertulis sidang 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam tiga gelombang sekaligus 

dengan melibatkan 38 Kab/Kota se Jawa Timur. 

 Memasuki Rapat Umum pada tanggal 24 Maret 2019, 3 hari sebelumnya, 

Divisi Humas dan Hubal perkuat koordinasi dan gugus tugas yang melibatkan 

KPUD, KPID, dan perwakilan media se Jawa Timur. Kegiatan yang diletakkan di 

dalam Kantor Bawaslu ini dalam rangka agar Rapat Umum dan kampanye partai bisa 

sesuai dengan aturan yang berlaku.

Memasuki bulan April 2019, gerak Bawaslu Jatim kian sibuk. Kerja demokrasi dan 

upaya menghadikan keadilan pemilu tidak mengenal hari libur dan tanggal merah. 

Jam kantor bukan lagi batas untuk Komisioner dan Staff bekerja. Dalam 24 jam 

semua elemen di Bawaslu Jatim siap gerak demi pemilu.

 Buletin ini memberikan gambaran tentang kerja 

Bawaslu Jatim yang sudah siap menyambut pemilu. Yang 

harus disadari, bahwa buletin ini ibaratnya dengan 

gugusan gunung es di lautan. Puncak yang terlihat dan 

diberitakan lebih kecil dari kerja Bawaslu Jatim yang 

sesungguhnya. Mari Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan 

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,
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 Pada 17 April 2019, mandat 

rakyat akan menentukan keterpilihan 

pemimpin nasional, anggota legislative 

di tingkat daerah hingga pusat dan juga 

senator di masing masing provinsi. 

Menjelang pemilihan yang terus dekat, 

persiapan penyelenggara pemilu terus 

dikejar dengan cepat.

 Per ja lanan pemilu dalam 

rentang sejarah demokrasi di Indonesia 

membutuhkan pengawasan yang 

ekstra ketat dalam berbagai lapisan. 

Karena pemilu yang tidak diawasi 

r e n t a n  d e n g a n   t e r j a d i n y a 

pelanggaran. Setiap pelanggaran harus 

ditindak. Hukum harus ditegakkan agar 

tidak ada yang dirugikan.  P a t u t 

disadari, bahwa dalam setiap kompetisi 

pemilu, terdapat oknum peserta pemilu  

yang masih belum siap kalah dan 

menang. Akhirnya melakukan tindakan 

kecurangan. Tindakan ini merugikan 

terhadap peserta yang lain. Lebih lebih 

terhadap masyarakat.

 Patut disadari, bahwa dalam 

setiap kompetisi pemilu, terdapat 

oknum peserta pemilu yang masih 

belum siap kalah dan menang. 

A k h i r n y a  m e l a k u k a n  t i n d a k a n 

kecurangan. Tindakan ini merugikan 

terhadap peserta yang lain. Lebih lebih 

terhadap masyarakat.

 Bawaslu Jawa Timur akan bekerja 

untuk dapat menanangi dan menindak 

penggalan pemilu. Hal ini disampaikan 

oleh Ikhawanuddin Alfianto, sebagai 

“Perhelatan Pemilu pada 17 April 2019 membutuhkan kerja ekstra dari

Bawaslu Jawa Timur untuk mengawal pesta demokrasi agar bisa sukses

dan berjalan lancar. Potensi pelanggaran berusaha ditekan,

bersamaan dengan upaya agar pelanggaran pemilu dapat

diproses sesuai hukum. Berikut reportase tentang persiapan

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur,

Ikhwanuddin Alfianto” 

jatimpedia

“Kami Siap

          Menghadapi Final”



“Kami menyiapkan SDM yang 

mumpuni. Komisioner dan Staff 

harus mempunyai pemahaman 

yang konfrehensif terhadap 

regulasi pemilu. Khususnya 

tentang Pemungutan dan 

penghitungan suara”. Ulasnya.

Koord inator  D iv i s i  Pen indakan 

Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur. 

 Pemahaman terhadap regulasi 

pemilu adalah suatu yang mendasar 

dipahami oleh pengawas pemilu. 

Karena pelanggaran akan dapat 

diketahui manakala tidak sesuai 

dengan regulasi. Untuk bisa tahu 

tentang jenis dan ragam tindakan yang 

melanggar atau tidak, mengandaikan 

adanya pemahaman yang utuh.

 I k h a w a n u d d i n  A l fi a n t o 

menambahkan, bahwa pihaknya juga 

akan segera menyiapkan sarana dan 

prasarana penangan pelanggaran di 

bawaslu di tingkat kabupaten dan kota. 

Karena sarana prasarana ini menjadi 

ruang penting agar setiap pelanggaran 

bisa diproses sesuai dengan hukum. 

“Masih ada sebagian 

kabupaten/kota yang belum 

memiliki sarana dan prasarana 

pelanggaran. Kita akan cek 

nanti. Sehingga nanti kalau ada 

pelanggaran, kita sudah siap 

menangani.” Ucapnya. 
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Dengan posisi sebagai Kadiv Penindakan Pelanggaran, Ikhawanuddin juga akan 

melakukan pemantapan dan sosialisasi tentangSOP pelaporan pelanggaran pemilu. 

Hal ini dikarenakan bahwa masih belum menyeluruh pengetahuan masyarakat  

tentang tata cara melapor bila terjadi pelanggaran pemilu.

 “Nanti kita akan kembali sosialisasikan kepada parpol, caleg, masyarakat agar 

bisa tahu SOP melaporkan pelanggaran.” Ungkapnya.

Lebih jauh ia menambahkan, bahwa sosialiasai ini akan meningkatkan partisipasi 

dan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu untuk mengawasi dan mengontrol 

agar tidak terjadi pelanggaran. Tetapi jika memang terpaksa harus terjadi 

pelanggaran, maka akan segera ditindak sesuai dengan aturan yang ada. “Nanti 

diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berkualitas”. Imbuhnya. 

 Selain tiga langkah di awal, juga terdapat langkah lain dari Bawaslu agar 

pelanggaran dapat diproses. Yakni memaksimalkan Sentra Penegakan Hukum 

Terpadu (Gakkumdu). Dalam Gakkumdu terdiri dari Bawaslu, Jaksa dan Polisi.

 Ikhwan memberikan penjelasan, bahwa terdapat ragam pelanggaran yang 

terjadi dalam pemilu. Varian pelanggaran ini memiliki konsekuensi terhadap 

penindakan yang akan dilakukan. Setiap pelanggaran memiliki tingkat penindakan 

yang berbeda beda.
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Jika yang terjadi adalah pelanggaran administrative, maka yang menangani 

langsung adalah bawaslu. Sementara pelanggaran kode etik akan diteruskan ke 

DKPP. Jika yang melanggar adalah instansi, maka akan diteruskan untuk ditindak ke 

intansi pterkait. Misalnya Misalnya ASN, kita akan teruskan ke komisi ASN. Namun 

jika terjadi dugaan pelanggaran  pidana, maka akan diproses di Gakkumdu. 

 “Kita sampai sekarang terus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam 

Gakkumdu.” Imbuhnya. 

Pihaknya menyatakan, bahwa sebagai sentra hukum terpadu dan melibatkan 

lembaga berbeda beda untuk menindak dugaan hukum pidana, maka memang ada 

upaya agar terjadi kesepahaman antar lembaga dalam satu wadah Gakkumdu.

 Kesepahaman ini menjadi suatu yang urgen untuk dilakuakn di awal. Karena 

pihaknya berupaya setiap pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh 

peserta pemilu dapat terpenuhi bukti pelanggaran, lengkap dan dapat diproses 

dengan hukum yang berlaku.

 Ikhwan menganggap perlu untuk segera melakukan rapat koordinasi 

bersama di seluruh jawa Timur. Karena di setiap kabupaten atau kota diperlukan 

juga kesepahaman bersama dalam Gakkumdu. “Perlu kita kuatkan SDM nya di Jawa 

Timur.” Paparnya.  Langkah lain agar dapat optimal, sebagai Bawaslu di tingkat 

provinsi, Ikhwan akan melakukan supervise dan asistensi ke daerah. Hal ini dalam 

rangka dirinya dapat mengerti masalah detil di setiap daerah dan dapat mencari 

pemecahannya bersama sama. “Kita akan turun nanti bersama di Gukkamdu. Kita 

akan bareng polisi dan Jaksa ke kabupaten/kota.” Tuturnya.

 Akhirnya, sambal bersloroh, ia menganalogikan jika pada 17 April adalah 

pertandingan final, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan komuniasi. “Kami 

siap menghadapi final.” Pungkasnya. (red) 

“Kami siap
menghadapi
final.”
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jatimpedia

 Data dari KPU, jumlah TPS se-Jawa 

Timur pada akhir desember 2018 

mencapai 130.012 TPS. Jumlah yang 

sangat besar ini tentu saja membutuhkan 

ekstra pengawasan yang ketat agar tidak 

terjadi pelanggaran pemilu. Karena 

setiap pelanggaran pemilu lebih banyak 

terjadi di TPS.

 “Kami berusaha memaksimalkan 

fungsi pengawasan. Nanti kan pada 

tanggal 13 April masuk hari tenang, lalu 

tahapan pemungutan dan penghitungan 

suara. Disitu hari ini sudah menyiapkan 

instrument khusus.”  Papar Div is i 

Pengawasan Bawaslu Jatim.

 Pemilu bersih dan berkeadilan 

m e m a n g  s e b a g a i  s a l a h  s a t u 

perwujuduan dari upaya akan demokrasi 

berkualitas. Tahun 2017 lalu, Bawaslu 

Jatim mengajak keterlibatan santri dalam 

pengawasan. Keterlibatan masyarakat 

dalam mengawasi pemilu menjadi 

penting. Bawaslu memiliki tagline, 

Bersawa Rakyat Awasi Pemilu, Bersama 

Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

 D i  p i h a k  B a w a s l u  s e n d i r i , 

persiapan untuk melakukan pengawasan 

sudah dilakukan semaksimal mungkin. 

Bawaslu Jatim melakukan pemetaan 

“Kami Awasi Zona Merah &
Akan Lakukan Patroli Pengawasan”

Sekitar tahun 2003,

terdapat program Sergap

di salah satu stasiun TV Nasional.

Di akhir acara,

muncul Bang Napi yang

selalu mengingatkan

bahwa kejahatan

terjadi bukan hanya

karena niat pelaku,

tetapi juga ada kesempatan.

Senada dengan pesan Bang Napi,

Divisi Pengawasan

Bawaslu Jatim juga

melakukan upaya menekan dan

mininalisir kesempatan

untuk melakukan

kejahatan atau pelanggaran

pemilu dengan melakukan

pengawasan ekstra ketat.

Terutama pesta

demokrasi 17 April 2019.

Bagaimana langkah-langkahnya.

Berikut liputannya.
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beberapa wilayah yang sering terjadi 

pelanggaran pemilu. “Selama ini selalu 

terjadi praktek politik uang. Marak 

dilakukan pada masa hari tenang. 

Sehingga kami bersama jajaran 

sekarang merumuskan pemetaan 

wilayah dimana masyarakatnya masih 

mengharapkan pemberian uang untuk 

mempengaruhi pilihannya.” Jelasnya.

 Upaya Bawaslu Jatim memang 

tepat. Karena politik uang sudah 

menjadi tradisi di masyarakat. Hasil 

survei Pusat Studi Anti Korupsi dan 

Demokrasi (Pusad) UM Surabaya yang 

dilansir oleh Tribun Jatim pada 24 

Januari 2019 lalu, menemukan bahwa 

66,50 persen masyarakat Jawa Timur 

menerima politik uang. Walaupun 

memang masih mempertimbangkan 

berdasarkan hati. Tetapi 15 persen 

mengaku menerima uang dan memilih  

si pemberi uang. 

 Sebelumnya, Bawaslu Jatim juga 

melakukan langkah dan upaya  

meminimalisir praktek politik uang. Hal 

ini berdasarkan pemetaaan tahun 2018, 

terdapat beberapa TPS di Jawa Timur 

yang memang rawan menggunakan 

politik uang.

   “Kami menemukan indikasi

money politik di

Kabupaten Bojonegoro sebanyak 243 TPS.

Kabupaten Ponorogo dengan 209 TPS.

Kabupaten Bangkala dengan 174 TPS.

Kabupaten Malang 158 TPS.

Megetan 104 TPS.

Probolinggo dengan 90 TPS.”

Papar Aang Khunaifi



Dilansir dari detik.com pada 25 Juni 

2018, Aang Khunaifi, salah satu 

K o m i s i o n e r  B a w a s l u  J a t i m 

memberikan data di beberapa 

kabupaten se Jawa Timur rawan 

money politik.

 Jauh sebelum pelaksanaan 

pemilu 2019, pengawasan sudah 

dilakukan. Dimulai tingkat tormisis 

masyarakat, skala usia, demografinya 

wilayah desa atau kelurahan. “Jadi 

kami menganalisa juga diaspora 

politik uang itu sendiri apakah dalam 

bentuk uang atau barang. Kalau di 

desa bisa seperti pemberian pupuk. 

Kalau di kota, bisa pemberian pulsa.” 

Paparnya.

 B a w a s l u  J a t i m  j u g a 

menentukan aktor yang terlibat 

dalam politik uang. “Jadi kita sudah 

analisa aktor yang terlibat dalam 

suatu wilayah. Kita petakan dari awal. 

La lu  k i ta  merumuskan fungs i 

pencegahannya. Nanti di masa 

tenang kami  juga melakukan 

pemetaan terhadap adanya TPS 

rawan”. Paparnya 
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“Jadi kami 

menganalisa 

juga diaspora 

politik uang 

itu sendiri apakah 

dalam 

bentuk uang 

atau barang. 

Kalau di desa 

bisa seperti 

pemberian pupuk. 

Kalau di kota, 

bisa pemberian 

pulsa.”

P a d a t a h u n 2 0 1 8 l a l u , i n d i k a s i k e c u r a n g a n b e r u p a 
d e k a t n y a p o s k o p e m e n a n g a n d e n g a n T P S m e l i p u t i 

b e r b a g a i k a b u p a t e n / k o t a . D i K o t a S u r a b a y a 8 5 T P S , 
K e d i r i 8 5 T P S , L u m a j a n g 8 3 T P S , J o m b a n g 7 4 T P S , 

B a n g k a l a n 6 2 T P S d a n P e m e k a s a n 6 2 T P S .
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 Ia mengungkapkan lebih jauh, bahwa salah satu indikator TPS yang 

dikategorikan rawan, diantaranya TPS yang didirikan didekat posko pemenangan 

salah satu peserta pemilu. Selain itu, TPS yang didapati daftar pemilihnya tidak 

akurat atau kemudian adanya TPS yang KPPS nya diduga tidak netral. Langkah 

lainnya, Bawaslu Jatim bersama jajaran seluruh pengawas pemilu akan melakukan 

aktivitas patroli pengawasan pada hari tenang. Sebagaimana pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah tahun lalu, patroli pengawasan efektif untuk menekan 

potensi pelanggaran pemilu. “Kita akan antisipasi serangan fajar yang biasanya 

sering terjadi di masa tenang.” Imbuhnya.

 Pihaknya menyatakan, bahwa pada hari tenang nanti juga akan fokus pada 

wilayah yang terkategori zona merah. Yakni suatu zona yang biasanya terjadi 

intimidasi terhadap pemilih. Ia juga memperhatikan ketersediaan logistik di 

beberapa wilayah yang aksesnya jauh. Seperti di Kepulauan. “Di dibeberapa 

kecamatan di kabupaten sumenep itu terdapat di kepulauan. Untuk mencapai ke 

lokasi membutuhkan waktu 13 jam.” Imbuhnya.  

 Ia memastikan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal melakukan 

analisa, pemetaan, dan langkah langkah pengawasan efektif agar bisa 

meminimalisir pelanggaran pemilu. “Mudah mudahan  pada masa tenang nanti 

angka pelanggaran politik uang maupun pelanggaran lainnya, seperti mobilisasi 

pemilih oleh aparatur negara dan lain sebagainya itu bisa kita meminimalkan.” 

Pungkasnya. (red)
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Ada hal berbeda yang perlu menjadi 

intensitas tinggi pada penyelenggaraan 

pemilu 2019. Hal ini diungkapkan oleh Abhan 

ketua Bawaslu RI dalam sambutannya pada 

rapat kerja evaluasi pengawasan kampanye 

2019 tahap II (6-8/2).

 Dirinya menjabarkan keberadaan pemilu 

2019 sangat berbeda dengan pemilu 

sebelumnya. Yang paling bisa diperhatikan 

adalah keserentakan pemilihan dengan 5 

surat suara. Dimana menjadi perhatian 

tersendiri baik dalam teknis pemilihan 

maupun rekapitulasi saat hari

pemungutan suara.

 Hal yang lain dijelaskan oleh mantan 

Bawaslu Jawa Tengah ini adalah adanya 

peningkatan ambang batas dari 3,5 persen 

pada tahun 2014 menjadi 4 persen pada 

2019. Ini tentu berdampak pada kompetisi yang sengit dalam perebutan suara dan 

kursi.

 Jika dulu pada 2014 dengan electoral treshold 3,5 persen dari 12 partai ada 

10 yang lolos. Maka lain keadaan dengan saat ini sekarang dengan 16 partai politik 

dengan ambang batas 4 persen " Banyak survey yang menyebutkan bahwa hanya 5 

sampai 6 partai saja yang lolos dan tidak ada sama sekali yang menyebutkan 7 atau 

8" Jelasnya.

Kompetisi Sengit 
Pemilu 2019

Abhan Ketua Bawaslu RI

jatimpedia



Abhan menjelaskan jika itu kasih lah 

yang lolos adalah 8 partai maka 

kompetisi partai adalah separuhnya 

akan hilang dari 16 parpol yang ada, 

kata lain menyisihkan 1 setiap parpol . 

Banyak prediksi menyebut 5 sampai 6 

partai yang lolos tentu kompetisi antar 

partai luar biasa untuk mengamankan 

partainya hilang dari penyelenggaraan 

pemilu berikutnya tahun 2024.

Lolos electoral treshold (ambang batas) 

ini sangat penting bagi partai karena 

selain merupakan bentuk prestice. 

Posisi yang lolos tentu akan membuat 

regulasi seberat mungkin untuk partai 

yang tidak lolos ambang batas maju 

menjadi partai baru lagi. " Dan hukum 

politik berlaku, dimana segala daya 

upaya kebijakan regulasi dimana partai 

yang berhasil masuk senayan untuk 

menjegal atau memperberat syarat 

keberadaan partai baru. Sehingga 

belum tentu partai yang tidak lolos 

ambang batas kedepan akan menjadi 

partai lagi" Jelas Abhan.

 Hal lain yang perlu menjadi 

pencermatan pada penyelenggara akan 

p o t e n s i  m a s a l a h  p a d a 

penyelenggaraan pemilu 2019 adalah 

sistem yang masih Proporsional 

terbuka, dimana sesama caleg dalam 

satu partai bertarung. Mereka nomor 

urut berapapun jika memperoleh suara 

terbanyak akan berhak menjadi 

anggota dewan.
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"Jadi ini adalah kombinasi dimana 

dalam internal partai keras antar partai 

j uga  ke ra s . "  J e l a snya .   Abhan 

memprediksi pertarungan hidup mati 

dengan menghalalkan segala cara, 

demi gengsi akan habis habisan 

dilakukan oleh parpol maupun caleg.

 Dirinya menyebut potensi utama 

senjata dari peserta pemilu adalah 

money politik dan ini harus menjadi 

intensitas kita dimana money politik 

merupakan virus demokrasi. " Dan jelas 

disebutkan seluruh jajaran Bawaslu dari 

pusat sampai pengawas desa bertugas 

mencegah terjadinya politik uang" 

Bebernya.

 Abhan juga memprediksi kerja 

keras akan dilakukan penyelenggara 

khususnya Bawaslu. Tidak hanya saat 

kampanye hari H pemungutan suara. 

Tapi pasca pemungutan suara akan 

banyak gugatan, atas hasil maupun 

proses pemilu. (juwaini)

“Jadi ini adalah 

kombinasi dimana dalam 

internal partai keras 

antar partai juga keras."

ABHAN



Menolak HoaX
dalam Pemilu

 Hoax harus ditolak dalam 

pemilu. Karena merusak substansi 

demokrasi. Pemilu adalah wujud dari 

pelaksanaan kekuasaan berada di 

tangan rakyat. Hakikatnya, rakyat 

patut tahu dan mengerti tentang 

calon wakilnya di legislatif dan juga 

pemimpinnya di wilayah eksekutif. 

 Namun basis pengetahuan 

dari rakyat harus terganggu dengan 

merebaknya  hoax  yang t idak 

terkendali. Hoax bisa digunakan 

untuk memoles kepentingan diri

 dan kelompoknya atau dengan cara 

m e n y e r a n g  l a w a n .  N a m u n 

tampaknya yang sering terjadi adalah 

dengan menyerang lawan. Bahkan 

penyelenggara negara tidak luput 

dari sasaran serang hoax.  

 Jhosep Goble menyatakan 

b a h w a  k e b o h o n g a n  y a n g 

disampaikan satu kali akan menjadi 

kebohongan.Namun kebohongan 

yang disampaikan berkali kali akan 

m e n j a d i  s u a t u  k e b e n a r a n . 

Nampaknya hoax dengan skala besar 

adalah upaya untuk menciptakan 

s i t u a s i  k o n d i s i  s e b a g a i  s u a t u 

kebenaran.

 Dalam menggunakan berbagai 

persepektif, hoax memang harus 

ditolak. Sudah selayaknya kita sebagai 

warga negara yang sadar untuk 

bersama sama menolak hoax dalam 

pemilu. Terdapat argumentasi yang 

dapat dijadikan sebagai pijakan bagi 

kita menolak hoax. Argumentasi ini 

menggunakan multi perspektif.

 Dalam perspektif historis, hoax 

pertama kali hanya digunakan sebagai 

lelucon saja. Dalam buku Sins Against 

Science, hoaks sudah mucul pada era 

industri pada tahun 1808.

 Bahkan terdapat keyakinan jika 

kata-kata hoaks berasal dari kata hocus 

yang makna kasarnya adalah pesulap.  

Catatan yang lain dari Alexander Boese 

dalam Musium of Hoakses, pertama 

kali munculnya hoaks berasal dari 

penanggalan palsu yang dibuat oleh 

Isaac Bickerstaff alias jonatan   swif 

pada 1709. Ceritanya, Swift membuat 

jatimpedia
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berita palsu tentang kematian dari Jhon 

Partridge dan mempermalukannya di 

depan umum. 

 Asal muasal hoax yang hanya 

sebagai lelucons aja kini digunakan 

sebagai cara untuk menjatuhkan lawan 

politik. Sehingga mengakibatkan rakyat 

menjadi bingung dan tidak mengerti 

terhadap pi l ihan terbaik  untuk 

memberikan mandate sebagai wakil di 

legislatif dan pemimpinnya di eksekutif. 

Da lam perspekt i f  agama,  hoax 

senyawadengan fitnah.

 Dalam QS al Baqarah ayat 217 

disebutkan bahwa, fitnah lebih kejam 

daripada pembunuhan. Secara logika, 

k e k e j a m a n   fi n a h  i t u  k a r e n a 

“membunuh” korban pada integritas. 

Sementara pembunuhan hanya lewat 

fisik semata.

 Di sisi lain, Rosulullah bersabda, 

bahwa tanda tanda orang munafik itu 

ada tiga macam. Yakni apabila berbicara 

ia bohong, apabila berbicara ia bohong, 

apabila berjanji ia ingkar dan apabila 

dipercaya ia khianat. Pelaku dan 

pembuat hoax tersemasuk dar i 

golongan kaum munafik dalam. 

 Dengan banyaknya hoaks yang 

menyebar, KH. Musthafa Bisri penah 

menyindir zaman kekinian mirip 

dengan qabil dan habil. Yakni suatu 

zaman saat segala sesuatu dihalalkan 

demi tercapainya kekuasaan yang 

diinginkan.

 Namun nampaknya terdapat 

beberapa oknum yang menyatakan 

bahwa hoax dapat digunakan sebagai 

pembenar. Yakni dalam situasi perang. 

Pemilu bukan perang.
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Tidak selayaknya menggunakan 

kebohongan untuk menipu rakyat. 

Pemilu adalah kompetisi yang di dalam 

al-Qur'an disebaut sebagai fashtabiqul 

khoirot (berlomba lomba dalam 

kebaikan). 

 Dalam persepektif teori sosial, 

hoax bisa didekati juga dengan teori 

Jean Baudrillard tentang Simulasi dan 

Hiperrialitas. Menurut Baudrillard, saat 

ini bukan realitas yang menjadi 

kenyataan, melainkan model model 

yang ditawarkan media massa ataupun 

media daring meskipun itu semu dan 

menipu. Realitas simulasi seperti itu 

membentuk sebuah kesadaran baru 

bagi masyarakat dewasa ini. Hoax itu 

bagian dari semulasi hiperrelitas yang

sudah dianggap sebuah kebenaran. 

Terdapat juga teori komunikasi massa 

yang dapat digunakan untuk melihat 

motif dan kerja hoax.

 Dengan menggunakan teori ini, 

h o a x  m e m i l i k i  m o t i f  u n t u k 

menggerakkan massa. Jika berita yang 

tersebar itu fitnah, maka massa bisa 

mendukung fitnah pun juga demikian 

sebaliknya. 

 Dalam iklim demokrasi yang ada 

di Indonesia, hoax digunakan untuk 

menyerang lawan dan mencipta 

kebingungan. Saat integritas lawan 

sudah jatuh dan masyarakat sudah 

bingung, maka pada saat pula dapat 

meraih kemenangan. Padahal menang 

dengan cara bohong adalah
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kemenangan tanpa kahormatan.

 Dengan kian banyaknya hoax 

yang mendekati pelaksanaan pemilu, 

maka nampaknya gagasan Anthony 

Giddens tentang teori strukturasi dapat 

diwujudkan dan dilakukan langkah 

langkah kontret. 

 Giddens melihat persoalan 

masyarakat harus dilihat dari dua sisi. 

Y a k n i  a g e n s i / a k t o r  d a n 

struktur/regulasi. Menolak hoax dalam 

pemilu adalah menjadikan masyarakat 

sebagai aktor untuk melakukan 

perlawanan dan penolakan terhadap 

hoax.

 Kita membutuhkan kesadaran 

d a n  g e r a k a n  e l e m e n  e l e m e n 

masyarakat yang menjadi aktor yang 

menolak hoax dalam pemilu.  

 Di samping juga, terdapat 

pembenahan struktur untuk juga 

berupaya agar hoax dapat ditekan 

seminimal mungkin. Persebaran hoax 

yang melewati media sosial dan juga 

tim kerja buzzer yang mereproduksinya 

harus dapat di deteksi dan ditekan oleh 

aparatus negara.

 Aktor dan struktur harus 

sinergis. Menolak hoax adalah upaya 

untuk menegakkan kedaulatan pemilu. 

Hal ini merupakan langkah penting 

da lam membumikan  subs tans i 

bernegara. Karena hoax itu sampah 

demokrasi. Kita tidak akan sehat 

sebagai warga negara, bila hanya hoax 

yang kita konsumsi. Mari, tolak hoax 

pemilu. (red)

Jhosep Goble menyatakan

bahwa kebohongan yang

disampaikan satu kali akan

menjadi kebohongan.

Namun kebohongan

yang disampaikan

berkali kali akan

menjadi suatu kebenaran.
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Rapatkan Barisan Pengawas Dengan Training Of Trainer (ToT) PTPS

Moh Amin : Bimtek Itu Harus Mutawatir

Moh. AminKetua Bawaslu Jawa Timur

jatimpedia

Pemilu sudah dalam hitungan hari. 

Sebagai bagian dari penyelenggara 

pemilu, Bawaslu Jatim kian 

merapatkan barisan dengan 

Bawaslu Kabupaten/Kota 

se Jawa Timur. 

Pemilu harus diawasi, 

dicegah dan 

ditindak saat terjadi pelanggaran. 

Modus pelanggaran banyak 

terjadi di tingkat TPS. 

Bagaimana langkah 

Bawaslu Jatim 

agar bisa mewujudkan 

keadilan dalam 

pemilu?
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 Tidak ada hari minggu dan 

tanggal merah untuk Bawaslu Jatim 

dalam mengawal pemilu. Pada sabtu 

malam (16/03/2019) lalu, Bawaslu 

Jatim melatih para pelatih (Trainng of 

T r a i n e r )  P e n g a w a s  Te m p a t 

Pemungutan Suara (PTPS) Gelombang 

1 di Kediri selama 3 hari dengan 

melibatkan 19 Kab/kota se Jawa Timur. 

 Setelah acara Gelombang 1, ToT 

PTPS Gelombang 2 di lanjutkan 

l a n g s u n g  p a d a  s e n i n  m a l a m 

(18/03/2019) di Surabaya dengan 

melibatkan 19 kab/kota lainnya. Hadir 

sebagai perwakilan undangan dari 

Kadiv SDM dan Staff Bawaslu Kab/Kota.   

 Saat membuka dua acara di 

tempat berbeda tersebut, Ketua 

Bawaslu Jatim, Moh. Amin, M.Pd.I 

menyampaikan bahwa harus ada 

kesepahaman bersama tentang 

pengawasan di tingkat TPS.

 “Acara ini dalam rangka melatih 

para palatih PTPS. Apa yang kami 

sampaikan disini harus mutawatir. Dari 

Bawaslu RI ke Bawaslu Jatim. Dari 

B a w a s l u  J a t i m  k e  t i n g k a t 

Kabupaten/kota. Nantinya anda 

melatih Panwascam, untuk selanjutnya 

akan melatih PTPS. Jangan sampai 

Bimtek ini ditambahi atau dikurangi.” 

Paparnya.

 Ke k h a w a t i r a n  a k a n  t i d a k 

mutawatir aturan dari pusat hingga ke 

tingkat PTPS ini digambarkan oleh 

Moh. Amin dengan mengajak peserta 

untuk main game pesan berantai.

 Dalam game in i ,  ternyata 

terbuktibahwa pesan berantai dari satu 

orang ke orang lain hingga 7 orang, 

pada orang terakhir sudah mengalami 

perbedaan informasi.

 “ K i t a  h a r u s  m e m i l i k i 

kesepahaman bersama. Karena kita 

mengawasi. Bagaimana mungkin kita 

akan bisa menilai salah benar, jika kita 

tidak mengerti aturan dan teknis.” 

L e b i h  j a u h  A m i n  m e m b e r i k a n 

pandangan kepada peserta.

 Untuk itu, agar tidak salah 

memahami dan menafisrkan peraturan 

dan materi yang ada, maka setiap 

peserta akan diberikan slide materi 

langsung dari RI. Sehingga tidak ada 

yang dikurangi dan tambahkan. 

Harapannya  nant i  PTPS  dapat 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

aturan dan teknis yang ada.

 Dalam kesempatan berbeda saat 

pembukaan Bimtek gelombang ke 2 di 

Surabaya, Nur Elya Anggraini, Kadiv 

Humas dan Hubal Bawaslu Jatim juga 

memberikan pengarahan kepada  

“Saya berharap bahwa 
Bawaslu Kab/Kota 

untuk benar benar memberikan 
informasi yang utuh 

kepada media. 
Jangan sampai salah 

memberikan komentar. 
Karena sedikit kita salah, 

maka ke bawah juga akan salah.”

BAWASLU JAWA TIMURMARET 2019 16



peserta. Sementara salah satu anggota 

Bawaslu Jatim yang lain, Purnomo 

Satr io Pr inggodigdo mengajak 

Bawaslu Kab/kota untuk benar benar 

mengawal pemilu. “Kalian adalah 

komandan pengawasan di tingkat 

kabupaten/kota masing-masing. 

Tunjukkan kinerja untuk benar benar 

mengawasi pemilu.” Ujarnya berapi 

api di atas podium. 

 Acara ToT memang dalam 

rangka merapatkan barisan untuk 

lebih giat melakukan pengawasan 

dengan cara mengawasi, mencegah 

dan menindak pelanggaran pemilu.  

 “Saya lebih menghormati orang 

bodoh daripada orang bohong. 

Tunjukkan loyalitas kalian kepada para 

pimpinan dan negara.” Ikhwanuddin 

Alfianto, salah satu Anggota Bawaslu 

jatim juga memberikan motivasi 

kepada peserta Bimtek. Rangkaian 

acara dilakukan dengan lebih banyak 

porsi untuk simulasi pemilihan di TPS 

dan nonton film dari Bawaslu RI. 

Dalam simulasi, peserta di bagi dalam 

beberapa kelompok dan petugas. Ada 

yang menjadi KPPS, Linmas, Saksi, 

Pemilih disabilitas, DPTB, dan tugas 

PTPS.

 “PTPS itu kerjanya berat. Karena 

disamping harus mengerti tugas 

dirinya, juga perlu mengerti tugas 

KPPS, teknis dan juknis selama 

pemilihan hingga penghitungan suara

Apalagi tantangan di lapangan itu 

kompleks.” Moh. Amin menambahkan 

di sela sela simulasi. Tampak setelah 

nonton film dari Bawaslu RI yang 

hanya berdurasi sekitar 15 menit, 

sebagian peserta mengkritisi teknis 

dan mekanisme pemilihan yang di 

filmkan. Mulai dari cara membuka TPS 

dan juga dari penghitungan suara. 

 Sebagian peserta yang hadir 

m e m a n g  p e r n a h  m e m p u n y a i 

pengalaman dalam pemilu. Sehingga 

acara yang berlangsung adalah 

kesepahaman persepsi dan masalah 

baru dalam pemilu. Salah satu 

bahasan dalam Bimtek adalah tentang 

peraturan yang mengharuskan PTPS 

setidaknya berusia 25 tahun dengan 

pendidikan minimal SMA.

 M e n a n g g a p i  i t u ,  A m i n 

menyampaikan bahwa Bawaslu di 

t ingkat  Kabupaten/Kota  harus 

berusaha mengikuti aturan yang ada. 

Ia mendorong agar PTPS di seluruh 

Kab/Kota segera dapat dibentuk dan 

di lantik untuk bekerja, karena pemilu 

sudah semakin dekat. 

 Dalam Bimtek 1 dan 2, Amin 

melakukan evaluasi tentang kesiapan 

Bawaslu Kab/Kota untuk PTPS. 

Evaluasi mendadak dengan bertanya 

jumlah deti l  PTPS yang belum 

dipenuhi kepada Bawaslu Kab/Kota 

memang mengejutkan. Nampak 

beberapa peserta tidak siap. Sehingga 

Amin meminta komitmen agar segera 

dilengkapi. “Kita harus bersama sama 

untuk mewujudkan keadilan pemilu.” 

Pungkasnya. (red)
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Bawaslu Fokus 
Awasi

Iklan Kampanye
 Pengawasan iklan di media 

m e n j e l a n g  p e l a k s a n a a n  m a s a 

kampanye 21 hari sebelum masa 

tenang pemilu 2019, tepatnya tanggal 

24 maret – 13 april 2019 menjadi focus 

tersendiri bagi bawaslu. Hal ini 

diungkap nur elya anggreini pada rapat 

koordinasi persiapan pengawasan 

kampanye rapat umum dan iklan 

kampanye dalam Pemilihan Umum 

tahun 2019 (14-16/3) di Whyndham 

hotel Surabaya. 

 Hal ini menjadi permasalahan 

tersendiri ketika media dengan varian 

jenisnya berupa televisi cetak internet 

d a n  r a d i o .  Pa d a  p e l a k s a n a a n 

pengawasan diharapkan  pada peserta 

kampanye, pada lembaga penyiaran 

pada durasi frekwensi maupun waktu 

tayang menjadi hal penting dalam 

pengawasan bawaslu.

 Aspek keadilan diharapkan juga 

menjadi perhatian tersendiri bagi

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

“ Memang media 

menjadi seperti 

butiran debu 

di padang pasir. 

Luar biasa banyak 

dan tentunya 

semua punya 

segmen dan 

pasar yang 

berbeda” tegasnya
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b a w a s l u ,  p e n a w a r a n 

kesempatan harga yang 

h a r u s  s a m a .  J a n g a n 

sampai  adanya akses ke 

media terbatasi oleh hal 

lain yang menghilangkan 

semangat keadilan dalam 

iklan kampanye.

 Perdebatan juga 

pada kreat i fnya  para 

pengelola media untuk 

mengakali dalam jenis 

iklan tayangan pada media 

k h u s u s n y a  t e l e v i s i 

misalnya, apakah murni 

pemberitaan, kemasan 

dialog yang bereferensi 

pada satu team, blog time  

yang mengacu pada arah 

pada paslon atau calon 

tertentu.

 Terlebih lagi ada 

pada  maraknya tayangan 

yang sebenarnya berbau 

iklan pada partai tertentu 

tapi kreatifitas mereka 

dalam mengemas tanpa 

ada hal yang dianggap 

m e m e n u h i  u n s u r  . 

pelanggaran. Jika ini 

dibiarkan dan bukan 

masuk kampanye maka 

nanti  otomatis pada 

m a s a  t e n a n g  d a n 

seterusnya tidak bisa 

ditindak.

 D i s i s  l a i n  e l y a 

menegaskan ada hal 

yang sangat penting 

d a l a m  p e n a n g a n 

pelanggaran media yaitu 

aspek legalitas lembaga 

d a l a m  m e n e n t u k a n 

l a n g k a h  d a l a m 

p e n a n g a n a n 

pelanggaran.

 Jika pada media pers 

ada pada database di 

dewan pers, demikian juga 

untuk lembaga  penyiaran 

maupun pertelevisian.

 Mel ihat  d inamika 

perkembangan  era digital 

y a n g  s a l a h  s a t u n y a 

ditandai pada maraknya 

pemberitaan di berbagai 

media diharapkan focus 

pengawasan pada zona 

marking dan man to man 

marking pada tempat dan 

o r a n g  y a n g  a d a 

k e c e n d e r u n g a n 

melanggar.

 “ M e m a n g  m e d i a 

menjadi seperti butiran 

debu di padang pasir. Luar 

biasa banyak dan tentunya 

semua punya segmen dan 

pasar  yang berbeda” 

tegasnya. (red)

“Hal ini tentunya berat , tapi paling tidak 

harus ada rumusan untuk melakukan 

pengawasan terhadap iklan di media 

baik elektronik cetak maupun radio.” jelasnya
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 Pemilihan Umum tahun 2019 sudah didepan 

mata, berbagai persoalan sekaligus tantangan mulai 

Daftar pemilih tetap hingga isu politik uang harus 

dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, salah 

satunya Bawaslu. Lantas, membincang pemilu 2019 

tentu tidak bisa lepas dari peta electoral di Jawa Timur.

 Menurut Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Dan 

Demokrasi, August Mellaz, bicara electoral Jawa Timur 

tentu tidak bisa menafikan data penguasaan Partai 

Politik di Jawa Timur pada tahun 2014 lalu. Berdasar 

data rekapitulasi suara di 38 KPU Kabupaten/Kota pada 

pemilu 2014, jumlah total suara sah mencapai 

18.721.796. Dari jumlah pemilih itu, PKB berhasil 

mendapat 3.671.911 suara (19,61 persen) sekaligus 

keluar sebagai pemenang pemilu di Jatim.

 Posisi kedua ditempati PDIP dengan 3.523.434 

suara (18,82 persen) di tempat kedua, disusul Partai 

Gerindra dengan 2.457.966 suara (13,13 persen). Di 

posisi ketiga, Partai Demokrat 2.340.170 suara (12,50 

persen) di peringkat keempat, dan Partai Golkar 

dengan 1.912.474 suara (10,22 persen) di urutan 

kelima. Setelah itu baru PPP dengan 1.176.186 suara 

(6,28 persen) PAN 1.147.319 suara (6,13 persen), PKS 

974.388 suara (5,20 persen), Partai NasDem 938.933 

suara (5,02 persen),

August Mellaz Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Dan Demokrasi

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Membincang Pemilu 2019

August Mellaz,

bicara electoral Jawa Timur

“Persoalan yang

tak kalah penting 

adalah isu

daftar pemilih tetap 

pada pemilu 2019, 

sesuai pleno KPU 

15 Desember 2018 lalu

tentang  penetapan DPTHP II, 

jumlah TPS 809.500 dan 

DPTHP sejumlah 190.770.329,”
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 Partai Hanura 747.244 suara 

(3,99 persen), PBB 220.313 suara (1,18 

persen), dan PKPI ada di peringkat 

terakhir atau 12 dengan 104.379 suara 

(0,56 persen). 

 “Persoalan yang tak kalah 

penting adalah isu daftar pemilih tetap 

pada pemilu 2019, sesuai pleno KPU 15 

D e s e m b e r  2 0 1 8  l a l u  t e n t a n g 

penetapan DPTHP II, jumlah TPS 

8 0 9 . 5 0 0  d a n  D P T H P  s e j u m l a h 

190.770.329,” Kata August saat menjadi 

Narasumber dalam dikusi public, 

Bawaslu Jawa Timur dimata Publik, 22 

Januari lalu di Surabaya.

 Dari jumlah pemilih tersebut, jika 

dilihat dari klasifikasi usia, kelompok 

usia pemilih paling besar adalah antara 

31 hingga 40 tahun yang mencapai 

43 .407.156 Pemi l ih .  Sedangkan 

kelompok usia paling sedikit adalah 

kelompok usia kurang dari dua puluh 

tahun, yakni mencapai 17.501.278 

pemilih.

 “Semua pihak harus memahami 

jika pada pemilu 2019 ada peta dan 

potensi kekuatan baru, bahwa sesuai 

hasil riset terbaru potret milenial 

Indonesia 2019 yang dilakukan oleh 

IDN Research Institut, jika lanskap 

pemilu 2019 akan ditentukan oleh 

k e l o m p o k  m i l e n i a l .  A p a l a g i 

Berdasarkan data BPS, populasi 

milenial Indonesia yang berada pada 

usia antara 20-35 tahun berjumlah 63 

juta.”

  Tambah Mantan Sekretasi 

Jenderal  KIPP ini. Potensi pemilih  

menarik simpati dari kelompok ini. 

ditambah jika di komparasikan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia pada 2017 lalu, dari 143 Juta 

pengguna internet di Indonesia, 49 

persennya berusia 19 sampai 33 tahun.

 “Penggunaan media sosial 

sebagai tempat mendulang dukungan 

bagi peserta pemilu  harusnya bisa 

dimanfaatkan betul, bahkan para 

penyelenggara pemilupun juga bisa 

memanfaatkan sisi ini untuk sosialisasi 

misalnya,” terangnya.

 M e n u r u t  p r i a  k e l a h i r a n 

Surabaya, 25 Agustus 1976 ini, terdapat 

Satu hal yang harus menjadi sebuah 

catatan kritis dan pekerjaan rumah 

Penyelenggaran pemilu yakni sikap 

permisif terhadap politik uang dalam 

setiap gelaran kontestasi electoral.

 B a g a i m a n a  t i d a k 

mengkhawatirkan, jika hasil survey 

nasional yang dilakukan Founding 

Father House (FFH) pada Pileg Pilpres 

2019, pilkada serentak tahun 2015 dan 

pilkada serentak tahun 2017 terdapat 

peningkatan tren pemil ih yang 

menerima politik uang sebesar 64,9 

persen.

 “Dalam Pilgub Jatim Juni 2017 

kemarin misalnya, 73,6% menerima 

dan hanya 26,6 % yang tidak menerima 

politik uang. Jika politik uang sudah 

dianalogikan sebagai sikappermisif, 

t e n t u  I n i  k o n d i s i  y a n g 

mengkhawat i rkan bagi  kual i tas 

demokrasi bangsa ini kedepan, inilah 

PR kita bersama dalam pemilu 2019 

ini,” ungkap August. (hasyim)



 Bag i  ka langan  pemerhat i 

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, 

Nama Daniel Zuchron tentu bukan 

nama Asing. Selain sebagai Mantan 

Koordinator Divis i  Pengawasan 

Bawaslu Republik Indonesia periode 

2012 – 2017. Lantas bagaimana 

pandangan Pria 43 Tahun kelahiran 

Jakarta ini terhadap Bawaslu dan 

Demokrasi diIndonesa selama ini? 

 “Bagi saya, pemilu Pemilu 

menjadi salah satu penanda kualitas 

d e m o k r a s i  d i  i n d o n e s i a , 

Keberlangsungan pemilu memberikan 

petunjuk atas peristiwa sosial politik 

yang terjadi. Sejak Indonesia merdeka 

pelaksanaan pemilu telah berlangsung 

tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 

1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 

dan 2019, “ Kata Daniel, saat menjadi 

narasumber dalam diskusi Bawaslu 

Provinsi Jawa Timur dimata Publik, 20 

Januari lalu di Surabaya.

Bawaslu dan Demokratisasi di Indonesia

di Mata 
Daniel Zuchron

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

“Bagi saya, pemilu Pemilu 

menjadi salah satu penanda 

kualitas demokrasi di indonesia, 

Keberlangsungan pemilu 

memberikan petunjuk 

atas peristiwa sosial politik 

yang terjadi. 

Sejak Indonesia merdeka 

pelaksanaan pemilu telah 

berlangsung tahun 1955, 1971, 

1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 

1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, “ 
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 Menurut Daniel, kalau melihat 

dari sejarah kepemiluan di Indonesia, 

Pembabakan sosial politik dalam fase 

demokrasi di Indonesia terjadi dalam 

beberapa tahap, yakni Fase Orde Lama 

yang berlangsung pemilu 1955, Fase 

Orde Baru yang berlangsung pemilu 

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 

s e r t a  F a s e  O r d e  R e f o r m a s i , 

berlangsung pemilu 1999, 2004, 2009, 

2014, dan 2019.

 Pada Pemilu 1955 menandai era 

negara baru dengan pencarian pola 

penerapan demokrasi yang fluktuatif, 

Pemilu pada masa Orde Baru sebagai 

respon atas situasi politik Orde Lama 

mengukuhkan  pemi lu  sebaga i 

leg i t imas i  kekuasaan Pres iden 

Soeharto. Pemilu Orde Reformasi 

mengkombinasikan memori kolektif 

fase Orde sebelumnya. Puncaknya 

t e r j a d i  p e r i s t i w a  a m a n d e m e n 

Konstitusi hingga empat kali sejak 

tahun 2000.

Eksistensi pengawas pemilu               

 “Beberapa penanda demokratisasi 

pemilu antara lain, Pemilu ditegaskan 

berlangsung lima tahun sekali dalam 

Konstitusi, Pemiilihan presiden secara 

langsung, Pemilihan gubernur, bupati, 

walikota secara langsung dan Sifat 

penyelenggara pemilu dalam suatu 

komisi yang menasional, menetap, 

serta me-mandiri,” Tambah Daniel.

 Sementara terkait Eksistensi 

penyelenggara pemilu, Peneliti 

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta 

pengajar Fi lsafat di Universitas 

Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta ini 

punya pandangan sendiri. Menurutnya 

saat ini 

 Pe n y e l e n g g a r a a n  p e m i l u 

di laksanakan oleh pemerintah, 

gabungan peserta pemilu atau suatu 

institusi independen tergantung pada 

konsensus dan nilai kesejarahan 

pemilu itu sendiri. Pasca amandemen 

konstitusi watak nasional, tetap dan 

mandiri dari penyelenggara pemilu di 

Indonesia telah eksis dan mapan. 

 Bahkan pemilu 2019 menjadi 

lebih menunggal dengan penetapan 

kelembagaan pemilu yang permanen 

di  kabupaten/kota .  Mengingat 

penyelenggara pemilu masuk sebagai 

penanda era reformasi maka watak 

kelembagaan penyelenggara pemilu 

tidak lepas dari predikatnya sebagai 

penjaga pemilu sebagai pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang sesuai asasnya 

Langsung, Umum, Jujur dan Adil.

 Bicara soal pengawasan pemilu, 

menurut pria yang juga wakil ketua PP 

Lakspedam NU ini, pengawasan  atas 

pemilu dapat dilakukan oleh siapa saja. 

Menurutnya, secara formal pengawas 

pemilu eksis sejak pemilu 1982 hingga 

sekarang. Mengacu kepada latar 

historis kepemiluan, terdapat muatan 

yang berbeda atas watak lembaga 

pengawas pemilu pada era Orde Baru, 

era Reformasi dan era Digital. 

Sementara Pionir pengawasan pemilu 
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muncul pada pemilu 1997 ketika organ 

masyarakat sipil mengawal pemilu 

melalui organ KIPP. Dan berikutnya 

muncul  JPPR,  UNFREL,  FORUM 

REKTOR,  JAMPPI  dan la in  la in 

menandakan spirit partisipasi non 

negara pada dimensi kepemiluan. “ 

Sifat pengisian lembaga pengawas 

pemilu yang bertujuan menjadikannya 

lebih profesional tidak kemudian 

meninggalkan watak reformasi pada 

tubuh pengawas pemilu,” lanjutnya. 

 Namun layaknya pribahasa ada 

siang ada malam, ada hitam adapula 

putih, ditengah eksistensi Pengawas 

pemilu saat ini, muncul juga dilema 

pengawas pemilu.

 Seperti Berdasarkan Undang 

Undang  Pemilu terbaru, terdapat 

penguatan peran Bawaslu/ pengawas 

p e m i l u .  L i n g k u p  t u g a s 

p e n g a w a s a n n y a  m e l i p u t i  p r a 

penyelidikan, penyelidikan, kerjasama 

penegakan hukum pidana, ajudikasi 

dan putusan perkara sengketa pemilu. 

Koordinasinya l intas batas dan 

menjadi leading sector pengawasan/ 

penegakan hukum pemilu.

 “Jika tidak dikelola dengan baik 

akan muncul kontradiksi tugas dan 

kewenangan yang dimiliki pengawas 

pemilu bukan karena bawaan Undang 

Uundang, tetapi atas dasar peran yang 

dimainkan atas  perkara aktual 

kepemiluan.

 Beberapa isu aktual pemilu 2019 

seperti isu DPTHP, hak orang ODGJ, 

kotak suara kardus, debat dengan kisi-

kisi, caleg koruptor dan lain lain 

menjadi cermin dilema pengawas 

pemilu. Apalagi struktur sosial politik 

bagi daerah yang sudah melaksanakan 

pilkada sebelumnya belum terlalu 

jauh. Sehingga pengalaman dan 

memori yang dimiliki pengawas 

pemilu masih kuat atas problem 

lapangan yang terjadi, “ kata Daniel.

 Pada era digi ta l  terdapat 

variabel baru atas perubahan latar 

sosial yang menambah kompleks 

dimensi pengawasan atas pemilu.

 Apakah Bawaslu masih menjadi 

leading sector negara dan menjaga 

track partisipasi reformasi ? Maka tidak 

salah jika Saat ini menurut pria yang 

sedang menyelesaikan tesis S2 nya 

dengan judul “ Manusia Konstitusi; 

Kajian Ontology dan Epistemology” 

pada Program Filsafat Islam di AS-

Universitas Paramadina muncul 

sejumlah probem, diantaranya adalah 

kompleksitas peran dan masalah 

aktual yang diwarnai dengan disruptif 

digital memerlukan penempatan 

t u g a s  d a n  k e w e n a n g a n  y a n g 

komprehensif namun berdampak.

 Secara tidak langsung menjaga 

dinamika kepemiluan sesuai dengan 

track reformasi  yang dasarnya 

menjaga kedaulatan rakyat lebih 

konkret namun tetap demokratis.

 “Bagaimana pengawas pemilu 

benar-benar  berperan sebagai 

dinamisator atau stabilisator wasit 
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pemilu yang relevan pada era disruptif 

ini ? Masih terdapat beberapa bulan 

untuk melakukan evaluasi peran, 

strategi dan taktik bagi pengawas 

pemilu untuk menjaga pemilu 2019 

sesuai harapan publik, selaras dengan 

s p i r i t  h i s t o r i s  d a n  r e l e v a n s i 

dirinya,semoga”, Pungkas Daniel. 

sesuai harapan publik, selaras dengan 

s p i r i t  h i s t o r i s  d a n  r e l e v a n s i 

dirinya,semoga”, Pungkas Daniel. 

(hasyim)

“Jika tidak dikelola

dengan baik

akan muncul

kontradiksi tugas dan

kewenangan yang

dimiliki pengawas pemilu

bukan karena bawaan

Undang Uundang,

tetapi atas dasar peran

yang dimainkan atas

perkara aktual kepemiluan” B
e
rs

a
m

a
 B

a
w

a
sl

u
 

Tegakkan

Keadilan

Pemilu
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Politik Uang di Masa Kampanye
Pada Pemilihan Umum 2019

Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu

 Politik uang dalam Undang – undang nomor 7 tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum memiliki rute yang cukup 

menantang. Dari sisi pemahaman, tantangan muncul dari 

bagaimana pengaturan atas hal ini dilakukan dengan cukup 

sporadis, namun masih terkait antara satu dengan yang lain.  

Bukan hanya itu saja, keberadaan.

 Pada tulisan sebelumnya, kita telah mengulas 

ketentuan pidana dalam tahapan kampanye. Salah satu, 

atau mungkin salah dua ketentuan pidana yang terdapat 

pada tahapan ini adalah pelanggaran atas larangan atas 

Oleh : Purnomo Satio Pringgodigdo
(Koordinator Divisi Hukum, Data & Informasi)
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menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya, atau yang sering 

kita sebut sebagai polit ik uang.  

ancaman sanksi administrasi, sekaligus 

pidana menambah kompleksitas yang 

ada Pada tulisan ini, Saya akan fokus 

pada salah satu jalur yang diatur dalam 

undang – undang ini, sebagaimana yang 

tersebut pada judul tulisan ini yaitu Rute 

280 – 284 – 521 – 523(1). Sebagaimana 

mungkin diketahui, larangan untuk 

menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya dimulai dari 

pengaturan yang terdapat pada Pasal 

280 ayat (1) huruf j, yang menyatakan 

“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye 

Pemilu dilarang:  j. menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya 

kepada peserta Kampanye Pemilu.”. 

 L a rangan  d i  a t a s l ah  yang 

kemudian mengarahkan pengaturan 

kepada sanksi atas pelanggaran 

larangan tersebut, dimulai dari sanksi 

admnistrasi yang diatur dalam Pasal 284 

dan 285 dilanjutkan dengan sanksi 

pidana, yang diatur dalam Pasal 521 dan  

523 ayat (1) undang – undang yang 

sama.

Sanksi Administrasi

 S a n k s i  a d m i n i s t r a s i  a t a s 

pelanggaran larangan ini dapat kita lihat 

pada Pasal 284 dan Pasal 285 Bagian 

Kelima Bab VII Buku Ketiga dari undang 

– undang ini. Bagian ini diawali dengan 

pengaturan yang terdapat pada Pasal 

284, dengan memberikan penegasan 

melalui frasa “Dalam hal terbukti 

Pelaksana dan tim kampanye pemilu 

menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya sebagai imbalan 

kepada peserta kampanye pemilu 

secara langsung atau tidak langsung… 

dijatuhi sansi sebagaimana diatur dalam 

undang – undang ini.” 

 Bukan hanya itu saja, ketentuan 

ini juga memberikan batasan lain 

melalui penjelasannya sebelum pada 

akhirnya pelanggar atas larangan ini

BAWASLU JAWA TIMURMARET 2019 28



dikenai sanksi administrasi. Batasan yang dimaksud adalah terkait dengan 

“menjanjikan atau memberikan” dan “materi lainnya”. Terkait dengan “menjanjikan 

atau memberikan”,  penjeasan pasal ini memberikan batasan bahwa inisiatifnya 

berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan 

memberikan untuk mempengaruhi pemilih. Sedangkan untuk “materi lainnya” 

dijelaskan tidak termasuk meliputi pemberian barang – barang yang merupakan 

atribut kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta 

biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye,  

biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan 

tatap muka dan diaog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan 

kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

 Pengaturan pada Pasal 284 ini, kemudian berlanjut ke pengaturan Pasal 285. 

Jika pada Pasal 284 memberikan penegasan dan batasan intepretasi, maka pada 

pasal 285 klausula pada Pasal 280 dan 284 diberikan penegasan kembali, dengan 

memberikan bentuk sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diambil 

tindakan berupa (a) pembatalan nama calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau (b) pembatalan penetapan 

calon anggoa DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon 

terpilih oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

 Dengan realitas ini, maka “ Pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta 

kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sepanjang inisiatifnya 

berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu, namun tidak dalam bentuk 

pemberian barang – barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain 

kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta 

kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye 

pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan diaog, dan hadiah 

lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan KPU dapat dikenai sanksi pembatalan nama calon anggota DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan 

penetapan calon anggoa DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai 

calon terpilih oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”
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Sanksi Pidana

 Selain sanksi administrasi, pelanggaran atas larangan pada Pasal 280 ayat 

(1) huruf j juga diberikan ancaman sanksi dalam bentuk pidana. Hal ini dapat kita 

lihat di dalam ketentuan dalam Pasal 521 atau Pasal 523 aya (1) Bab II Buku Kelima 

Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 Kedua pasal ini juga termasuk ketentuan yang cukup produktif dalam 

penegakkannya. Berdasarkan database yang kami miliki, setidaknya terdapat 2 

(Dua) perkara di pengadilan yang sudah menggunakan ketentuan Pasal 521 jo. 

Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum dan 5 (Lima) perkara di pengadilan yang menggunakan ketentuan Pasal 523 

ayat (1) undang – undang yang sama.
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Kesimpulan

 Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum memberikan larangan kepada Pelaksana, peserta, dan tim 

Kampanye Pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

kepada peserta Kampanye Pemilu.

 Pelanggaran atas larangan ini memiliki konsekuensi administrasi dan 

pidana. Pelaksana kampanye, khususnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dikenai sanksi administrasi 

berupa (a) pembatalan nama calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau (b) pembatalan penetapan calon 

anggoa DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih oleh 

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan konsekuensi, atau sanksi 

pidananya diancam melalui 2 (Dua) Pasal, yaitu Pasal 521 dan/atau Pasal 523 ayat (1) 

yang ancaman keduanya adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan 

denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah).

“Pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye

pemilu secara langsung atau tidak langsung sepanjang inisiatifnya

berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu, namun tidak

dalam bentuk pemberian barang – barang yang merupakan atribut

kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya

serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport

peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada

pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan diaog,

dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan

suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU dapat dikenai

sanksi pembatalan nama calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan

penetapan calon anggoa DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih oleh KPU, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota”
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Tangani Sengketa Tanpa Harus Sidang
Upaya Bawaslu Jatim Menyelesaikan Sengketa dengan Cepat

 “Kita sudah melakukan rakor 

untuk menghadapi 17 April 2019. Akan 

ada penyelesaian sengketa acara cepat 

yaitu, penanganan sengketa yang 

belun berbentuk SK atau BA.” Papar 

Totok Hariyono, SH. Koordinator Divisi 

Sengketa Bawaslu Jatim. 

 R a k o r  D i v i s i  s e n g k e t a 

dilaksanakan dengan melibarkan. Salah 

satu hasil Rakor adalah penangangan 

sengketa dengan cepat. Sehingga 

peran dari Pengawas di t ingkat 

Kecamatan (Panwascam) menjadi kian 

pent ing  dan  menentukan  a tas 

cepatnya penyelesaian sengketa.

 Namun Totok menambahkan 

bahwa tidak semuanya diselesaikan di 

tingkat kecamatan. Yang berkaitan 

dengan rekapitulasi hasil yang tidak 

diselesaikan di tingkat panwascam. 

“Karena rekapitulasi hasil itu masuk 

PHPU.” Paparnya lebih jauh.

 Upaya penyelesaikan sengketa 

agar tidak berlarut larut ini sesuai 

dengan PSAP bahwa sengketa paling 

lama 2 hari sejak diajukan permohonan 

sudah dapat diselesaikan. Tentu ini 

upaya Bawaslu Jatim agar dapat cepat 

meminimalisir sengketa.

Pemilu selalu
menyisakan sengketa.
Terdapat pihak pihak

yang merasa dirugikan
atau dikorbankan.

Sehingga akan membawa
kasusnya ke bawaslu

untuk diselesaikan.
Divisi Sengketa

Bawaslu Jawa Timur
bergerak menyongsong

17 April 2019.
Sejumlah persiapan dilakukan.

Ada upaya agar sengketa
bisa diselesaikan dengan cepat

dan lewat musyarawarah
di tingkat panwascam.

Berikut reportase dengan
Totok Hariyono, SH.

Koordintor Divisi Sengketa
Bawaslu Jatim

Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu
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Sementara itu, Bawaslu Jatim juga 

melakukan langkah taktis lain. Yakni 

menganalisa tentang  kemungknan 

potensi sengketa. Karena Pemilu yang 

melibatkan peserta dengan berbagai 

latar kepentingan memang menjadi 

niscaya akan terjadinya sengketa. 

 B e b e r a p a  v a r i a n  y a n g 

tampaknya tumpang tindih tentang 

perbedaan penafsiran soal tatacara. 

“Analisa kami bahwa, dalam tata cara 

pemilihan misanya ada ruang antara 

adiministrasi dan sengketa.  Misal, 

perbedaan pendapat terkait hasil rekap 

punya saksi yang satu dapat 2 dan yang 

lain dapat 3. Kita akan melihat 

tatacaranya memenuhi syarat apa 

tidak, kalau nanti pelanggaran tatacara 

berarti masuk administrasi. Kalau ini  

(LPPDK), di tambah lagi dengan potensi 

kerawanan saat rekapitulasi. “Bisa jadi 

nanti ada perbedaan pendapat dan 

penafsiran antara caleg yang satu 

dengan yang lain. dan itu ruangnya 

sudah ada.” Paparnya. 
 H ingga  be r i t a  i n i  d i tu l i s , 

Perbawaslu yang baru juknisnya belum 

keluar. Namun Bawaslu jatim telah 

melakukan rakor dengan salah satu 

terobosan baru berupa penyelesaian 

sengketa di tingkat kecamatan. Tidak 

perlu siding yang berlaurt larut. “Nanti 

prosesnya hampir sama dengan 

dengan penanganan administrasi 

cepat.” Ungkapnya.
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I a  j u g a  m e l a n j u t k a n  b a h w a 

penanganan sengketa tidak lagi harus 

di tingkat kabupaten. Karena bisa 

perbedaan penafsiran atau adanya 

kejadian tertentu akibat dari suatu 

peraturan, itu masuk sengketa.” Totok 

memberikan penjelasan dengan cukup 

panjang, 

 Divisi Sengketa tidak hanya 

berupaya agar cepat menyelesaikan 

sengketa. Tetapi juga memetakan 

potensi kerawanan dalam sengketa. 

Totok menilai kerawanan sengketa bisa 

terjadi dalam perebutan tempat 

strategis dalam APK. “Yang satu merasa 

ini hak dia, yang lain tidak. Karena 

semakin alama pemasangan APK akan 

m e n c a r i  t e m p a t - t e m p a t  y a n g 

strategis.” Ungkapnya.

 Totok juga menambahkan, juga 

terdapat potensi kerawanan pada 

keterlambatan Laporan Penerimaan 

dan Pengeluaran dana Kampanye 

diselesaikan di tingkat kecamatan. Hal 

ini merupakan suatu terobosan penting 

agar dapat memuaskan segala pihak 

yang berkompetisi dalam pemilu 2019. 

Karena bagaimanapun juga, sengketa 

yang berlarut larut akan menghambat 

terhadap proses pemilu yang lain.

 Dalam menghadapi 17 April 

2019, pihaknya telah menyiapkan diri 

agar bisa sepenuhnya bisa maksimal. 

“Ketika juknis nanti keluar, kita akan 

adakan pelatihan, rakor dan dan 

supervisi.” Totok tampaknya sudah siap 

menghadap pemilu tahun ini.

 Totok menambahkan bahwa 

pihaknya mengharap untuk divisi lain 

agar melakukan pelatihan pengisiaan 

C1 dan formulir rekapitulasi. Setiap 

PTPS harus sudah hapal bagaimana 

ta tacara  peng is ian  C1 .  Ha l  in i 

diharapkan agar pekerjaan di lapangan 

tidak menumpuk. 

 “Nanti Kedatangan PTPS itu 

tidak hanya ngerepotin tapi juga 

sebagai problem solver yang bisa 

memecahkan masalah, karena KPPS 

kerjanya nanti padat. Kalau PTPS bisa 

tahu cara mengisinya tentu ini akan 

memudahkan. Lalu ditingkat desa juga 

begitu, nanti kita ajari untuk pengisian 

C1.” Pungkasnya.

 Ia juga melanjutkan bahwa 

penanganan sengketa tidak lagi harus 

di tingkat kabupaten. Karena bisa 

perbedaan penafsiran atau adanya 

kejadian tertentu akibat dari suatu 

peraturan, itu masuk sengketa.” Totok 

memberikan penjelasan dengan cukup 

panjang.

 Divisi Sengketa tidak hanya 

berupaya agar cepat menyelesaikan 

sengketa. Tetapi juga memetakan 

potensi kerawanan dalam sengketa. 

Totok menilai kerawanan sengketa bisa 

terjadi dalam perebutan tempat 

strategis dalam APK. “Yang satu merasa 

ini hak dia, yang lain tidak. Karena 

semakin alama pemasangan APK akan 

m e n c a r i  t e m p a t - t e m p a t  y a n g 

strategis.” Ungkapnya.
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 Totok juga menambahkan, juga 

terdapat potensi kerawanan pada 

keterlambatan Laporan Penerimaan 

dan Pengeluaran dana Kampanye 

diselesaikan di tingkat kecamatan. Hal 

ini merupakan suatu terobosan penting 

agar dapat memuaskan segala pihak 

yang berkompetisi dalam pemilu 2019. 

Karena bagaimanapun juga, sengketa 

yang berlarut larut akan menghambat 

terhadap proses pemilu yang lain.

 Dalam menghadapi 17 April 

2019, pihaknya telah menyiapkan diri 

agar bisa sepenuhnya bisa maksimal. 

“Ketika juknis nanti keluar, kita akan 

adakan pelatihan, rakor dan dan 

supervisi.” Totok tampaknya sudah siap 

menghadap pemilu tahun ini.

Totok menambahkan bahwa pihaknya 

mengharap untuk divisi lain agar 

melakukan pelatihan pengisiaan C1 

dan formulir rekapitulasi. Setiap PTPS 

harus sudah hapal bagaimana tatacara 

pengisian C1. Hal ini diharapkan agar 

p e k e r j a a n  d i  l a p a n g a n  t i d a k 

menumpuk. 

 “Nanti Kedatangan PTPS itu 

tidak hanya ngerepotin tapi juga 

sebagai problem solver yang bisa 

memecahkan masalah, karena KPPS 

kerjanya nanti padat. Kalau PTPS bisa 

tahu cara mengisinya tentu ini akan 

memudahkan. Lalu ditingkat desa juga 

begitu, nanti kita ajari untuk pengisian 

C1.” Pungkasnya. (red)

“Nanti Kedatangan PTPS itu tidak

hanya ngerepotin tapi juga sebagai

problem solver yang

bisa memecahkan

masalah, karena KPPS

kerjanya nanti padat.

Kalau PTPS bisa

tahu cara mengisinya

tentu ini akan memudahkan.

Lalu ditingkat desa juga begitu,

nanti kita ajari untuk pengisian C1.”
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KPU SAMPANG

LAKSANAKAN PUTUSAN BAWASLU SAMPANG

 BAWASLU JATIM-KPU Kabupaten Sampang dinyatakan bersalah telah 

melakukan pelanggaran administrasi pada tanggal 23 Januari 2019 lalu. KPU 

Kabupaten Sampang secara sah dan menyakinkan diputuskan bersalah karena tidak 

menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang untuk dijadikan 

sebagai dasar pemutakhiran data pemilih di pemilu tahun 2019.

 Bawaslu Sampang memutuskan agar KPU Kabupaten Sampang melakukan 

pecermatan kembali DPTHP-2 (daftar pemilih tetap hasil perbaikan-dua) Pemilu 

2019 hingga ke tingkat TPS. Pencermatan itu dilakukan dengan penyandingan dan 

pemadanan data pemilih yang bersumber dari DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Sampang. Muhalli MH., sebagai ketua majelis pemeriksa membacakan hasil 

putusan secara terbuka pada hari Rabu 23 Januari 2019. Serta memberikan waktu 

selama tiga hari kerja kapada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan 

putusan tersebut.

 Kasus ini bermula ketika KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DPT 

yang digunakan dalam pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati 

Sampang sebagai dasar melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2019. 

Pemunguta suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang dilakukan 

pada 27 Oktober 2018 lalu. Pasangan nomor urut satu (Slamet Junaidi-Abdullah 

Hayat) atau pasangan Jihad menjadi pemenang dalam pemungutan suara ulang 

tersebut.

 Pelapor atas nama Mohamad Ilyas warga Kecamatan Sampang, sedangkan 

KPU Kabupaten Sampang sebagai terlapor. Laporan bertanggal 15 Desember 2018 

atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan 

Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/16.32/I/2019 tanggal 4 Januari 2019. 

 Ketua Bawaslu Bangkalan, Insiyatun menyampaikan bahwa KPU Bangkalan 

telah melaksanakan putusan Bawaslu Bangkalan terkait penggunaan data DPT PSU 

pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang. Data DPT PSU digunakan sebagai 

dasar untuk pemadanan dan penyandingan DPTHP-2.

Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu
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 “Bawaslu Sampang menyambut baik langkah yang dilakukan KPU Sampang 

yang telah melakukan putusan Bawaslu Sampang terkait pelanggaran 

administrasi,” ungkap Insiyatun. (anas/buyung)
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MENCOBLOS

DARI BILIK PESANTREN 

 Pasca ditetapkannya Daftar 

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 

tingkat nasional, KPU mengeluarkan 

aturan teknis terkait Daftar Pemilih 

Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih 

Khusus (DPK). Ketentuan mengenai 

peruntukan surat suara untuk pemilih 

DPTb diatur dalam Peraturan KPU 

Nomor 37 Tahun 2018 (Pasal 35 ayat 4). 

Secara sederhana, DPTb diperuntukan 

bagi pemilih yang sudah masuk dalam 

Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang pada 

saat pencoblosan tanggal 17 April 2019 

POJOK 38

tidak bisa mencoblos di tempat asal 

(sesuai alamat KTP-Elektronik). Yang 

bisa masuk dalam kategori pindah 

memilih (TPS) ini antara lain para 

pemilih yang sedang menjalani tugas 

belajar (mahasiswa, santri), bekerja di 

luar domisili, sedang dirawat di panti 

sosial atau rehabilitasi, pindah domisili, 

narapidana/tahanan atau mereka yang 

tertimpa bencana alam.

 Lembaga pendidikan seperti 

pesantren yang berpotensi menjadi 

ceruk pemilih DPTb perlu mendapat  
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atensi dan pengawasan yang mangkus 

dari pihak-pihak yang berkomitmen 

menjaga hak pilih warga masyarakat 

(baca: santri).  Atensi terhadap pemilih 

di pesantren yang notabene berkaitan 

dengan nasib komunal hak pilih santri 

harus dibedakan dengan misalnya, 

mereka yang pindah memilih karena 

alasan privat seperti bekerja atau 

pindah domisili.

 Pengasuh di beberapa pondok 

pesantren di Jawa Timur memunyai 

aturan yang secara tidak langsung 

mengikat santri untuk tetap berada di 

lingkungan pesantren pada saat 

pemilihan umum dilaksanakan seperti 

aturan mengenai kalender kepulangan 

santri atau liburan pesantren.

 Untuk alasan yang berbeda, 

beberapa pesantren juga memberi 

kebijakan yang agak longgar bagi 

santri untuk bisa menunaikan hak pilih 

di daerah asalnya masing-masing.

 Kecamatan Palengaan, adalah 

salah satu kecamatan di Kabupaten 

Pamekasan dengan jumlah pesantren 

terbanyak di Kabupaten Pamekasan. 

Pesantren Banyuanyar dan Mambaul 

Ulum-Bata-Bata adalah dua nama 

pesantren tua dan masyhur diantara 

puluhan gugus pesantren yang 

terbentang di kecamatan dengan 

jumlah hak pilih 79.420 orang.

 Dengan jumlah santri kurang 

lebih 10 ribu orang, Pondok Pesantren 

Mambaul Ulum, tak ubahnya seperti 

sebuah Desa Besar dalam lanskap 

Ustad Helmi, salah satu pengurus 

pondok menyebut jumlah santri yang 

memunyai hak pilih berada di kisaran 

lima ribu orang, dengan estimasi 

tersebar di 13 TPS di sekitar lingkungan 

pesantren.  Saat ini, Ustad Helmi 

beserta belasan pengurus lain tengah 

mendedikasikan diri dalam menjaga 

hak pilih santri; masuk ke ruang kelas, 

memberikan formulir pendataan, 

menginput data hingga berkoordinasi 

dengan Panitia Pemungutan Suara 

(PPS) setempat.

 Bawaslu Pamekasan dalam 

ikhtiar menjaga hak pilih warga 

p e s a n t r e n  t e r u s  m e n d o r o n g 

konsolidasi dan pendataan santri oleh 

pengurus berwenang. Bawaslu juga 

melakukan koordinasi dengan KPU 

Pamekasan terkait potensi DPTb 

maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) 

yang ada di pesantren se Kabupaten 

Pamekasan. 

 Di Pondok Pesantren Al-Fatah, 

Temboro, Kabupaten Magetan, ada 

sekitar 9500 santri dan santriwati yang 

“Semua santri nyoblos disini,

karena tanggal 17 April

itu belum liburan pesantren,

masih kurang 10 hari

dari liburan, jadi santri

memang tidak dipulangkan”.

Ujar Ustad Helmi.
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 Pondok Gontor Putri yang ada di 

Sambirejo Para santri berbodong-

bondong mendatangi posko dengan 

membawa fotokopi KTP dan KK untuk 

ditunjukkan ke Panitia Pemungutan 

Suara (PPS) setempat, sementara 

jajaran operator KPU yang lain 

mengecek  apakah  nama-nama 

tersebut sudah masuk dalam DPT 

(Sidalih) atau belum.

 J i ka  masuk  DPT ,  pe tugas 

memberikan form A5, sementara yang 

tidak masuk DPT bisa mengurus 

ditempat asal. Otoritas pesantren di 

Gontor memberi kelonggaran bagi 

santri yang tidak masuk DPT bisa 

pulang dan mencoblos di tempat asal 

masing-masing. Budi Sunariyanto, 

Koordinator Divisi Pengawasan dan 

Hubungan Lembaga, Bawaslu Ngawi, 

menyampaikan bahwa sejak awal 

pihaknya memastikan mereka yang 

mendapatkan form A5 di Pondok 

Gontor Putri benar-benar sudah masuk 

di Sistem Data Pemilih (Sidalih) di 

daerah asalnya masing-masing.

 Para santri ini tersebar dari 

berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, 

Su lawes i  dan  hampi r  te rdapat 

santri/santriwati dari berbagai provinsi 

lain di tanah air. Tanggal 11 Februari 

2019 KPU menerbitkan Surat Edaran 

N o m o r  2 2 4 / P L . 0 2 . 1 -

SD/01/KPU/II/2019 mengenai petunjuk 

teknis penyusunan DPTb dan DPK. 

Rekapitulasi akan dilakukan secara 

berjenjang mulai tingkat PPS hingga 

memiliki potensi hak pilih. Jajaran KPU 

beserta Bawaslu setempat bergerak 

melakukan koordinasi untuk ren. 

Mayoritas santri dari luar Jawa.  

melakukan pendataan dengan bekerja  

sama dengan pengurus pesantren. 

Sampai tanggal 17 Februari 2019, 

terdata 3145 santri dan santriwati yang 

sudah memiliki form pindah pilih (A5) 

dari KPU.

 Bawaslu Magetan memastikan 

ketika proses pendataan, santri atau 

santriwati harus bisa menunjukkan KTP 

elektronik dan KK serta sudah terdata 

dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih). 

Selama santri/santriwati tidak bisa 

menunjukkan KTP dan tidak terdata di 

Sidalih, KPU tidak bisa memasukkan 

dalam pendataan DPTb. 

 P r o s e s  p e n d a t a a n  t e r u s 

berlangsung. 

Hingga 5 Maret 2019, terdapat 

penambahan 314 pemilih DPTb. KPU 

Magetan juga sudah melakukan 

kalkulasi jumlah TPS tambahan untuk 

DPTb sebanyak 15 TPS di lingkungan 

pesantren. Mayoritas santri dari luar 

Jawa. 

 Di  Ngawi ,  ada 27 pondok 

pesantren yang tersebar di beberapa 

kecamatan dan terdapat sekitar  10.547 

santri/santriwati yang bermukim di 

pesantren tersebut. Dari angka itu, data 

santri yang berusia 17 per 17 April 2019 

sebanyak 3452 orang, dan yang potensi 

menjadi daftar pemilih tambahan 

(DPTb) sebanyak 3327 orang.
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KPU R I .  Konso l idas i  mendesak 

dilakukan mengingat pendeknya batas 

waktu yang diberikan oleh KPU terkait 

p e n y u s u n a n  D P T b  d a n  D P K . 

Berdasarkan SE tersebut, KPU mematok 

tanggal  17 Februari 2019 sebagai 

batas akhir penyusunan rekapitulasi 

data pemilih tambahan di tingkat 

kecamatan (PPK).

 Dalam sesi Rapat Koordinasi 

dengan Bawaslu Jawa Timur tanggal 14 

Februari 2019, Komisioner KPU Jawa 

Timur, Chairul Anam menyampaikan 

b a h w a  U U  7  T a h u n  2 0 1 7 

mengakomodir pengurusan daftar 

pemilih tambahan hingga 30 hari 

sebelum hari pemungutan suara (Pasal 

28 ayat  2) ,  ar t inya masyarakat 

sebetulnya masih bisa mengurus 

pindah pilih hingga 10 April 2019. 

(ubed)

Di Pondok Pesantren Al-Fatah,

Temboro, Kabupaten Magetan,

ada sekitar 9500 santri

dan santriwati yang

memiliki potensi hak pilih

“

”
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KOMISI ASN

JATUHAN SANKSI PNS KOTA MALANG 

 Pe l a n g g a r a n  n e t r a l i t a s 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa 

kampanye sangat rawan terjadi. 

Pe langgaran  te r jad i  t idak  sa ja 

ke te r l iba tan  tu ru t  ak t i f  da lam 

berkampanye secara langsung, tetapi 

kerap kali melalui postingan dalam 

media social (medsos).

 Seperti yang terjadi di Kota 

Malang, Bawaslu dalam tiga bulan 

terakhir telah memproses pelanggaran 

pemilu terhadap netralitas ASN. Kasus 

pelanggaran oleh pegawai negeri sipil 

dari salah satu dinas pemerintah Kota 

Malang ini, diketahui oleh Bawaslu 

berkat informasi masyarakat melalui 

whatsapp group terhadap status 

facebook BS yang mempersoalkan 

Pancasila sebagai dasar negara.

 Status yang cukup viral dimedia 

social dan dan menggegerkan publik 

Malang ini, langsung direspon oleh 

p e m e r i n t a h  d a e r a h  d e n g a n 

memberikan sanksi kepada yang 

pelaku yang nota bene adalah pegawai 

negeri sipil (PNS) di salah satu dinas 

pemerintah Kota.

 Namun bukan hal ini Bawaslu 

melakukan t indakan,  pengawas 

melakukan pendalaman atas postingan 

dalam share akun facebook atas nama 

Bambang Setiono dari akun facebook 

Ahmad Alkaf berisi Daftar Nama Calon 

Tim/Juru Kampanye Nasional & Daerah 

P r a b o w o - S a n d i a g o  , 0 0 1  S b y , 

002.Sohibul Imam ,003. Zulkifli Hasan, 

004. Ahmad Muzani , 005. Ustadz Abdul 

Somad…(Dan Dibawahnya Disertai 

Gambar Capres Prabowo Dan Sandiaga 

Uno, Dibawah Gambar Ada Tulisan Pilih 

Pas 'Prabowo Sandi”), tanggal 24 

oktober 2018.

 Al im Mustofa Koordinator 

pengawasan menerangkan “ Hasil 

p e n e l u s u r a n  P e n g a w a s  j u g a 

menemukan unggahan Status FB oleh 

Bambang Setiono yang membagikan  

sebuah kiriman yang berisi postingan 

akun Facebook bernama 2019 Ganti 

Presiden. "Semakin banyak Projo 

bertaubat dan berbalik mendukung 

Prabowo Sandi," demikian status dalam 

unggahan tersebut.

 “ B a w a s l u  m e l a k u k a n 

menda laman kasus  in i  dengan 

melakukan invetigasi ke Badan 

POJOK 38
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K e p e g a w a i a n  D a e r a h  ( B K D ) 

pemerintah kota. Berbekal data hasil 

penelusuran dari akun facebook 

te r sebut  pengawas  me lakukan  

beberapa konfirmasi tentang nama dan 

status atas nama Bambang Setiono 

pemilik akun facebook tersebut,” 

terang Alim.

 Hasil konfirmasi kepada BKD, 

memperoleh informasi status Bambang 

Setiono adalah sebagai pegawasi 

negeri sipil (PNS) di dinas perumahan 

dan permukiman berikut Nomor Induk 

kepegawaiannya serta beberapa 

informasi pendukung.

Penanganan Pelanggaran

Hasil kajian berdasarkan bukti-bukti 

yang diperoleh, Bawaslu melakukan 

klarifikasi ke beberapa pihak termasuk 

ke pelaku. 

 R u s m i n f a h r i z a l  R u s t a m 

koordiantor Divisi Sengketa Kota 

Malang mengungkapkan, Kami telah 

melayangkan undangan klarifikasi 

terhadap ASN Pemkot Malang Inisial  

BS, senin kemarin. Dan hari ini yang 

bersangkutan  had i r  memenuhi  

undangan klarifikasi didampingi kapala 

bagian hukum.

 "Kami telah mintai keterangan 

tentang dugaan pelanggaran netralitas 

A S N  y a n g  d i d u g a  m e l a k u k a n 

kampanye di media sosial melalui 

postingan status facebook oktober 

lalu," Jelas Rustam.

"Ada sekitar 30 pertanyaan yang harus 

dijawab oleh BS dalam klarifikasi ini, 

sebelum memberikan keterangan BS 

terlebih dulu disumpah menurut  

agama Islam sebagaimana agama yang 

dianutnya,” tutupnya.
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“Hasil klarifikasi hari ini akan kami 

bahas dalam pleno untuk menentukan 

l a n g k a h  s e l a n j u t n y a ,  a p a k a h 

memerlukan keterangan tambahan 

atau sidah cukup, tegas Rustam.

Keputusan Komisi ASN

 Hasil pleno Bawaslu Kota Malang 

atas kasus dugaan pelanggaran 

netralitas ASN  menetapkan, bahwa 

saudara Bambang Setiono telah 

melanggar ketentuan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

SIpil Negara, PP 53 tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri dan PP Nomor 

42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik Perilaku Pegawai 

Negeri Sipil (PNS).

 Berdasarkan surat rekomendasi 

Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kota Malang nomor : 503/BAWASLU-

PROV.JI-34/PM.05.06/XI/2018 tanggal  

27 November 2018 perihal penerusan 

pelanggaran undang-undang lainnya 

oleh seorang aparatur sipil negara 

(ASN) atas nama Bambang Setiono, 

S E . M H  a t a s  u n g g a h a n  y a n g 

bersangkutan di media social facebook 

yang berisi ajakan atau seruan untuk 

mendukung salah satu calon Presiden 

Dan Wakil presiden. 

 Mendasarkan atas kajian laporan 

Bawas lu  Kota  Ma lang nomor  : 

04/TM/PP/KOTA/16 .06/X I /2018 

tanggal 9 november 2018, Komisi 

Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui 

surat nomor : B.60/KASN/I/2019 Perihal 

Rekomendasi  Atas Pelanggaran 

Netralitas ASN atas nama Bambang 

Setiono, SE.MH memberikan sanksi 

hukuman Disilpin Sedang kepada yang 

b e r s a n g k u t a n  y a n g  p a d a 

pe l ak s an aan ya  m e n gacu  pada 

ketentuan Peraturan Pemerintah  

Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin 

ASN.

 Atas keputusan tersebut, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kota 

M a l a n g ,  m e n e r u s k a n  s u r a t 

rekomendasi sanksi Komisi ASN ke 

pemerintah Kota Malang, sekaligus 

m e l a k u k a n  p e n g a w a s a n  a t a s 

pelaksanaan sanksi tersebut. (alim)

"Kami telah mintai keterangan

tentang dugaan pelanggaran

netralitas ASN yang

diduga melakukan

kampanye di media sosial

melalui postingan status facebook

oktober lalu," 
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LEWATI BATAS WAKTU
PKPI BANGKALAN TIDAK SERAHKAN LPSDK 

BAWASLU JATIM  - Hingga batas 

waktu yang ditentukan oleh Majelis 

Pemeriksa dalam forum rapat pleno 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia 

(PKPI) Kabupaten Bangkalan tidak 

m e n y e r a h k a n  L P S D K  k e  K P U 

B a n g k a l a n .  Pa d a h a l ,  L a p o r a n 

Pe n e r i m a a n  S u m b a n g a n  D a n a 

Kampanye (LPSDK) PKPI Bangkalan 

harus diserahkan ke KPU Bangkalan 

selama tujuh hari sejak putusan 

dibacakan. Putusan itu dibacakan pada 

tanggal 24 Januari 2019.

 K e p u t u s a n  b e r n o m o r 

12/TM/PP/ADM/PROV/16.00/I/2019 

menyatakan bahwa PKPI Bangkalan 

mendapatkan sanksi peringatan. Jika 

sudah menyerahkan LPSDK, sanksi 

tersebut tidak berlaku lagi. Namun, 

hingga batas waktu yang ditentukan, 

P K P I  B a n g k a l a n  t i d a k  j u g a 

m e n y e r a h k a n  L P S D K  k e  K P U 

Bangkalan.

 Kejadian laporan pelanggaran 

administrasi pemilu ini bermula ketika 

pada tanggal 2 Januari 2019 lalu. 

Hingga batas waktu yang ditentukan  

p u k u l  1 8 . 0 0  W I B  d a n  d i b e r i 

perpanjangan waktu hingga pukul 

24.00 WIB, pengurus PKPI Kabupaten 

Bangkalan tidak datang ke kantor KPU  

POJOK 38
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Bangkalan untuk menyerahkan LPSDK. 

Padahal 15 partai politik lainnya sudah 

selesai menyetorkan LPSDK. Proses 

penyetoran LPSDK partai politik ke KPU 

Bangkalan ini juga menjadi bagian dari 

pengawasan Bawaslu Bangkalan. 

Bawaslu Bangkalan lalu menuangkan 

kejadian tersebut ke dalam form 

temuan dengan dugaan pelanggaran 

administrasi.

 Selain tidak menyetorkan LPSDK, 

pengurus  in t i  PKP I  Kabupaten 

Bangkalan diketahui juga telah 

berpindah partai politik ketika menjadi 

caleg (calon legislatif). Akibatnya, PKPI 

B angka l an  s em pa t  m enga l am i 

kekosongan pengurus di tingkat 

kabupaten. Hal itu menjadi salah satu 

sebab tidak diserahkannya LPSDK ke 

KPU Bangkalan.

 K o o r d i n a t o r  D i v i s i  P H L 

( P e n g a w a s a n  d a n  H u b u n g a n 

Antarlembaga) Bawaslu Bangkalan, 

Abdul  Az is  menyatakan bahwa  

penyerahan LPSDK adalah bagian dari 

amanat undang-undang nomor 7 

tahun 2017 tentang pemilu.

“Selain sebagai amanat undang-

undang, penyerahan LPSDK menjadi 

upaya penyelenggara pemilu untuk 

menciptakan pemilu yang bersih dan 

berintegritas,” ungkap Abdul Azis. 

(tain/buyung)

N
g

o
p

i +

BAWASLU JAWA TIMUR MARET 201947



Pendahuluan 

 Money politik merupakan bagian dari 

pidana Pemilihan Umum (Pemilu) yang cukup 

meresahkan banyak kalangan. Hampir disetiap 

pelaksanaan pemilihan baik Pemilu maupun 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), issu adanya 

money politik selalu viral di tengah masyarakat 

dan sudah cukup banyak juga terutama money 

politik yang melibatkan penyelenggara Pemilu 

(KPU dengan strukturalnya kebawah dan Bawaslu 

dengan strukturalnya ke bawah) yang berurusan 

dengan Penegak Hukum Pemilu (Gakkumdu), 

(Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) karena terbukti 

melakukan money politik.

 Tidak ada definisi baku tentang pidana 

Pemilu. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

(selanjutnya disebut UU Pemilu) sendiri juga tidak mendefinisikan pidana Pemilu 

meskipun di Undang-Undang sebelumnya yaitu Pasal 260 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat definisi 

tentang tindak pidana Pemilu yaitu. “Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana 

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. 

 Bagi penulis, tidak adanya definisi tindak pidana Pemilu justru akan 

mempermudah dalam mengidentifikasi tindak pidana Pemilu. Hal ini dikarenakan 

Delik Money Politics 

Pemilihan Umum 2019

Aang Kunaifi, S.H, M.H Anggota Bawaslu Jawa Timur

Ngopi
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siapapun yang ingin mengidentifikasi tindak pidana Pemilu tidak harus terbebani 

oleh batasan-batasan rumusan delik yang ada dalam definisi, tetapi hanya fokus 

mengkonstruksi rumusan delik melalui berbagai unsur-unsur yang terkonstruksi 

dalam berbagai pasal yang ada di UU Pemilu.  Demikian juga tentang money politik 

UU Pemilu tidak mendefinisikan tetapi mengkriminalisasi/mempenalisasi kedalam 

rumusan delik pidana yang terkonstruksi ke dalam berbagai pasal di UU Pemilu.

Pengaturan Money Politik dalam UU Pemilu

 UU Pemilu membagi money politik ke dalam tiga masa (tempus delicti) 

yaitu masa kampanye, masa hari tenang, dan masa pemungutan suara. Delik money 

politik di masa kampanye dirumuskan sebagai berikut: “Setiap pelaksana, peserta, 

dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye 

Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah)”. 

(Baca: Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu). Larangan bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim 

kampanye juga muncul di Pasal 280 ayat (1) Huruf J UU Pemilu.

 Delik money politik dimasa hari tenang dirumuskan sebagai berikut. 

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 

pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya 

kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta 

rupiah)”. (Baca; Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu).

 Delik money politik dimasa pemungutan suara dirumuskan sebagai 

berikut. “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya 

tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau 

menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. (Baca:  Pasal 515 UU 

Pemilu)”. 

 Pengertian wederrechtelijkheid dapat ditemukan dibanyak literatur namun 

antara hukum pidana, perdata dan adminsitrasi memiliki istilah yang berbeda-beda. 

Pidana mengenal istilah wederrechtelijkheid, perdata mengenal istilah 

onrechtmatige daad dan dalam hukum administrasi mengenal istilah 
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onrechtmatige overheidsdaad. Dalam tulisan ini penulis tidak akan mengulas 

secara panjang lebar tentang pengertian wederrechtelijkheid namun secara 

sederhana unsure wederrechtelijkheid dapat diartikan sebagai perbuatan yang 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila pembaca ingin 

penjelasan lebih lengkap, maka dapat mempelajarinya dibanyak literatur termasuk 

di Bukunya Lamintang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia BAB 9 

yang membahasa secara khusus tentang wederrechtelijkheid .

 Berdasarkan unsure wederrechtelijkheid tersebut diatas maka tindakan 

money politik belum memenuhi unsur manakala tindakan pemberian atau 

menjanjikan uang atau materi lainnya dilakukan tidak dengan melanggar atau 

melawan hukum atau peraturan perundang-undangan, meskipun unsure melawan 

hukum tidak ditegaskan secara ekpersis verbis dalam rumusan pasal, atau dengan 

kata lain, bila ada peraturan perundang- undangan yang memperbolehkan 

pemberian sesuatu materi atau barang tertentu dengan syarat tertentu, maka 

tindakan memberi tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai tindakan pidana 

money politik. 

 Contoh atas hal diatas adalah penjelasan Pasal 286 UU Pemilu yang 

mengecualikan barang-barang tertentu yang boleh diberikan kepada peserta 

kampanye

 “Yang dimaksud dengan "materi Lainnya" tidak termasuk barang 

barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain 

kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan 

minum peserta kampanye, biaya/uang transpor peserta kampanye, 

biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas 

dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya 

berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan KPU. Ayat(2)”.

Artinya unsure perbuatan wederrechtelijkheid menjadi gugur manakala 

terdapat ketentuan lain yang membolehkan hal-hal yang pada dasarnya 

dilarang. Beberapa tindakan pemberian uang atau materi lainnya yang tidak 

termasuk perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) adalah:

a. Atribut kampanye berupa kaos, bendera, topi dan atribut lainnya

b. Biaya uang makan dan minum

c. Biaya/uang transport
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d. Biaya/uang pengadaan bahan kampanye

e. Hadiah berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah 

Unsur Subjek Hukum dalam Money Politik

 Subjek hukum atau pelaku money politik yang dapat dijerat dengan sanksi 

pidana dibagi atas tiga hal berdasarkan waktu kejadian (tempos delicty) yaitu 

kejadian dimasa kampanye, masa hari tenang dan masa pemungutan suara.  

 Subjek hukum dimasa kampanye dan hari tenang tidak ada perbedaan yaitu 

meliputi pelaksana, peserta dan tim kampanye. Sedangkan di masa pemungutan 

suara subjek hukumnya lebih luasa yaitu semua orang. Limitasi subjek hukum ini 

yang sering dijadikan celah bagi peserta Pemilu untuk tetap melakukan tindakan 

money politik tanpa dapat dijerat dengan pasal tindak pidana money politik. 

 Menurut penulis, sebenarnya masih ada subjek hukum yang dapat ditafsiri 

secara luas yaitu frasa peserta kampanye. Dalam pasal 273 UU Pemilu, yang disebut 

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Artinya semua anggota 

masyarakat dapat dimaknai sebagai peserta kampanye dengan asumsi bahwa 

hampir semua anggota masyarakat pasti mengikuti kampanye meskipun hanya 

melihat debat Capres dan/atau Cawapres melalui televisi atau melihat dan 

menerima atribut kampanye dari peserta Pemilu. 

Unsur Subjek Hukum berupa Penerima Money Politik dalam UU Pemilu 2019

 Unsur subjek hukum berupa penerima money politik dalam UU Pemilu 2019 

tidak dirumuskan sebagai unsure delik. Hal ini berbeda dengan UU Pilkada yang 

secara ekpersis verbis dimasukkan sebagai unsure delik dalam rumusan pasal yaitu 

pasal 187A yang berbunyi: Ketiga rumusan delik money politik diatas, memiliki 

beberapa perbedaan diantaranya.

 Pertama, subjek hukum money politik dalam masa kampanye dan hari tenang 

sama yaitu pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu sedangkan untuk 

tindak pidana money politik dimasa pemungutan suara subjek hukumnya adalah 

setiap orang.

 Kedua, tindakan yang dilakukan sama yaitu dengan sengaja menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya.

 Ketiga, objek yang diberi atau yang menerima money politik bila dimasa 

kampanye adalah pemilih sedangkan dimasa hari tenang dan pemungutan suara 

adalah pemilih.

 Keempat, tujuan pemberian money politik juga berbeda, bila diberikan 

dimasa kampanye tujuannya untuk memberi imbalan kepada peserta kampanye,
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bila dimasa hari tenang tidak ada tujuan sedangkan untuk pemberian dimasa 

pemungutan suara adalah supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih 

Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara  tertentu 

sehingga surat suaranya tidak sah.

 Kelima, sanksi yang diancamkan untuk masing-masing tempos delicty (masa 

kampanye, hari tenang atau pemungutan suara) memiliki perbedaan yaitu, untuk 

tindak pidana money politik dimasa kampanye ancaman sanksi pidananya adalah 

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.OOO.OOO,OO (dua 

puluh empat juta rupiah).

 Untuk tindak pidana money politik di masa hari tenang ancaman sanksi 

pidananya adalah paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 

48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan untuk money politik di 

masa pemungutan suara  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Membaca Unsur-Unsur Delik money politik

 Lamintang membagi unsur-unsur pidana menjadi dua yaitu unsure 

subjektif dan unsure objektif. Unsure subjektif adalah unsure yang melekat pada diri 

si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan unsure objektif itu adalah unsure yang ada hubungannya dengan keadaan, 

yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (P.A.F. 

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016:192). 

 Tidak semua unsure subjektif dinyatakan secara jelas dalam rumusan delik 

Money Politik, tetapi bukan berarti unsure itu tidak dapat dipertimbangkan oleh 

para penegak hukum tindak pidana money politik.

 Dalam UU Pemilu, unsure subjektif yang dinormakan secara jelas adalah, 

unsure kesengajaan dari ketiga rumusan delik money politik (masa kampanye, hari 

tenang dan masa pemungutan suara) yang ada dalam UU Pemilu frasa dengan 

sengaja tertera secara jelas dalam ketiga rumusan pasal yang kedua unsure maksud 

(voornemen/oogmerk). Unsure ini dirumuskan dalam pasal 523 ayat (1) yaitu tindak 

pidana money politik dimasa kampanye.

 Unsurnya dirumuskan dalam  frasa “sebagai imbalan” yang menjadi 

maksud atau tujuan atas diberikannya money politik. Dan Pasal 523 ayat (3) yaitu 

tindak pidana money politik dimasa pemungutan suara yang unsurnya dirumuskan 

dalam frasa “Untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu 

tertentu”.
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 Unsure subjektif yang lain adalah unsure sifat melawan/melanggar hukum 

(wederrechtelijkheid). Unsure ini dinormakan secara jelas dalam Pasal 187A 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan  

Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dengan bunyi pasal sebagai 

berikut.

 

 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan 

hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai 

imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun 

tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak 

pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi 

tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh 

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

 Dalam pasal tersebut frasa perbuatan melawan hukum ditegaskan dengan 

jelas, namun dalam UU Pemilu frasa perbuatan melawan hukum tidak ternormakan 

dengan jelas. Akan tetapi menurut Lamintang unsure wederrechtelijkheid harus 

selalu dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik meskipun tidak 

dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik disuatu pasal. (P.A.F. Lamintang 

dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016:193).

 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 

warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk 

mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih 

dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau 

tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 

72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
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“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)”.

P deelneming)emberlakuan asas penyertaan (

 Asas ini tidak tercantum dalam UU Pemilu namun tercantum dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55. Pemberlakuan asas ini bagi 

penulis sangat penting untuk dapat mengungkap dan menjerat aktor intelektual 

tindak pidana money politik.

 Hasil penelitian Very Junaidi direktur Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode 

Inisiatif) menemukan ada putusan pengadilan yang menggunakan asas deelneming 

dalam putusannya yaitu putusan PN serang No.157/Pid.Sus.Pemilu/2017/P.N.Srg. 

(Very Junaidi, 2018).

 Demikian juga Dahlan Sinaga dalam bukunya Tindak Pidana Pemilu dalam 

Perspektif Teori Keadilan Bermartabat menemukan pertimbangan hakim yang 

menganjurkan kepada hakim-hakim dipengadilan tingkat pertama (PN) untuk 

tidak sekedar menjerat actor-actor lapangan ansich tetapi juga aktor intelektualnya 

hal itu terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 

159/Pid.Sus/Pemilu/2014/PTBDG. (Dahlan Sinaga, 2018:263).

Penutup

 Penanganan money politik tidak hanya membutuhkan pengaturan yang baik 

dalam rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang (legal substance) tetapi 

juga membutuhkan profesionalisme aparat penegaknya (legal structure) dan 

kesadaran dari semua element masyarakat (legal culture). 
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Ngopi

Hoaks dapat merusak nalar, gangguan 

kewarasan, fanatisme buta dan kebencian 

terhadap perbedaan pilihan tanpa alasan 

yang jelas.  Hoax mengepung. Jika tidak hati 

hati, bisa jadi akan termakan berita hoax. Saat 

kita percaya terhadap hoax, pada saat itu 

pula yang terancam adalah kesehatan 

berpikir dalam ruang demokrasi.

 H o a x  k i n i  d i r e p r o d u k s i  u n t u k 

kepentingan kekuasaan. Data Kompas dari 

survey pada masyarakat  te lemat ika 

Indonesia (Master) secara daring terhadap 

1.116 responden pada tanggal 7-8 Pebruari 

2017 menunjukkan, bahwa hoax terjadi pada 

sosial politik (Pilkada dan Pemerintah) 

dengan angka 91,8 persen. Disusul hoax 

SARA  88,6 persen. 

 Tampaknya data tahun 2017 masih 

relevan hingga kini. Semakin mendekati Pilpres, maka ketegangan politik kian 

tampak. Segala cara dilakukan untuk menang. Hoax adalah salah satu strategi jitu 

yang digunakan untuk menang dalam pemilu.

 Pengalaman di beberapa negara besar, seperti di Amerika dan Brazil 

menunjukkan suatu bukti bahwa hoax  telah membantu memenangkan salah satu 

paslon. Apalagi hoax yang ditopang dengan isu SARA, maka akan cepat untuk 

digoreng dan impasnya adalah harga mahal dari emosi rakyat yang terus dimainkan 

Diet Informasi Untuk 
Sehat Berdemokrasi

Nur Elya Anggraini Anggota Bawaslu Jawa Timur
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untuk  kepent ingan kekuasaan .  

Persebaran hoax banyak terjadi di 

internet. Terutama di media sosial. 

Pengguna internet mencapai 103 juta 

orang. Dari jumlah tersebut, 63 juta 

orang menggunakan media sosial. 

Jumlah yang besar menjadi sasaran dari 

persebaran informasi yang tidak 

terkendali.

 Berita hoax direproduksi oleh 

Buzzer. Disebarkan lewat media sosial. 

Ada yang modelnya benar benar berita 

bohong. Terdapat berita yang ditulis 

dengan framing. Terdapat informasi 

yang juga dimaksudkan sebagai 

provokasi. Semuanya tumpah ruah, 

murah dan mudah diakese oleh siapa 

saja. Terutama yang tergabung dalam 

Group Whatshap.

 Menghadapi informasi yang  

menyebar tidak terkendali, tentu 

diharapkan untuk mengenali berita 

bohong dan yang bukan. Ibarat 

makanan, berita hoax adalah makanan  

siap saj i  yang terkadang hanya 

mengenyangkan ,  te tap i  ma lah 

membawa benih benih penyakit. 

 Jika makanan siap saji banyak 

mengancam terhadap kesehatan 

tubuh, maka hoax lebih kejam lagi. 

Yang terancam adalah rasionalitas. 

Padahal demokrasi membutuhkan 

rasionalitas. Tanpa itu, demokrasi akan 

disuguhi dengan politik identitas yang 

terkadang malah mengoyak pluralitas.

Buzzer bekerja untuk kepentingan 

politik. Penelitian dari Cherian George 

di negara Amerika, India dan Indonesia 

menunjukkan bahwa pe l int i ran 

kebencian memang digerakkan oleh 

politisi untuk kepentingan kekuasaan. 

Wujud dari pelintiran adalah hoax.

 N e g a r a  s e n d i r i  s u l i t 

mengendal ikan in formas i  yang 

memang digerakkan oleh Buzzer. Tentu 

disini dibutuhkan kesadaran bersama 

masyarakat agar juga mempu memiliki 

imunitas terhadap informasi bohong 

yang menyebar dengan cepat.

 Pendidikan literasi memang 

menjadi suatu cara meningkatkan 

kekebalan terhadap hoax. Namun hal 

itu hanya menjangkau terhadap kaum 

terdidik. Literasi adalah suatu yang 

langka di Indonesia. Jika ukurannya 

adalah tingkat baca, maka Indoensia 

masih berada di urutan 60 dari negara 

negara di Dunia. Rata rata setiap orang 

Indonesia hanya bisa membaca 

setengah buku dalam 1 tahun.

 Ketika literasi rendah, maka 

memang akan gampang terserang 

hoax. Saat literasi belum mampu bisa  

sepenuhnya menangkal hoax, maka 

cara paling praktis adalah kesadaran 

kita untuk diet informasi. Jangan sekali 

kali percaya atas informasi yang belum 

diveriv ikasi .  T idak perlu ter lalu 

gampang untuk menyebarkan di media 

sosial, jika belum  tahun kebenarannya. 

Diet informasi adalah upaya agar kita 

sehat berdemokrasi.
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 Diet informasi bukan dalam 

rangka agar kita menutup diri dari 

pengetahuan baru. Namun lebih 

kepada upaya agar tidak mudah 

percaya atas berita yang tersebar di 

media sosial. Apalagi disebarkan 

dengan link berita yang tidak jelas.

 Penelitan yang dilakukan oleh 

Miftah tentang analysis resepsi hoax di 

k a l a n g a n  a l u m n i  p e s a n t r e n 

menunjukkan suatu bukti bahwa di 

kalangan terdidik sekalipun, banyak 

yang masih percaya terhadap berita 

hoax. Hal itu karena disebarkan tanpa 

melakukan klarifikasi (tabayyun).

 Terdapat persepsi dan analisa 

bahwa kini kita telah sampai pada era 

pasca kebenaran (post truth). Yakni 

suatu era saat nilai kebenaran tidak 

penting. Tetapi yang penting adalah 

m e n y e b a r k a n  s e s u a t u  u n t u k 

kepentingan diri kita. 

 Saya masih percaya, bahwa 

masih banyak yang memiliki nalar 

seha t .  Te tap i  t ampaknya  yang 

mayoritas lebih memilih diam. Karena 

diam, cenderung menjadi sasaran 

buzzer terhadap berita berita bohong 

yang disebarkan.

 Beberapa waktu la lu yang 

terkena hoax adalah penyelenggara 

pemilu. KPU dituduh telah mencoblos 7 

juta suara. Tentu saja ini meresahkan. 

Tampaknya banyak yang percaya 

sebelum pihak apparat melakukan 

tindakan. Akhirnya tertangkap pelaku 

penyebar hoax.

hoax yang bergulir terus menerus, 

tampaknya masih banyak varian hoax 

yang akan disebarkan hingga pilpres 

usai. Tidak ada yang bisa dilakukan, jika 

kita masih belum bisa menembus 

malasnya membaca buku, maka diet 

informasi menjadi suatu hal yang 

mudah dilakukan.

 Di pesantren terdapat qoidah 

fiqih yang dapat dijadikan sebagai 

pengangan oleh kita agar selamat dari 

hoax. Bunyi qoidahnya: Dar ul mafasid 

muqaddam 'ala jalbi l  masholeh 

(menolak kerusakan harus didahulukan 

daripada menarik kemashlahatan). Diet 

informasi untuk sehat berdemokrasi.

“Data Kompas dari 

survey pada masyarakat

telematika Indonesia (Master)

secara daring

terhadap 1.116 responden

pada tanggal 7-8 Pebruari 2017

menunjukkan,

bahwa hoax terjadi pada

sosial politik (Pilkada dan Pemerintah)

dengan angka 91,8 persen.

Disusul hoax SARA  88,6 persen”
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Bawaslu selain memiliki fungsi pengawasan juga 

memiliki fungsi peradilan (Judicial Function). Fungsi 

peradilan yang dijalankan oleh Bawaslu adalah fungsi 

peradilan administrasi sedangkan dalam penanganan 

pidana Bawaslu tidak memiliki fungsi peradilan tetapi 

hanya berperan sebagai salah satu lembaga yang ikut 

memproses tindak pidana pemilu yang berintegrasi 

dengan lembaga penegak hukum yang lain seperti 

Kepolisian dan Kejaksaan (The Integrated Electoral 

Criminal Justice System). Terdapat dua jalur peradilan 

yang diselesaikan melalui sidang adjudikasi di Bawaslu 

yaitu proses penyelesaian pelanggaran administrasi 

dan proses sengketa proses pemilhan umum. Keduanya merupakan proses 

peradilan administrasi yang memiliki sifat sui generic atau karakter khusus yang 

membedakan dengan peradilan administrasi pada umumnya.

 Peradilan Administrasi pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu adalah 

sistem peradilan yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana 

peradilan-peradilan lain serta juga tidak berada dibawah Mahkamah Konstitusi 

karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga peradilan sebagai basis 

sturuktural dibawahnya. Oleh karenanya peradilan administrasi pemilu ini, tidak 

tunduk kedalam kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUDNRI 

1945. Atas dasar itu pula sistem peradilan di Bawaslu disebut sebagai (Quasi 

Judicial). (Baca: Pasal 24 ayat (2) dan (3) UUD NRI). Namun demikian, prinsip-prinsip 

umum yang dipraktekkan dalam peradilan khususnya peradilan administrasi juga 

dipedomani dalam peradilan administrasi pemilu.

Karakteristik Peradilan Administrasi

Dalam Pemilu Umum

Jamil, S.H., M.H. Anggota Bawaslu Sidoarjo

Ngopi
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1. Asas-asas dalam Peradilan Administrasi

Menurut Satjipto Raharjo asas berfungsi sebagai landasan atau alasan bagi 

terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu 

peraturan hukum. Sedangkan Sudikno Mertokusumo dengan mengutif 

pendapatnya Van Eikema Hommes mengatakan bahwa  asas hukum tidak boleh 

dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi harus dipandang sebagai 

dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum 

praktis perlu berorientasi pada sas-asas hukum tersebut.(vide; Sudikno 

Mertokusumo,2008:34).

Beranjak dari pendapat tersebut, penulis berpandangan bahwa asas-asas 

peradilan adminsitrasi yang berlaku di peradilan-peradilan adminsitrasi pada 

umumnya seperti peradilan tata usaha negara dan peradilan mahkamah konstitusi, 

juga berlaku dalam peradilan administrasi di Bawaslu.

S.F. Marbun, (2003;148)merumuskan asas-asas peradilan administrasi 

meliputi asas-asas sebagai berikut:

1. asas negara hukum Indonesia

2. asas demokrasi

3. asas kekeluargaan

4.  asas serasi, seimbang, dan selaras,

5. asas persamaan dihadapan hukum

6. asas peradilan netral

7. asas sederhana, cepat, adil, mudah dan murah 

8. asas kesatuan beracara

9. asas keterbukaan persidangan

10. asas musyawarah dan perdamaian

11. asas hakim aktif

12. asas pembktian bebas

13. asas audi et alteram partem

14. asas het vermoden van rechmtigheid atau asas presumption justia causa

15. asas pemeriksaan segi rechmatigheid dan larangan pemeriksaan segi 

doelmatigheid

16. asas pengujian ex-tunc

17. asas konpensasi atau asas ongelijkheids compentatie.

18. Asas hak uji materiil

19. Asas ultra petita

20. Asas putusan bersifat erga omnes
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Dari beberapa asas-asas diatas, penulis tidak akan mengurai semuanya 

terutama bagi asas-asas yang jamak diketahui oleh masyarakat umum, seperti asas 

Megara hukum, demokrasi, kekeluargaan, serasi, seimbang dan selaras, persamaan 

dalam hukum, dan peradilan netral.

2. Penerapan Asas-asas Peradilan Administrasi dalam Peradilan di Bawaslu

2.1. Asas Sederhana, Cepat, Adil dan Murah

  Konsep peradilan di Bawaslu sangat mematuhi asas tersebut. Para pihak 

tidak dikenai biaya apa pun atau tidak ada uang panjar bagi siapa pun yang ingin 

mengajukan upaya hukum di Bawaslu. Selain itu peradilan di Bawaslu juga 

dilaksanakan secara cepat yaitu 14 hari untuk penyelesaian pelanggaran administrai 

dan 12 hari untuk penyelesaian sengketa proses pemilu. Pelaksanaan asas 

sederhana, cepat, dan murah juga sangat jelas dipatuhi dalam proses upaya hukum 

koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/kota maupun Putusan Bawaslu Provinsi 

oleh Bawaslu RI.

Dalam pasal 42 ayat (2) Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 dijelaskan bahwa 

Permohonan koreksi diajukan melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota. Artinya pemohon koreksi t idak perlu mengajukan 

permohonannya ke Jakarta tempat kedudukan Bawaslu RI tetapi cukup diajukan 

melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. ketentuan ini jelas 

sangat meringankan pemohon dalam hal pembiayaan karena pemohon kareksi 

tidak perlu menyediakan biaya transport untuk menuju tempat kedudukan Bawaslu 

di Jakarta. Permohonan diajukan paling lama 1 hari kerja sejak putusan dikeluarkan 

dan penerbitan hasil koreksi paling lama 2 hari sejak permohonan koreksi diajukan.

2.2. Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dan Pembuktian Bebas 

Diberlakukannya asas ini membedakan proses peradilan adminsitrasi 

dengan proses peradilan perdata yang hanya mencariu kebenaran formal. 

Hakim/majelis  aktif artinya hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan para 

pihak. Hakim dapat mengambilnya sebagai dalil atau mengesampingkannya. 

Bahkan hakim dapat juga mencari alat bukti diluar alat bukti yang ajukan oleh para 

pihak dalam persidangan. Berkaitan dengan pemberlakuan asas ini, Pasal 34 huruf 

(g) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

Proses Pemilihan Umum menentukan (Selanjutnya disebut Perbawaslu No. 18 tahun 

2017) “Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait 

dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang”.   
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Aturan ini jelas memberi wewenang kepada Majelis untuk tidak hanya 

terpaku pada alat bukti yang diajukan para pihak tetapi majelis dapat 

mengahdirkan lembaga pemberi keterangan lain diluar para pihak yang 

bersengketa untuk mengungkap kebenaran materiil yang menjadi tujuan akhir 

persidangan. 

2.3. Asas Audi Et Alteram Partem

Asas ini sebenarnya tidak hanya ada dalam peradilan adminsitrasi tetapi 

disemua peradilan baik perdata maupun pidana terlebih peradilan administrasi. 

Asas ini berkelindan dengan asas equality (persamaan). Artinya hakim tidak boleh 

memihak salah satu pihak. Semua pihak harus didengar keterangannya secara 

sama. Penerapan asas ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Perbawaslu No. 18 

Tahun 2017. “Majelis sidang memperhatikan kepentingan para pihak secara 

berimbang”  

2.4. Asas Het Vermodem Van Rechtmatigheid atau asas presumtio Justio 

Causa. 

Pemberlakuan asas ini di Bawaslu, hanya ada pada proses penyelesaian sengketa 

proses pemilu dimana objek yang disengketan adalah surat keputusan (SK) KPU. 

Artinya surat keputusan KPU yang menjadi objek sengketa tetap berlaku selama 

belum diputuskan batal oleh majelis melalui persidangan. Hanya perbedaannya, di 

Bawaslu tidak mengenal permohonan penangguhan pemberlakuan SK 

sebagaimana diperadilan Tata Usaha Negara, mungkin karena proses peradilan 

sengketa pemilu di Bawaslu diatur secara cepat yaitu hanya 12 hari sehingga 

penangguhan pemberlakuan SK tidak perlukan lagi.

3. Karakter Khusus dalam Peradilan Administrasi di Bawaslu    

System peradilan di Bawaslu yang terbagi antara penyelesaian pelanggaran 

adminsitrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki persamaan dan 

perbedaan sebagai berikut: 

1. Objeknya berbeda. Objek sengketa Bawaslu berupa surat keputusan 

(beschikking), sedangkan objek pelanggaran administrasi adalah 

dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme 

yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam 

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

2. Sama-sama mengenal upaya koreksi
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 3.  Putusan sama-sama bersifat final dan mengikat dengan pengecualian. 

Untuk Putusan atas pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, 

Sistematik dan Masif masih ada upaya hukum ke Mahkamah Agung 

sedangkan untuk putusan penyelesaian sengketa yang berkaitan 

dengan Verifikasi Partai Politik, Penetapan daftarcalon tetap (DCT) dan 

penetapan pasangan calon masih ada upaya hokum ke pengadilan tata 

usaha Negara (P.TUN). Dalam hal penyelesaian pelanggaran 

administrasi pemilu sebenarnya tidak ditemukan penegasan bahwa 

putusan bersifat final dan mengikat akan tetapi dalam pasal 462 ada 

kewajiban bagi KPU, KPU Provinsi  atau KPU Kabupaten/Kota untuk 

menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut penulis berpandangan bahwa 

putusan terkait pelanggaran administrasi yang tidak bersifat TSM 

bersifat final dan mengikat.

1. Bawaslu Sebagai  Lembaga Pener ima Upaya Administrat i f 

(Administratieve Beroep)

Dalam hal penyelesaian sengketa proses yang berkaitan dengan verifikasi 

parpol, penetapan DCT dan Pasangan Calon, maka upaya hukum di Bawaslu hanya 

berfungsi sebagai penerima upaya administratif yang wajib dilakukan sebelum 

mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara. (Vide: Pasal 471 UU Pemilu 

dan Pasal 48 UU No.5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).    

 Menurut Philipus M. Hadjon,terhadap Keputusan Tata Usaha Negara 

(KTUN) yang mengenal adanya upaya administrative disyaratkan untuk 

menggunakan saluran upaya adminsitartif tersebut sebelum menggunakan saluran 

peradilan tata negara. Hadjon juga menjelaskan bahwa terdapat dua jalur dalam 

berperkara dimuka peradilan tata usaha Negara. Bagi KTUN yang tidak mengenal 

adanya upaya administrative, gugatan ditujukan kepada PTUN (tingkat pertama) 

sedangkan bagi KTUN yang mengenal adanya upaya administrative gugatan 

langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.(Philipus M. 

Hadjon, 2005:317). Jalur ini dipatuhi dalam rezim pemilihan kepala daerah (vide: 

Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016) Namun diatur secara berbeda dalam 

rezim pemilihan umum karena gugatan paska putusan dibawaslu diajukan ke 

pengadilan tata usaha Negara bukan pengadilan tinggi tata usaha Negara.

BAWASLU JAWA TIMURMARET 2019 62



1. KPU Sebagai Pihak Penggungat 

Sejatinya KPU adalah pejabat tata usaha Negara yang dalam sengketa 

Peradilan Tata Usaha Negara selalu diposisikan sebagai tergugat  dan tertutup 

kemungkinan untuk menjadi penggugat. Oleh karenanya Pasal 1 ayat (10) undang-

undang nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa tata usaha Negara 

adalah sengketa antara orang atau badan hokum perdata dengan badan atau 

pejabat tata usaha Negara, namun demikian philipus M. Hadjon masih memberi 

kemungkinan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menjadi penggugat dalam 

sengketa tata usaha Negara dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat yang 

menjalankan peran sebagai subjek hokum perdata (civil actor), karena menurut 

Hadjon Badan atau pejabat tata usaha Negara dapat bertindak melalui dua peran 

yaitu sebagai: 

1. Subjek hokum public (public actor) yang menjalankan kekuasaan 

public (public authority, openbaar gezag) dan

2. Subjek Hukum Perdata (civil actor) yang melakukan berbagai 

perbuatan hokum keperdataan (privaatrechtstelijke handeling) 

seperti mengadakan perjanjian jual beli, sewa menyewa, kontrak kerja 

untuk mewakili kepentingan instansi atau dalam kualitas sebagai 

badan hokum (rechtspersoon).(Priyatmanto Abdullah, 20016:272) 

 

 Berkaitan dengan pihak penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah 

melakukan upaya administrative di Bawaslu, maka Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu 

memperbolehkan para pihak termasuk KPU untuk menjadi penggugat di 

pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan karakter khusus (sui generic) yang 

ada diperadilan administrasi di Bawaslu. Namun bila KPU yang berposisi sebagai 

penggugat maka, kata penggugat menurut penulis sudah tidak relevan lagi, karena 

akan menjadi aneh manakala KPU menggugat surat keputusan yang dikeluarkan 

sendiri ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut pendapat menulis lebih sesuai 

bila menggunakan kata pemohon yaitu badan (rechtsperson), atau pejabat (person) 

yang mengajukan permohonan sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha 

Negara.

1. Upaya Koreksi

Baik penyelesaian pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses 

pemilu sama-sama mengenal upaya koreksi di Bawaslu. Pasal 1 ayat (21) 
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Perbawaslu Nomor  18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan bahwa Koreksi merupakan bagian 

dari upaya 

administrative sedangkan untuk upaya koreksi atas putusan pelanggaran 

administrasi tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa upaya koreksinya 

bagian dari upaya administratif. Penulis dapat memahami perbedaan ini karena 

sebenarnya proses peradilan di Bawaslu atas pelanggaran administrasi memang 

bukan bagian dari upaya administrative sedangkan untuk penyelesaian sengketa 

proses posisi Bawaslu memang sebagai penerima upaya administratif. 

Pengaturan upaya administratif yang cukup lengkap ada pada Pasal 75 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 

AP). Pasal 1 UU AP mendefinisikan upaya administratif sebagai proses penyelesaian 

sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai 

akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. 

Upaya administratif meliputi upaya keberatan kepada badan atau pejabat 

yang mengeluarkan surat keputusan dan Banding admnistratif yang diajukan 

kepada atasan yang mengeluarkan surat keputusan. Bila pola ini yang digunakan 

maka sebenarnya upaya administratif penyelesaian sengketa di Bawaslu 

merupakan upaya Banding Administratif setelah pemohon mengajukan keberatan 

kepada KPU atas surat keputusan yang dikeluarkannya.  Namun bila upaya Koreksi 

juga masuk bagian dari upaya admnistratif, maka logika tersebut tidak relevan. 

Lebih relevan bila upaya permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi, atau 

Kabupate/Kota sebagai upaya adminsitaritif dengan mengajukan keberatan atas 

surat keputusan KPU dan di Bawaslu RI merupakan upaya banding administratif, 

tetapi logika ini pun juga masih aneh karena tidak memberikan upaya administratif 

berupa keberatan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan surat keputusan 

(KPU).

1.    Penutup

 Peradilan pemilu di Bawaslu adalah bukan peradilan konvensional 

sebagaimana peradilan-peradilan pada umumnya. Oleh karenanya banyak 

kalangan akademisi menyebutnya sebagai quasi judicial. Beranjak dari hal tersebut 

tidak terlalu mengherankan manakala terdapat banyak karakter-karakter khusus 

yang ada di dalam system peradilan di Bawaslu. 
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 Pemilihan umum serantak 2019 adalah pemilu pertama kali yang 

menggabungkan antara pemilihan umum Legislative dengan pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden. Hal ini tentu saja selain efektivitas waktu dan efesiensi 

beaya penyelenggaraan, tetapi juga akan menimbulkan resiko terjadinya 

pelanggaran. (3/19)

 Kekhawatiran terjadinya potensi pelanggaran tidak saja pada pelanggaran 

politik uang, akan tetapi potensi pelanggaran administrasi prosedur pelaksanaan 

pemungutan suara sangat besar.

 Menurut hasil Pemetaan Kerawanan Tempat Pemungutan Suara (Tps) 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu RI), Terdapat enam (6) variabel dalam kerawanan TPS yaitu Akurasi data 

pemilih (2 indikator), Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih (3 indikator), politik 

uang (3 indikator), Netralitas KPPS (1 Indikator), Pemungutan suara (4 indikator) dan 

Kampanye (2 indikator).

 Berikut data statistik kenam variabel hasil pemetaan kerawanan pilkada 2018.

Sumber data : Bawaslu RI

POTENSI PELANGGARAN PUNGUT HITUNG

PEMILU 2019

Ngopi
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Merujuk data diatas, dapat digunakan untuk bahan pemetaan kerawanan 

pelanggaran pada hari pemungutan suara di TPS pada pemilu 2019.

 Pengalaman pemilu tahun 2014, beberapa gambaran kerawanan yang terjadi 

dengan empat surat suara yaitu DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, antara 

lain; tertukarnya logistik surat suara, kesalahan pengisian form. C oleh KPPS, 

kekurangan surat suara untuk pemilih menggunakan KTP, pemilih pindah pilih. Hal 

ini bukan tidak mungkin terjadi di pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 

nanti.

 Menilik gambaran diatas, potensi kerawanan menjelang hari pemungutan 

suara sangat besar. Apalagi pemilu serentak 2019, menggabungkan pemilihan 

Umum Presiden dan Pemilu Legislative, yang sudah barang tentu akan beresiko 

pada aspek tehnis oleh penyelenggara.

 Beberapa potensi kerawanan yang berpotensi terjadi selain enam variabel 

diatas, adalah potensi pelanggaran administrasi yang berdampak pada potensi 

gugatan oleh peserta pemilu.

 Pertama terkait data pemilih dalam pemilu tahun 2019 adalah ada tiga 

kategori yaitu, pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan 

(DPTb) yaitu pemilih pindahan dan pemilih menggunakan e-KTP yang masuk 

kategori daftar pemilih khusus (DPK).

 Pemberlakuan penggunaan hak pilih berbasis daerah pemilihan (dapil) 

sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor :  3 tahun 

2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, 

berpotensi terjadinya kesalahan KPPS memahami aturan pemberian surat suara 

berdasarkan DPTb. 

 Sangat mungkin terjadi pemberian suara kepada pemilih lintas dapil tetapi 

berikan semua surat suara  atau pindah pilih antar dapil dalam peilihan DPRD 

Kabupaten atau kota. Hal ini akan menjadi perhatian penuh jajaran Bawaslu dalam 

melakukan pengawasan.

 Akurasi data pemilih juga masih menjadi PR yang besar bagi jajaran KPU 

untuk terus melakukan up-date data dari pemilih yang tidak memenuhi syarat 

(TMS) baik karena meninggal perubahan status TNI/POLRI atau sebaliknya, data 

pemilih ganda dan perlakuan pemilih dengan menggunakan e-KTP.

 Ketelitian angota KPPS yang bertugas menerima pendafataran pemilih di TPS 

manjadi hal yang paling diperhatikan oleh pengawas. KPPS yang bertugas 

dipenerimaan pendaftaran ini harus memahami betul ketentuan perlakuan kategori 

pemilih apakah pemilih dalam DPT,DPTb atau DPK. Sebab hal ini akan sangat 

berpengaruh pada pemberian surat suara yang berbasis dapil.
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 Distribusi form C-6 atau undangan pemilihan juga menjadi fokus 

pengawasan, belajar dari kasus pilkada serentak tahun lalu. Bawaslu RI mencatat 

ada 5 juta lebih pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau form C-6 di Pilkada 

serentak tahun 2018.

 Selain undangan pemilih yang tidak terdistribusi, yang menjadi perhatian lagi 

adalah syarat ketentuan penggunaan hak pilih di TPS diwajibkan membawa e-KTP. 

Bagaimana jika ada pemilih yang telah masuk DPT kemudian dating ke TPS tidak 

membawa identitas tersebut. Kemungkinan KPPS akan meloloskan atau tidak 

meloloskan pemilih tersebut juga sama besarnya.

 Potensi konflik pemilih dengan penyelenggara di TPS akan terbuka, akan 
sangat rawan jika pengawas juga tidak teliti melakukan pengawasan dalam 
penerimaan pemilh di TPS oleh KPPS yang bertugas.

 Paling akhir adalah proses penghitugan suara dan rekapitulasi perolehan 
suara di TPS oleh KPPS. Tahapan ini menjadi titik rawan paling krusial dalam tahapan 
pemungutan suara. Kecermatan KPPS dalam melakukan penghitungan suara 
sangat diharapkan oleh semua pihak yang terkait dengan pemilu. 

 Sedikit kesalahan dalam melakukan penghitungan dan pengadministrasian 
hasil penghitungan, berpotensi menjadi obyek gugatan oleh para pihak. Faktor 
kelelahan penyelenggara dalam tahapan ini, menjadi varibel penting untuk 
dilakukan antisipasi oleh jajaran KPU.

 Hasil simulasi pungut hitung oleh KPU RI, dengan pembatasan jumlah pemilih 
maksimal 300 pemilih per-TPS, diperoleh  fakta bahwa waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara paling cepat selesai pukul 
23.00 wib. Simulasi waktu tersebut dengan catatan jika KPPS, saksi dan pengawas 
TPS paham semua dan tidak ada keberatan saksi. Lalu bagaimana jika pada proses 
tersebut banyak terjadi keberatan dari saksi karena perbendaan pemahaman 
dengan penyelenggara.

 Sebagai penutup, perlu diperhatikan kewajiban KPPS memberikan hasil 
rekapitulasi pemungutan suara dalam form. C. Dengan jumlah  peserta pemilu 16 
partai politik, 2 pasangan calon Presiden dan 28 calon DPD di Jawa Timur. Proses 
penyalinan form C yang jumlahnya banyak, sangat rawan diberikan form C kosong 
untuk disi sendiri oleh peserta pemilu.

 Jika terjadi demikan akan sangat besar potensi terjadinya sengketa proses 
dan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi ini menuntuk 
pengawas untuk berhati-hati dan cermat dalam melakukan setiap tahapan pemilu.

 Kesimpulan tulisan ini adalah Bawaslu harus melakukan upaya pencegahan 
terhadap potensi pelanggaran menjelang dan pada hari pelaksanaan pungut 
hitung. Jajaran pengawas wajib mengadministrasikan dan mendokumentasikan 
setiap hasil pengawasan disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu. (red)
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 Kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu tidak 

lepas dari ketersediaan logistic yang tepat. Tahapan 

pemilu 17 April 2019 sebentar lagi tergelar. Adanya 

persiapan yang matang dan kepastian logistic benar 

dan tepat  sesuai  dengan kebutuhan pada 

pelaksanaan pemungutan suara menjadi kebutuhan 

mutlak.

Dalam menentukan keterpenuhan logistic atau 

pengadaan perlengkapan penyelenggaraan  dalam 

peraturan KPU nomor 15 tahun 2018  dijelaskan 

diantaranya prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat 

sasaran tepat waktu tepat kualitas dan efisien.

 Pada pelaksanaan pemilu 2019 seperti di jelaskan 

oleh Chairul Anam divisi data KPU Prov Jawa Timur, 

ada 38 Kabupaten kota, yang terbagi dalam 666 kecamatan dan 8497 desa/ 

kelurahan  untuk TPS sejumlah 130.010.  untuk pemilih dirinci sejumlah 30.912.994 

yang terdiri dari 49 persen pemilih laki laki dan 51 persen pemilih perempuan.

 Menjadi garapan  tersendiri dalam ketepatan jumlah khususnya dalam 

pengadaan logistic di pemilu 2019. Dalam pemilu 2019  selain DPT ( Daftar Pemilih 

Tetap) juga mengenal adanya istilah DPTb ( Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK 

(Daftar Pemilih Khusus). Dari hasil rekap DPTb pada tahap pertama 17 februari 2019  

sudah direkap adanya potensi tambahan TPS sejumlah  217 TPS yang tersebar di 

beberapa pondok pesantren dan di lapas, untuk TPS DPTb di Lapas  sejumlah 77 TPS 

dari 39 lapas yang tersebar di Jawa Timur. Khusus untuk DPTb adanya potensi 

pindah pilih pada pesantren pabrik maupun rumah tahanan diharapkan tepat 

jumlah, juga tepat sasaran. 

 Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 350, UU nomor 7 tahun 2017  bahwa 

jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di 

dalam DPT dan DPTb ditambah dengan 2 persen dari daftar pemilih tetap sebagai 

cadangan.

Memastikan Akurasi Logitik Pemilu

Ngopi

Oleh : Juwaini (Anggota Bawaslu Kab. Ponorogo)
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 Hal ini tidak lepas dari perlakuan 

pemilih DPTb yang satu dan lainnya 

bisa berbeda, tergantung dari lokasi 

pemilih melakukan pindah pilih. 

semakin jauh lokasi poindah pilih 

dimungkinkan perolehan surat suara 

semakin sedikit.  Bisa memperoleh 

hanya 1 surat suara 2 surat suara 3 surat 

suara atau 4 surat suara.

 Adanya regulasi pada pasal 38, 

P K P U  3 7  t a h u n  2 0 1 8  t e n t a n g 

keberadaan pemil ih DPTb yang 

melakukan pindah pilih atau mengurus 

A5.KPU maka KPU kabupaten / kota 

menghapus pemilih dari DPT asal 

setelah proses pindah pilih selesai 

menjadi kerja ekstra untuk memastikan 

logistic sesuai dengan peruntukan. 

 Hal lain yang menjadi perhatian 

pada keberadaan logistiik khusunya 

adanya DPK (Daftar Pemilih Khusus) 

meskipun pendataan pemilih melalui 

tahapan berlapis  mulai dari penetapan 

DPT menjadi DPTHP 1 dilanjutkan 

menjadi DPTHP 2 perbaikan DPTHP 2   

pada dengan berbagai program jemput 

bola diantaranya coklit serentak, GMHP 

(Gerakan Menyelamatkan Hak Pilih) 

yang dicanangkan oleh KPU sampai

 Bawaslu Jaga Hak Pilih yang 

diadakan oleh Bawaslu beserta jajaran 

t a p i  m a s i h  a d a  k e m u n g k i n a n 

masyarakat yang belum terdata dan 

baru tahu pada tahap akhir sebelum 

pelaksanaan pemilu.

 Seperti dijelaskan oleh Muries 

Subiyantoro Kordiv PHL kabupaten 

Magetan  dirinya menjelaskan untuk 

kabupaten Magentan ada pondok Al 

Fattah Temboro Karas Magetan. Dirinya 

merinci pada rekap DPTb per tanggal 17 

Februari ada 3.145 pemilih  dibagi 

dalam 15 TPS.

 Yang juga menjadi kantong 

pondok pesantren adalah wilayah kota 

Kediri dimana kota yang terkenal 

dengan keberadaan pondok pesantren 

Lirboyo nya. Di kota Kediri pada rekap 

DPTb tahap pertama ada penambahan 

25 TPS. Dimana pada rekap ada 7.222 
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pemilih yang didata masuk dalam 

DPTb.

 D e m i k i a n  h a l n y a  d e n g a n 

keberadaan  Pondok  Pesant ren 

Darussalam Gontor Ponorogo. Dalam 

data yang direpak oleh KPU persebaran 

DPTb ada di Gontor1 di kecamatan 

Mlarak sejumlah 950 pemilih sudah 

terdata, di Gontor 2 dan UNIDA dengan 

total DPTb yang sudah direkap ada 819 

pemilih.

 M e n g i n g a t  p a d a 

penyelenggaraan pemilu 2019 adalah 

pemilihan dengan 5 surat suara 

sekaligus menjadi hal tersednri dalam 

memastikan bahwa surat suara selain 

tepat jumlah juga tepat sasaran. 

Keberadaan masalah adanya surat 

suara yang tertukar dapil yang pernah 

terjadi pada penyelenggaraan pemilu 

sebelumnya menjadi catatan tersendiri 

untuk memastikan bahwa sortir surat 

suara sesuai dengan alokasi daerah 

pemilihan.  Juga adanya kwalitas cetak 

surat suara menjadi focus tersendiri 

dalam pengawasan yang dilakukan 

oleh bawaslu.

 Ketepatan waktu juga menjadi 

hal yang penting dalam distribusi 

logistic. Adanya wilayah Jawa Timur 

yang sebaran geografisnya lumayan 

luas dengan medan yang variatif 

menjadikan tantangan tersendiri.  

Khususnya pemetaan kerawaan pada 

distr ibus i  logist ic  pada daerah 

kepulaun dan juga di daerah 

pegunungan.

 Dijelaskan oleh Abdur Rahem 

bawaslu Kabupaten Sumenep bahwa 

distribusi logistic menjadi tantangan 

tersendiri bagi penyelenggaraan 

pemilu di Sumenep. Hal ini tidak lepas 

dari wilayah paling ujung timur di 

Madura ini sebarannya terdiri dari 

daratan dan kepulauan yang jaraknya 

lumayan jauh.

 Dirinya menjabarkan untuk 

kecamatan Sapeken yang notabene 

merupakan wilayah kepulauan disana 

ada 11 desa yang terbagi dalam 20 

kepulauan. Disamping itu masih ada 

beberapa kepulauan lagi yang menjadi 

bagian dari pengawasan bawaslu 

da lam d is t r ibus i  log i s t i c  ya i tu 

kepulauan Raas, Arjasa, Kangean,  

Masalembu, Gayam.

 Antisipasi terutama pada wilayah 

kepulauan adalah adanya pengawasan 

yang ketat khususnya kepastian bahwa 

surat suara maupun kotak suara yang 

berbahan duplek bisa terjaga dari air 

dan tidak lembab sehingga aman baik 

waktu berangkat ke TPS maupun 

sekembal iknya ke  KPU.  Rahem 

menjelaskan distribusi logitik ke 

wilayah kepulauan menggunakan 

kapal perintis, dengan factor kendala 

pada cuaca yang tidak menentu dan 

kurang bersahabat serta keberadaan 

sinyal.

 “ Hal lain adalah  perlu menyesuaikan 

jadwal kapal dan juga bimtek yang
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matang terhadap penyelenggara 

pemilu yang ada di kepualaun untuk 

memastikan pemilu berjalan sesuai 

dengan regulasi” tegas Abdur Rahem

Hal lain adalah

perlu menyesuaikan

jadwal kapan dan

juga bimtek yang

matang terhadap

penyelenggara pemilu

yang ada di

kepulauan untuk

memastikan pemilu

berjalan sesuai

dengan regulasi

“

”
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“Kesuksesan merupakan

buah dari kerja keras,

loyalitas, belajar

dari pengalaman, kegigihan,

dan keberanian”.

(Colin Powell).

Tentang srikandi dari ujung selatan jawa timur
Nama    : Sulami
Panggilan akrab  : Amy
Tempat tanggal lahir : Pacitan 30 Juni 1984 (35 Tahun)
Alamat   : Rt3/Rw5 kaligoro Sukorejo Sudimoro pacitan
Pendidikan  : S1 (STAINU Pacitan)
Jabatan   : kordiv PHL baawaslu pacitan

larut jam 01.00 dini hari hal itu sudah biasa 

ia lakukan. Perjalanan pulang menembus 

kabut malam yang dingin ia tempuh demi 

memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah 

tangga, bahkan pernah ia mengalami 

bocor ban, putus rante, atau hujan lebat 

ditengah perjalanan pulang tersebut, hal 

itu ia lalui dengan tetep semangat dan 

Srikandi Pengawal Demokrasi

Dari Pesisir Selatan Jatim

Let’s Know Her

 Sebait quotes diatas menjadi 

semangat bagi Sulami (35 tahun) kordiv 

pengawasan hubungan masyarakat dan 

hubungan antar lembaga bawaslu 

kabupaten Pacitan untuk terus menggapai 

asa dalam hidupnya.

 Jarak antara rumahnya ke kantor 

Bawaslu yang mencapai 65 km tidak 

menjadi penghalang dalam aktifitas 

pengawasan, ia pun selalu menyambut 

pagi dengan penuh semangat, selesai 

melaksanakan kewajiaban sebagai ibu 

rumah tangga ia lantas bergegas ke kantor 

pagi hari dan pulang dari kantor paling 
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sabar, sehingga perjalanan seberat 

apapun akan terasa ringan. Dan hal  

tersebut tidak mengurangi semangat 

untuk mengawal demokrasi.

 Srikandi yang getol mengawal 

Demokrasi ini  lahir di desa Jatimalang 

Kecamatan Arjosari Pacitan kota seribu 

satu Goa. Ia di besarkan dari keluarga 

yang sederhana. Lulus SD ia memilih 

meneruskan ke Pondok Pesantren 

Pembanguna  Kikil Arjosari Pacitan 

hingga lulus Madrasah Aaliyah, 

sewaktu di pondok ia selalu aktif dalam 

kegiatan  OSIS, selesai dari Pondok 

Pembangunan Kikil Arjosari,  ia lalu 

melanjutkan ke sebuah perguruan 

tinggi STAINU Pacitan, selama  menjadi 

mahasiswa ia juga aktif dalam kegiatan 

organisasi baik itu intra kampus 

maupun ekstra kampus di antaranya 

IPPNU, PMII, BEM STAINU, Fatayan Nu 

dan KNPI Pacitan.

Keseharian sr ikandi pesis ir 

selatan ini sekarang selalu aktif 

menjalankan tugas pengawasan yang 

di embannya di kantor Bawaslu 

Kabupaten Pacitan, acapkali ia sering 

turun langsung lapangan / supervise ke 

kecamatan se kabupaten Pacitan untuk 

memastikan wilayah pengawasannya 

tidak ada masalah, kalopun ada 

masalah bias segera di selesaikan 

dengan tepat dan cepat.

Dari senyumnya yang ramah bisa 

ditebak semangat dan kerja kerasnya.  

Dirinya merprinsip hal Instan dalam 

kesuksesan tidaklah berlaku untuk 

mencapai apa yang kita inginkan, kita 

perlu mengerahkan segala daya dan  

upaya semaksimal mungkin yang kita 

miliki, yang kemudian pada saatnya kita 

nikmati prosesnya yang panjang, 

berliku-liku, dan berkelok-kelok, 

kemudian kita akan mendapatkan 

pelajaran yang sangat berharha dari 

proses tersebut, kita akan bangun dan 

tetap berlari meski jatuh, kita 

akan bangkit dari terpuruk dan kuat 

menahan rasa sakit yang mendera. 

“Singkatnya kita tidak boleh menyerah 

dari kondisi apapun. “ Itu pesan dari 

mendiang bapak saya.

� J ad i  menuru t  Amy  sapan 

akrabnya kordiv. Pengawasan di 

Bawas lu  kabupaten Pac i tan ,  d i 

kampung halamannya apa yang di 

peroleh dan di capai saat ini bukanlah 

sesuatu yang ujug-ujug, namun ini 

adalah buah capaian dari kegigihan, 

keuletan, serta kerja keras yang telah 

dilakukan selama ini, yang tentunya 

tidak luput dari Do'a ibu, suami, Guru, 

sodara, dan temen-temen semua yang 

di ijabah oleh Allah swt.

 Di  se la-sela kes ibukannya 

perempuan kelahiran Desa Jatimalang 

ini menuturkan bahwa ia memulai karir 

di kepemiluan itu sejak tahu 2009, ia 

tercatat gabung sebagai anggota KIPP 

(Komite Independen Pemantau Pemilu) 

saat itu. Setelah berproses di pemantau 

pemilu ia merasa tertarik dan tergugah 

untuk terlibat lebih jauh lagi dalam 

k e p e m i l u a n ,  m a k a  s a a t  a d a 

kesempatan di tahun 2010 ia menjadi 
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penyelenggara pemilu gubernur dan 

wakil gubernur sebagai ketua KPPS di  

TPS 04 Desa Jatimalang, Kec. Arjosari, 

Pacitan.

 Di pemilu tahun berikutnya yaitu 

tahun 2013 ia mendaftarkan diri 

menjadi Panwascam dalam Pemilihan 

Gubernur dan wakil Gubernur  di 

kecamatan Arjosari dan mendapatkan 

amanah tersebut lanjut  menjadi

 Panwascan di pemilu umum 

Legislatif  tahun 2014 dan Pemilihan 

umum presiden dan wakil Presiden 

tahun 2014, serta Pemilihan Bupati 

Pacitan tahun 2015. Tutur alumni Podok 

Kikil Arjosari ini.

 Kemudian pada Juni tahun 2017 

ia Pindah domisili mengikuti suaminya 

k e  D e s a  S u k o r e j o ,  Ke c a m a t a n 

Sudimoro Kabupaten Pacitan, yang 

merupakan desa terpencil yang Paling 

ujung di pesisir selatan Kabupaten 

Pacitan. Meskipun sudah pindah 

lingkungan tempat tinggal tidak 

merubah semangatnya untuk tetap 

mengawal proses demokrasi di Bumi 

1001 Goa ini, ini di buktikan dengan 

mendaftarkan diri menjadi Panwascam 

pada pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur tahun 2018 untuk kecamatan 

Sudimoro dan Dapat diterima dengan 

baik/lolos. 

 Tidak berhenti sampai di situ 

selesai mengemban amanah di proses  

pemi l ihan  Gubernur  dan wak i l 

Gubernur ia tergerak untuk ikut maju 

dalam seleksi calon anggota Bawaslu 

Kabupaten Pacitan bulan Juli tahun  

2018 kemaren, dan Alhamdulillah  

amanah tersebut berpihak padanya. itu 

semua juga tidak luput dari Do'a ibu, 

suami, Guru, sodara, temen-temen 

semua dan juga atas ridhlo Allah swt. 

J l e n t r e h  A k t i fi s  P M I I  B i d a n g 

Pemberdayaan Perempuan ini  sambil 

tertawa lepas.

 Menurut Amy perempuan yang 

menyukai tantangan, dan kegiatan   

lapangan ini ia lebih suka di Bawaslu. “ 

Dinamika di Pengawasan itu sangat 

unik dan luar biasa “ tegasnya . saat ini  

Bawas lu  memi l ik i  peranan dan 

kewenangan yang sangat penting 

dalam proses demokrasi ini, dari sisi 

pengawasan kita sebagai pengawas 

harus mampu memunculkan formula-

formula jitu yang bisa di aplikasikan di 

lapangan saat pengawasan agar dalam 

proses pencegahan, pengawasan dan 

penindakan bisa maksimal sesuai 

harapan undang-undang. Disisi lain 

Bawaslu mempunyai kewenangan 

dalam menyelesaikan pelanggaran 

administrasi dan sengketa pemilihan 

u m u m .  S e h i n g g a  a m a n a h  d a n 

kesempatan ini tidak boleh kita sia-

siakan, Dan harus kita laksanakan 

sebaik mungkin sehingga kita bias 

menjaga marwah demokrasi. (red)
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 Tubuhnya kekar dengan warna 

kulit nyaris hitam legam, akibat sering 

terpapar cahaya matahari, keringat 

membasahi sekujur tubuh pria warga 

Kaliputih, Genteng, Banyuwangi ini. 

Namanya Bajuri, pria 40 tahun ayah tiga 

anak ini terlihat  sibuk dari hari 

b iasanya ,  te r leb ih  saa t  mus im 

kampanye pemilu kali ini. Maklum, 

sejak ia menasbihkan diri sebagai 

penerima jasa pemasangan Alat Peraga 

Kampanye atau biasa disebut APK, 

hampir tak ada waktu luang dan 

terlewati begitu saja.

 S i a n g  i n i ,  B a j u r i  s e d a n g 

memasang  ba l i ho  a l a t  pe raga 

kampanye milik salah satu calon 

anggota legislatif yang menjadi salah 

satu kontestan electoral di Kabupaten 

Banyuwangi. “ Pemilu atau pilkada ini 

kan  t i dak  se t i ap  ha r i  ada ,  i n i 

kesempatan yang kita tunggu –tunggu, 

kalau musim pemilu seperti ini rezeki 

melimpah, namanya juga profesi 

musiman“, Kata Bajuri.

 Dengan dibantu dua orang saat 

bekerja, dalam sehari Bajuri bisa 

memasang puluhan APK berbagai jenis, 

mulai yang berbentuk bahan 

kampanye atau banner berukuran kecil, 

hingga baliho berukuran raksasa. 

Memang tidak semua orang bisa 

melakukan profesi jenis ini, sebagai 

penyedia jasa pemasang APK tidak   

hanya bermodalkan keberanian saja, 

namun juga perlu keterampilan khusus, 

mulai menyiapkan  bahan  dan materi 

APK, memanjat, hingga melakukan 

pemasangan di berbagi lokasi yang 

dinilai strategis.

 “ Modal lain yang paling penting 

adalah banyak kenalan atau bahasa 

kerennya punya jaringan, dengan 

banyak kenalan maka banyak job, 

sekaligus memperlancar tugas kita saat 

dilapangan, karena APK rusak itu bukan 

hanya factor alam saja, melainkan  ada 

juga yang sengaja dirusak oleh 

kontestan lain ataupun orang yang 

tidak suka, kalau kita kenal orang 

disekitar situ pasti aman, karena ikut 

jaga” Tambah Bajuri.

 Dalam melakukan pemasangan 

APK, biasanya Bajuri melakukannya 

dengan membentuk tim kerja, satu tim 

terdiri dari satu hingga tiga orang, 

bahkan ada yang mencapai lima hingga 

tujuh orang, tergantung tingkat 

Berburu Rupiah Saat Kontestasi Elektoral,
Antara Untung Dan Buntung

Sisi Lain
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kesulitan dalam memasang alat peraga 

kampanye. Suka duka menjalani profesi 

ini sudah lekat dalam keseharian 

mereka ,  namun karena profes i 

musiman maka pekerjaan langka ini 

tidak bisa dijadikan penopang ekonomi 

keluarga setiap harinya, hanya saat 

masa electoral tiba. 

 Setali tiga uang dengan Bajuri, 

Yanto, 40 Tahun warga Lingkungan 

Sukorojo,  Glagah, Banyuwangi juga jeli 

m e m a n f a a t k a n  m o m e n ,  C u m a 

bedanya, Yanto hanya melayani 

pemasangan APK khusus di papan  

reklame raksasa atau biasa disebut 

B i l l b o a r d .  B a g i  Ya n t o ,  d i r i n y a 

menspesialisasikan diri menjadi tenaga 

pemasang Baliho dibillboard karena 

yang dikerjakannya tersebut tidak 

mengenal musim.

“kalau saya sudah sepuluh tahun 

terakhir ini memang menjadi tenaga 

pemasang baliho yang ada di Billboard, 

tidak peduli musim pemilu atau pilkada 

bahkan pemilihan kades serentak, 

hampir setiap hari saya masang 

dipapan reklame terutama billboard”, 

Kata Yanto.

 Yanto menambahkan, tidak bisa 

dipungkiri saat masa kampanye seperti 

ini ada penambahan waktu kerja 

ketimbang hari biasanya. Jika biasanya 

dalam sehari belum tentu ada vendor 

reklame yang membutuhkan jasanya, 

namun sejak pilkada serentak kemarin 

hingga masa kampanye pemilu saat ini 

hampir setiaphari Yanto bekerja. 

Bahkan tidak hanya di Banyuwangi 

melainkan hingga ke Kabupaten 

samping seperti Situbondo hingga 
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Bondowoso.

 “ Khusus pemasangan baliho 

yang di billboard ini kan tidak semua 

bisa, butuh tenaga terampil, paham 

jaringan listrik, teknik memanjat hingga 

mengenali jenis material billboardnya, 

beda dengan baliho yang dipasang 

dipinggir jalan itu, semua orang pasti 

bisa, “ kata Yanto.

Antara Untung dan Buntung

 Bagi Bajuri dan Yanto, pemilu 

membawa untung bagi peningatan 

perekonomian mereka. Bagimana 

tidak, untuk Bajuri misalnya, jasa 

pemasangan alat peraga kampanye  

berkisar Rp. 300.000,- hingga Rp. 

500.000,- untuk setiap satu APK 

berjenis baliho ukuran 2 x 4 meter. 

Untuk ukuran diatasnya jumlahnya 

semakin besar dan begitu juga ukuran 

d i  b a w a h n y a  m a k a  j a s a 

pemasangannya akan semakin kecil.

 “ order yang paling banyak kita 

terima ya ukuran baliho itu, antara dua 

kali empat hingga lima. Biasanya kalau 

order satu baliho besar, akan kita kasih 

bonus gratis pemasangan banner yang 

kecil kecil itu sampai sepuluh unit. Biaya 

jasa tidak saklek ya, kita tawar menawar 

d u l u  b i a s a n y a ,  t e r m a s u k 

memperhatikan lokasi pemasangan, 

sulit atau tidak, berbahaya atau tidak,” 

tambah Bajuri.

 Dalam sehari, Bajuri dan tim bisa 

melakukan pemasangan antara 20 

hingga 30 APK jenis Baliho besar dan 

ratusan APK kecil atau biasa disebut 

B a h a n  k a m p a n y e .  B e r b i c a r a 

keuntungan, untuk Baliho besar dari 

j a sa  sen i l a i  Rp .500 .000 ,  b i aya 

operasional seperti membeli kayu 

penyangga, paku, kawat hingga sewa 

kendaraan, Bajuri hanya mengambi 

Rp.100.000 hingga Rp. 150.000,- saja, 

sisanya adalah Keuntungan yang 

didapat dan dibagi kepada tim. “ ya 

namanya rezeki, kalau pas dapat order 

banyak,lumayan untung kita, tapi kalau 

ordernya sedikit, kadang kadang pas 

untuk beli makan, rokok dan sewa 

kendaraan,” lanjutnya.

 Sedikit berbeda dengan Bajuri, 

Yanto memilih menjual jasanya dengan 

lebih professional .  Dia memil ih 

menandatangani kontrak kerja dengan 

sejumlah vendor penyedia jasa reklame 

berbayar yang memiliki hak pakai atas 

puluhan billboard di Banyuwangi. “ 

sejak tiga tahun terakhir saya memilih 

system kontrak dengan honor bulanan, 

namun dalam salah satu klausul 

kontrak tersebut jika sedang ramai atau 

jumlah pasangnya melebihi jumlah 

minimal yang disepakati dalamsehari, 

maka diberlakukan jasa tambahan, 

kalau tidak gitu ya kita biasa nyeper, 

alias mencari pemasukan diluar kontrak 

atau dengan vendor lain,” kata Yanto.

Belajar dari kesalahan

 Tak hanya penyedia jasa pasang 

APK yang meraup untung dalam masa 

kontestasi electoral seperti ini, namun 
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para pengusaha cetak banner atau 

digital printing juga tak mau kalah. 

Salah satunya Nurhuda, pemilik indo 

pr int ing d i  Kecamatan C lur ing 

Banyuwangi. Meski belum satu tahun 

membuka usaha dibidang ini, namun 

keuntungan yang mengalir sudah 

nyata didepan mata. 

 “ khusus dalam masa pemilu ini, 

omzet produksi bisa meningkat 

mencapai 600 persen, dalam sehari dari 

satu mesin yang kita miliki saja, bisa 

mencetak sedikitnya enam rol flaxy 

tebal ukuran 2,80 gram. Dalam satu rol 

bahan banner setidaknya ada 256 

meter. Kalau misal permeter untung 

lima ribu saja, ya tinggal ngalikan saja 

keuntungannya,” Terang Huda.

Meski untung melimpah, namun Huda 

tidak mau gegabah terutama saat 

musim kampanye seperti ini. Sejumlah 

strategi dilakukan agar usahanya tidak 

gulung tikar, mulai menjual harga 

banner permeter persegi lebih murah 

dari harga hari hari biasa, para 

konsumen yang rata rata adalah para 

calon anggota legislatif juga tidak 

boleh bon atau membayar dibelakang.” 

Pileg 2014 banyak pengusaha digital 

printing yang usahanya gulung tikar 

akibat banyak dihutang para caleg dan 

akhirnya tidak dibayar. Belajar dari 

pengalaman tersebut, maka kami 

m e m b e r l a k u k a n  s i a p a p u n 

konsumennya harus membayar uang 

muka minimal lima puluh persen, kalau 

tidak mau ya sudah silahkan cari 

ditempat lain,” Tambah Huda. 

 Tidak hanya Huda, Bajuri dan 

Yanto ternyata mempunyai tips yang 

sama .  Mereka  member lakukan 

pembayaran uang muka minimal 50% 

sebelum pekerjaan dimulai.” Kalau 

dibayar setelah pekerjaan selesai 

apalagi dijanjikan dibayar setelah para 

caleg tersebut jadi, biasanya malah 

tidak terbayar sama sekali, meski tidak 

semua caleg seperti itu, kami hanya 

belajar dari pengalaman,” kata Bajuri.

 Namun uniknya, tak semua 

p e k e r j a a n  d i l a k u k a n  s e c a r a 

professional, baik Bajuri maupun Yanto 

mengaku kadang terpaksa melakukan 

sejumlah pekerjaan tak lazim  agar 

penghasilan mereka bertambah.” 

Kadang untuk konsumen yang pelit, 

b a y a r n y a  s u s a h ,  k a m i  b a l a s 

mengerjainya, misalnya kami sengaja 

memasang APK ditempat tempat yang 

dilarang atau dinyatakan melanggar, 

agar ditertibkan Bawaslu, kalau sudah 

ditertibkan tentu jasa kami dibutuhkan 

lagi, nakal sedikit boleh dong, “ 

Pungkas Bajuri. (hasyim)

order yang paling banyak kita terima
ya ukuran baliho itu, antara dua kali
empat hingga lima. Biasanya kalau
order satu baliho besar, akan kita
kasih bonus gratis pemasangan

banner yang kecil kecil itu sampai
sepuluh unit. Biaya jasa tidak saklek

ya, kita tawar menawar dulu biasanya,
termasuk memperhatikan lokasi

pemasangan, sulit atau tidak,
berbahaya atau tidak

“

”
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 Di usia yang telah melewati 60 

tahun, Sutrisno memiliki semangat besar 

untuk bisa berpartisipasi dalam pesta 

demokrasi  Pemilu Serentak 2019. 

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang kini masih aktif sebagai mantri 

hewan atau petugas peternakan ini, 

m e r u p a k a n  P e n g a w a s  Te m p a t 

Pemungutan Suara (TPS) di Lingkungan 

Dander RT 002/ RW 004, Kelurahan/ 

Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, 

Provinsi Jawa Timur.

 Pria kelahiran 62 tahun silam ini, 

t e r l i h a t  s e m a n g a t  m e n c e r i t a k a n 

pengalaman kepemiluan yang dilaluinya. 

Bisa dibilang, ayah dua anak ini telah 

melewati tiga zaman pelaksanaan pemilu. 

“Ya sejak masa orde baru saya sudah 

berpartisipasi. Pada tahun 1982 sewaktu 

masih di Sumenep hanya membantu, 

belum menjadi anggota tetap. Lalu pada 

1987, menjadi anggota TPS di Desa 

S a r o n g g i ,  K e c a m a t a n  S a r o n g g i , 

Kabupaten Sumenep. Setelah itu selalu 

berpartisipasi,” kata Sutrisno kakek satu 

cucu ini.

 Dalam Pemilihan Gubernur 2018 

lalu, Sutrisno menjadi Pengawas TPS. Dan 

pada Pemilu 2019 ini, dia kembali terpilih 

menjadi Pengawas TPS. Di dalam hati 

kecilnya, Sutrisno sempat merasa sungkan 

Pengalaman Sutrisno,

Berpartisipasi Pemilu

pada Tiga Zaman 

Usia Senja

Bukan Penghalang Menjadi

Pengawal Demokrasi

Sisi Lain
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karena usianya yang sudah senja atau 

tidak lagi muda. Akan tetapi, dia 

mendapatkan suntikan motivasi dari 

para tokoh masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam pesta demokrasi. 

“Ya“ walaupun sempat sungkan, tapi 

jadi semangat lagi. Biar bisa memberi 

contoh kepada generasi muda, agar 

jangan apatis terhadap dunia politik,” 

kata Sutrisno.

 Sutrisno bercerita, mulai menjadi 

anggota TPS pada Pemilu Orde Baru 

(Orba) pada 1990-an. Selanjutnya di era 

reformasi pada Pemilu 2004, 2009, dan 

2014 Sutrisno menjadi ketua. “Dari tiga 

zaman Pemilu, saya pernah menjalani. 

J ad i  o tomat i s  b i sa  merasakan 

perbedaan situasi yang ada,” jlentreh 

Sutrisno.

 Menurut Sutrisno, pada zaman 

dahulu semua hal  masih serba 

kekurangan.  Ter lebih mengenai 

anggaran untuk penyelenggara pemilu. 

Berbeda dengan saat ini, semua serba 

tercukupi dengan anggaran melimpah. 

Nah, seharusnya dengan anggaran 

y a n g  m e n c u k u p i  k i n e r j a  p a r a 

penyelenggara pemilu harus lebih baik 

lagi. “Dari segi aturan juga sangat 

mencolok. Kini aturan semakin ketat, 

karena memang ada beragam masalah 

yang ada. Untuk itu penyelenggara 

pemilu harus dibekali aturan, dan para 

pemain atau peserta pemilu bisa taat 

kepada aturan,” lanjut Sutrisno.

 J ika pada pemilu periode-

periode sebelumnya Sutrisno terlibat 

sebagai penyelenggara di TPS, sejak 

pemilihan gubernur atau pilkada lalu, 

pria yang hobi jalan-jalan pagi ini 

menjadi pengawas TPS. “Jujur tugas 

pengawas TPS tidak mudah, juga berat.  

Menghadapi banyak orang. Sehingga 

harus menyiapkan diri, dari segi fisik, 

mental, dan psikologi,” ujar dia.

 Pengawas TPS, menurut Sutrisno, 

hendaknya bisa berperilaku sesuai  

tugas dan tanggung jawabnya. Bisa 

bersikap netral dan independen, serta 

yang terpenting tidak terlibat pada 

partai politik (parpol) apapun. “Jadi, 

Pengawas TPS harus tahu apa yang 

dilakukan sebelum hari H pungut 

hitung, hari H, dan setelahnya,” kata 

Sutrisno.

 D e n g a n  p e n g a l a m a n 

kepemiluan yang seabrek, Sutrisno 

merasa perlu berbagi pengalaman 

kepada para generasi yang lebih muda. 

Seperti, persiapan sebelum hari H 

pungut hitung. H minus 2 hingga H 

minus 1, sebaiknya Pengawas TPS 

memastikan apakah surat undangan 

sudah sampai  kepada pemi l ih . 

Selanjutnya, pada hari H, Pengawas TPS 

komitmen terhadap tugasnya. Yakni 

tidak boleh apatis dan masa bodoh 

terhadap segala situasi yang terjadi 

selama proses pungut hitung Pemilu 

Serentak 2019. “Sangat penting untuk 

selalu berkoordinasi dengan ketua 

KPPS. Jangan sampai terjadi 
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miskomunikasi. Karena pada intinya, 

tujuannya sama yakni pemilu yang 

sukses,” terang Sutrisno.

 Sebisa mungkin, lanjut Sutrisno, 

para Pengawas TPS bisa menjaga sikap. 

Meskipun sudah memiliki pilihan 

masing-masing, akan tetapi tetap di 

lapangan harus bisa bersikap netral dan 

independen. “Dari yang selama ini  

pernah saya jalani, sangat penting bagi 

semua pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pemilu bersikap 

netral dan independen,” tandasnya. 

 Nah, sesudah waktu H pungut 

hitung, tugas Pengawas TPS juga belum 

selesai. Sebab harus memastikan 

berapakah perolehan suara. Termasuk 

apakah hasil perolehan suara dan kotak 

suara sampai di kecamatan atau belum. 

“Istilahnya, tugas Pengawas TPS 

mungkur (usai, red) setelah surat suara 

sampai di kecamatan,” ujarnya. 

 Apa yang disampaikan Sutrisno 

memang patut diresapi. Sebagai warga 

masyarakat yang memiliki hak suara 

dan menginginkan adanya pesta 

demokrasi yang adil, jujur, lancar, dan 

sukses dia bertanggung jawab dengan 

terjun langsung sebagai bagian 

penyelenggara pemilu. (hakam)

Dari tiga zaman

Pemilu, saya pernah

menjalani.

Jadi otomatis

bisa merasakan

perbedaan situasi

yang ada

“

”
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 Memiliki keterbatasan anggota 

badan, tidak menyurutkan semangat Ani 

Dewi Astuti untuk ikut ambil bagian dalam 

mengawal proses demokrasi di Indonesia 

tahun ini. Baginya, melalui pemilihan 

umum (Pemilu) 2019 yang dilaksanakan 

secara serentak menjadi momen terbaik 

untuk melahirkan pemimpin yang baik. 

Maka, pihaknya sangat berharap proses 

penyelenggaraan berkual i tas  dan 

d i j a l a n k a n  o l e h  p e n y e l e n g g a r a 

berintegritas.

 Itulah semangat yang tertanam 

oleh ibu dua anak yang sudah dua kali 

menjadi pengawas tempat pemungutan 

suara (PTPS). Yaitu saat penyelenggaraan 

pemilihan bupati (Pilbup) Blitar 2015 dan 

pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 

2018 lalu. Kali ini, saat dibuka rekrutmen 

pembentukan PTPS Pemilu 2019, warga Rt 

04/Rw 03 Desa Jeblog, Kecamatan Talun, 

ini tidak mau ketinggalan. “Ini panggilan 

hati nurani. Semua persyaratan sudah 

kami lengkapi. Semoga pemilu ini bisa 

menjadi bagian dari keluarga Bawaslu,” 

ujar Ani sebelum mengikuti tes wawancara 

yang dilakukan oleh Panwascam Talun. 

 Iya, perempuan 38 tahun silam ini 

termasuk perempuan enerjik. Meski sejak 

lahir tidak memiliki kaki utuh, namun tidak 

menghalangi  semangatnya untuk 

beraktivitas. Kaki kanannya hanya sepaha.  

Terbatas,

Tak Halangi

Awasi TPS 

Ani Dewi Astuti,
Mengawasi dengan Kruk

Sisi Lain
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Tentu gerak langkah tidak sama dengan 

manusia pada umumnya. Untuk 

berjalan dia menggunakan alat bantu 

krek kanan dan kiri. Tapi keterbatasan 

yang dimiliki Ani, justru menjadi 

pelecut agar tetap bisa berkontribusi 

bagi bangsa. “Kami ingin menunjukkan 

bahwa saya bisa, meski dengan kondisi 

seperti ini,” tegas wanita berjilbab ini.

 Salah satu donator lembaga 

sosial dari Solo sebenarnya pernah 

member ikan  kak i  pa l su  sesua i 

ukurannya. Namun setelah dipasang, 

Ani merasakan tidak nyaman saat 

ber ja lan dengan kaki  sambung 

tersebut. “Rasanya keri (baca : risih). 

Enakan menggunakan krek,” kata Ani.

 Sehingga segala aktivitasnya, 

perempuan yang juga aktivis organisasi 

Muslimat NU itu tidak lupa membawa 

alat bantu krek tersebut. Bahkan, untuk 

bepergian ke tempat jauh pun mampu 

mengendarai sepeda motor. Mungkin, 

orang lain akan memandang dan 

mengkhawatirkannya ketika naik 

kendaraan.   “Saya malah biasa 

membonceng Mbak Utami ini kemana-

mana,” tandas Ani saat bersebelahan 

dengan Utami yang juga pengawas 

pemilu desa (PPD) Jeblog.

 Ani menceritakan, kegiatan 

sehari-harinya adalah sebagai ibu 

rumah tangga. Tapi ada kesibukan lain 

dalam bersosial masyarakat seperti 

layaknya perempuan lain. Ketika ada 

acara ibu-ibu muslimat, dia mempunyai 

peran tersendiri. Yakni pemain organ 

u n t u k  m e n g i r i n g i  k e l o m p o k 

sholawatan. “Saya selalu mengiringi 

ke t i ka  mus l ima t  ada  keg i a tan 

sholawatan atau pengaj ian dan  

men jad i  pe la t ih  paduan  suara 

muslimat,” jelasnya.

 Untuk pengawasan TPS pemilu 

ini Ani mengatakan siap ditempatkan di 

TPS manapun di desanya. Mau yang 

dekat rumah atau jauh sekalipun. 

“Penugasan merupakan perintah. Saya 

siap melaksanakan setiap perintah,” 

kata Ani lagi.

 Menurut Utami, Panwaslu Desa 

Jeblog, pengalaman pada pilgub 2018 

yang lalu Ani ditempatkan di TPS yang 

lumayan jauh dari rumahnya. Jaraknya 

sekitar 1 kilometer, karena jalannya 

berkelok-kelok. Meski sebenarnya TPS 

dekat rumahnya ada. “Anaknya ini 

pintar. Bahkan menjadi motivasi bagi 

PTPS yang lain. Apalagi TPS yang 

diawasi termasuk yang rawan. Tapi dia 

mampu mengkondisikannya,” kata 

Utami. (hakam) 

Saya selalu mengiringi
ketika muslimat

ada kegiatan sholawatan
atau pengajian

dan menjadi pelatih
paduan suara muslimat,

“

”
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