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ABSTRAK

PERAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM MENEGAKKAN 
PERATURAN KPU

OLEH :
NOVICA MAILANTI

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pemilihan langsung yang berada 
didalam Pemerintah di Indonesia. Dalam pemilihan langsung pemerintah dalam hal ini 
diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum mengharuskan setiap masyarakat dapat 
memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung dan  yang diawasi oleh 
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Dalam penelitian ini bersumber dari hasil 
wawancara pada narasumber, data reverensi dari Undang-Undang, dan buku-buku 
bacaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa saja peran Bawaslu 
Provinsi Lampung dalam meneggakkan peraturan KPU ? 2. Apa yang menjadi faktor 
pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan 
KPU ? Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peran Bawaslu Provinsi 
Lampung dalam menegakkan peraturan KPU 2. Untuk mengetahui faktor yang 
menyebabkan terjadinya pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Lampung dalam 
menegakkan peraturan KPU. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu 
metode wawancara, dokumentasi dan analisis data. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam 
menegakkan peraturan KPU masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor pertama, lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia ditingkat 
Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawasan Pemilu dibawahnya dalam memahami dan 
menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini terjadi karena sifat kelembagaan 
Panwaslu Kabupaten/Kota yang adhock, pola rekrutmen Pengawasan Pemilu yang 
adhock, masih kurang baik serta rendahnya alokasi anggaran pengawasan di daerah. 
Kedua, masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan 
perannya, seperti : waktu penanganan pelanggaran yang singkat, Bawaslu tidak diberi 
kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi, dan adanya 
kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi. 
Ketiga, sedangkan dilihat dari hubungan kelembagaan, tata kelola yang diselenggarakan 
Bawaslu sudah berlangsung baik, agar optimalnya peran Bawaslu dibutuhkan kesadaran 
dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasannya. Keempat, sistem pengawasan 
harus lebih berkembang dan independen, lebih kuat dan bisa lebih efektif bahkan dapat 
berakhir dengan ancaman pemberhentian terhadap anggota KPU melalui mekanisme 
Bawaslu dan Dewan perwakilan. Dan Kelima, Bawaslu memaksimalkan sosialiasasi 
kepada steakholder, peserta pemilu, dan penguatan terhadap sisi penegakkan hukum, 
selain pencegahan Bawaslu juga menguatkan terhadap penegakkan hukum agar ada 
kepastian hukum, ada keadilan hukum yang dirasakan semua pihak.
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MOTTO

                                     

                                  

   

“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-
hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari 
sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling 
(dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa 
Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al- Maidah : 49) “. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini mengambil judul “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam 

Menegakkan Peraturan KPU “. Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, maka

penulis memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini,

penulis akan terlebih dahulu memperjelas istilah istilah yang terdapat di 

dalamnya.

Menurut Soekanto bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan (status), apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.1 Sementara Hendro 

Pospito mengatakan peran merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan 

fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas – tugas nyata yang dilakukan 

seseorang.2

Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang mengawasi dan 

menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani 

kasus – kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode 

etik.3Adapun peran Bawaslu yaitu mengkoordinasikan dan memantau tahapan 

pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan menindaklanjuti laporan 

                                                            
1 Soeganda Priyatna, Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan, ( Jakarta : Universitas 

Kartanegara Perss, 1996), h. 16
2 Hendro Puspito, Pengantar Sosiologi, ( Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1997), h. 76
3 Dokumentasi BAWASLU Provinsi Lampung.
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atas tindakan penyelenggaraan pemilihan, menindaklanjuti rekomendasi dan / atau 

putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait 

terganggunya tahapan pemilihan, dll.4

Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat 

daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegak hukum 

Pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya 

kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu, publik 

berharap akan adanya pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan perkara 

Pemilu, menyelesaikan sengketa Pemilu dan penegakkan hukum Pemilu yang 

dilakukan secara komprehensif.5

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang 

menyelenggarakan dan mempersiapkan pemilihan umum di Indonesia, yaitu 

meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD/DPD, Pemilihan Umum 

Presiden, serta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun peraturan KPU. Peraturan KPU yang harus diawasi atau ditegakkan oleh 

Bawaslu seperti, agar tidak terjadinya politik uang atau money politic yang berupa 

sembako atau uang dan adanya lontaran yel – yel dengan nada menghujat, fitnah, 

anak – anak ikut dalam kampanye. 

Peraturan KPU dalam Amandemen Undang – Undang PILKADA (UU. 

No. 10 Tahun 2016) yaitu, Kampanye dapat dilaksanakan melalui Pertemuan

terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog,Debat publik/debat terbuka antar pasangan 

                                                            
4 Amandemen Undang – Undang PILKADA (UU No. 10 Tahun 2016 ), Pasal 22, h. 9-10.
5Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak DEMOKRASI Di Balik Tata Kelola 

BAWASLU & DKPP, (Penerbit : ERLANGGA, 2016), h. 3
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calon, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga, Iklan media 

massa cetak dan media massa elektronik, Kegiatan lain yang melanggar larangan 

kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.6 Calon dan/atau tim 

kampanye dilarang memjanjikan dan/atau memberikan uang atau meteri lainnya 

untuk mempengaruhi penyelenggara Pmilihan dan/atau pemilih, Calon yang 

terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdaskan 

putusan Bawaslu Provinsi Lampung dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan 

sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi/Kabupaten, Tim kampanye yang 

terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdaskan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 

pidana sesuai dengan katentuan peraturan perundang-undangan, Selain calon tau 

Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak 

lain juga dilarang dengan sengaja melaakukan perbuatan melawan hukum 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 

warga negara Indonesia baik secara langsungatau tidak langsung untuk :

a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan 

suara tidak sah; dan

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon 

tertentu.

                                                            
6 Amandemen Undang-Undang PILKADA (UU No. 10 Tahun 2016), (Jakarta Timur : 

Sinargrafika : 2016), pasal 65, h. 152.
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Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.7

Selain Bawaslu yang beperan dalam menegakkan peraturan KPU keikut 

sertaan masyarakat dalam membantu tegakknya aturan KPU itu juga penting. Jika 

masyarakat yang di imingi dengan berbagai imingan tidak tergiur, maka peran 

Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU dapat terealisasi di tengah – tengah 

masyarakat. Tapi pada kenyataannya masyakat malah ikut serta dalam 

penyelewengan aturan KPU yang sering terjadi ketika akan diadakannya 

Pemilihan Umum.

Lampung rawan potensi penyimpangan dan harus diakui daerah yang 

terbiasa dengan sistem bayar. Artinya lampung terbiasa dengan politik 

transaksional dan pragmatis. Untuk itu perlu dicegah sedini mungkin dari sisi 

hulu. Sebab jika terjadi pembiaran dari segi hulu, maka gen-gen korupsi makin 

meraja lela. Akibatnya setelah terpilih menjadi pemimpin dapat dipastikan akan 

terjadi praktek korupsi. Banyak laporan dari masyarakat dan temuan Bawaslu 

terjadi politik transaksional. Dan di Lampung berdasarkan temuan kami memang 

terjadi politik transaksional dan pragmatis. Politik transaksional merupakan cara 

yang tidak beradab, tidak mendidik dan membenarkan terjadinya praktek korupsi. 

Banyaknya relawan pengawas pemilu diharapkan dapat menekan ruang-

ruang yang menimbulkan terjadinya politik transaksional/politik uang dan 

pragmatis, “ ungkapan itu disampaikan anggota Bawaslu RI Nasrulla, disela-sela 

                                                            
7 Ibid, pasal 73, h. 37
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acara rapat koordinasi kerjasama Pengawas Pemilu dan Lounching gerakan satu 

juta relawan Pengawas Pemilu serta penandatanganan MOU kerjasama Bawaslu 

Provinsi Lampung dengan Perguruang Tinggi dan ORMAS.8 Oleh karena itu 

perlu diadakan kajian tentang bagaimana memaksimalkan peran Bawaslu dalam 

mengawasi dan menegakkan pesta demokrasi.

Maksud dari judul penelitian ini jika berdasakan penegasan judul  diatas 

adalah untuk mengkaji apasaja peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam 

menegakkan peraturan KPU agar optimalnya kinerja Bawaslu dan tidak terjadinya 

penyelewengan peraturan seperti politik uang. Penelitian ini sebagai suatu upaya 

agar apa yang menjadi peran Bawaslu untuk menegakkan peraturan KPU 

khususnya di Kota Bandar Lampung terealisasi kemasyarakat untuk menghindari 

politik uang yang sering terjadi dalam setiap pemilihan, menciptakan masyarakat 

yang lebih peduli serta berpartisipasi untuk terciptanya peran Bawaslu yang 

optimal dan masyarakat yang terhindar dari penyelewengan. 

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul skripsi tentang 

Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU ini 

mempunyai beberapa alasan yang memotivasi penelitian judul tersebut adalah :

                                                            
8 http://www.kompasiana.com/hariansenator.com/lampung-masuk-zona-merah

rawan-terjadi-money-politik_552e09b6ea83478218b45bc
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1. Peran Bawaslu dalam mengawasi menegakkan peraturan KPU kurang 

optimal, karena masih tejadi politik uang saat pemilihan sehingga 

menurut peneliti sangat menarik untuk dikaji. 

2. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena sistem demokrasi dan 

peraturan KPU dapat di tegakkan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Politik uang harus benr-benar bisa dicegah agar pemilihan 

dapat berjalan dengan baik dan mendapat pemimpin yang bersih, jujur, 

adil serta amanah mengayomi masyarakat. Kampanye merupakan salah 

satu tema perbincangan saat pemilihan berlangsung, masyarakat yang 

hadir dalam kampanye cenderung hanya menikmati hiburannya saja 

bukan karena ingin mendengarkan penyampaian visi misi para calon, 

bagaimana masyarakat bisa memilih pemimpin yang baik untuk masa 

depan bangsa jika masyarakay saja tidak memperhatikan apa yang 

menjadi visi misi para calon.

3. Selain kondisi diatas,  data – data cukup tersedia untuk diteliti sehingga 

peneliti bisa dengan mudah mendapatkan data yang diinginkan untuk 

kemudian diteliti, dan sangat relevansi dengan jurusan peneliti yaitu 

Pemikiran Politik Islam.  

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokratis, dimana suara 

rakyat adalah suara Tuhan. Sistem ini menghajatkan adanya Pemilihan Umum 

untuk memilih para wakil rakyat di parlemen dan pemerintah selaku eksekutif 
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(presiden dan wakil presiden). Suara rakyat diperebutkan pada sistem ini untuk 

menentukan siapa yang berhak menduduki kursi-kursi tersebut, dengan partai 

politik sebagai kendaraan. Dalam hal ini, maka  partai politik benar-benar 

diperhatikan agar terlihat aspiratif kepada masyarakat dan dapat meraih simpati 

mereka sebanyak-banyaknya pada pemungutan suara. 

Pada masa pemilu inilah diselenggarakan masa kampanye sebagai alat untuk 

memperkenalkan visi, misi dan program- program yang akan di realisasikan para 

calon kandidat kepada masyarakat. Setiap wilayah mempunyai KPU yang selalu 

terkait dengan Pemilihan Umum, maka dari jauh – jauh hari KPU melakukan 

berbagai macam cara untuk menyuarakan agar menjadi bagiaan dari pesta 

demokrasi, karena dengan demikian warga ikut partisipasi dalam menentukan 

seseorang pemimpin atau wakil rakyat. 

KPU juga mengatur jalannya Pemilihan Umum dan mengatur jadwalnya 

Pemilihan Umum agar terjadwal dari awal pendaftaran calon kandidat, 

menyeleksi berkas sampai akhir lahirnya calon – calon yang lolos verifikasi

berkas yang menjadi calon yang sah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 Pasal 28 ayat 1 tentang pembentukan Pengawas Pemilu, dalam 

pelaksanaan tugas nya sebagimana dimaksud pada ayat 1 Bawaslu dapat 

memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau 

mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran, dan memberikan rekomendasi 
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kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang 

mengandung unsur tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.9

Literasi politik yang sangat minim dalam masyarakat pada umumya 

seringkali telah memberikan kesalah pahaman terhadap pemahaman demokrasi. 

Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan yang tiada batas. Sementara itu 

Bawaslu sebagai lembaga resmi pengawasaanya tidak bisa bekerja maksimal 

tanpa dibantu oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya 

perpolitikan di Indonesia masih rentan sekali dengan pembodohan – pembodohan 

terhadap masyarakat terutama masyarakat di kalangan menengah kebawah begitu 

pula di Kota Bandar Lampung ini, kebanyakan masyarakat tergiur dengan iming –

imingan yang diberikan para calon ketika ada nya Pemilihan baik yang berupa 

sembako atau money politic yang terjadi di kampung – kampung atau desa–desa 

yang di lingkungan Kota Bandar Lampung, masih ada kampanye yang 

melontarkan yel–yel dengan nada menghujat, fitnah, anak–anak ikut dalam 

kampanye.10

Kampanye yang dilakukan salah satu calon Gubernur Lampung 2014-2019 

yang dilakukan di lapangan Way Dadi, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

Kampanye terbuka itu cukup meriah yang diramaikan artis Ibukota untuk 

menghibur ribuan simpatisan di lokasi kampanye. Meski cuaca panas terik, semua 

massa yang memiliki hak pilih dan tidak memiliki hak memilih ikut dalam 

kemeriahan kampanye tersebut, tetap merapat ke panggung dan mengikuti 

                                                            
9 Undang – Undang Pemilu 2016, ( UU No. 10 Tahun 2016 ), pasal 28, h. 254.
10 Sulaiman “ Bawaslu “ Temukan Pelanggaran Kampanye “, Lampung Post, 04 Maret 

2014.



9

berjalannya kampanye. Akademisi Universitas Lampung, Robby CH 

membenarkan kampanye baik Parpol maupun Cagub sedikit mengandung muatan 

pendidikan politik, “ saya perhatikan setiap kampanye akbar, justru paling banyak 

terisi muatan hiburan, sedangkan pendidikan politiknya mungkin hanya terpenuhi 

sekitar 15 sampai 30 menit,” ujarnya.11

Badan yang tugasnya berkaitan dengan penegakkan hukum pemilu adalah 

Bawaslu, namun pada prakteknya pekerjaan Bawaslu mengawasi tahapan –

tahapan tak selamanya berjalan mulus. Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, 

mengakui Bawaslu kerap menghadapi kendala saat berupaya menegakkan 

peraturan hukum dalam pelaksanaan Pemilu. Misalnya, dalam menindaklanjuti 

pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu berupa pemasangan alat peraga 

kampanye yang biasa nya dengan cara memasang alat peraga kampanye seperti 

baliho parpol, memasang spanduk/benner di sembarang tempat.12

Selama ini peran Bawaslu dirasakan kurang optimal dalam menjalankan 

perannya dan menegakkan peraturan KPU sesuai Undang – Undang yang berlaku. 

Menurut peneliti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)  Fadil 

Ramadhani, Bawaslu belom optimal menjalankan tugasnya sebagai lembaga 

pengawas Pemilu. Anggapan itu di buktikan oleh tidak adanya tabulasi data 

pelanggaran kampanye yang dimiliki Bawaslu sampai saat ini. “ Data penegakkan 

hukum pemilu tak bisa diakses sampai saat ini. Sinkronisasi data dugaan

                                                            
11 Kampanye Cagub Lampung Sarat Hiburan Seronok, KOMPAS. Com, Rabu 2 April

2014.
12Ady,Sulitnya Menegakkan Hukum Pemilu, Lampung Post, 11 Maret 2014. 
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pelanggaran tak bisa dipublikasikan dengan baik, padahal ini jadi tolak ukur 

penting untuk melihat integritas penyelenggara Pilkada,” tutur Fadil Ramdhani. 13

Lemahnya kinerja Bawaslu dianggap sebagai dampak dari luasnya 

wewenang lembaga tersebut. Untuk menguatkan peran Bawaslu, Direktur 

Eksekutif Perludem Titi Anggraini berpendapat wewenang lembaga itu dapat 

difokuskan pada dua hal utama kedepannya. Bawaslu harus difokuskan untuk 

menangani dugaan money politic dan perkara kedepannya. Hal itu harus 

diakomodir dalam RUU Penyelengara Pemilu yang sedang di bahas DPR RI,” 

kata Titi.14 Banyaknya pelanggaran yang terjadi, banyak pelanggaran-pelanggaran 

tidak ditindak lanjuti dengan tegas, tidak dibuktikan secara mendalam dan bahkan 

tidak ada sanksi yang tegas kepada yang melakukan pelanggaran dalam peraturan.

Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan Bawaslu masih belum direspon 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat semaksimal mungkin. Kehidupan politik 

sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat dan negara. 

Namun dalam prakteknya, politik adalah untuk mempengaruhi dan menggiring 

pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga, seseorang dan 

sekelompok orang bisa meraih kekuasaan dengan pilihan dan opini masyarakat 

yang berhasil di bangunnya atau dipengaruhinya. Ini memerlukan kerja sama 

antara masyarakat dan Bawaslu untuk menegakkan peraturan KPU.15 Peraturan 

                                                            
13 Lalu Rahadian, Bawaslu Diminta Perbaiki Peran Sebagai Pengawas Pemilu, CNN 

Indonesia, 29 desember 2016. 
14Ibid, h. 3.

15http://adisanjaya24.blogspot.co.id/2010/06/bawaslu -dalam-demokrasi.



11

undang-undang yang diberlakukan itu benar benar memberikan efek jera terhadap 

pelanggar yang melakukan pelanggaran, bahkan dapat berakhir pemberhentian 

terhadap calon atau anggota melalui mekanisme Bawaslu dan Dewan Kehormatan 

agar sistem pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk menegakkan peraturan 

KPU dapat ditegakkan sesuai amanat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dari gambaran latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Bawaslu Provinsi Lampung 

dalam menegakkan peraturan KPU, supaya peraturan KPU dapat ditegakkan oleh 

Bawaslu dan Bawaslu dapat mengoptimalkan pengawasannya secara maksimal 

dalam penegakkan agar tidak terjadinya penyelewengan dan pelanggaran dalam 

setiap Pemilu berlangsung.

D. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah diatas, maka penulis dapat memberikan 

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan 

peraturan KPU ? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong Bawaslu

Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU ?
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pendorong dan penghambat Bawaslu

Provinsi Lampung menegakkan peraturan KPU.

2. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan kegunaan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 

a. Secara teoritis 

1. Untuk menambah khasanah ilmu politik bagi jurusan Pemikiran Politik 

Islam dan Universitas Islam Negeri Lampung dalam hal perkembangan 

peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU. 

2. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pentingnya peran Bawaslu

Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU.

b. Secara praktis : 

1. Penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan kepada 

Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengatasi dan menegakkan 

peraturan KPU . 
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2. Penelitian ini sebagai motivasi untuk mahasiswa maupun masyrakat 

umumnya dan kalangan elit agar tau benar tentang peran apa saja yang 

harus ditegakkan oleh Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi KPU dan Bawaslu umumnya di 

Indonesia Khususnya di Kota Bandar Lampung agar senantiasa 

berkiprah sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai bagian dari 

element masyarakat.

F. Metode Penelitian

Sejauh ini semua jenis penelitian yang dilakukan peneliti tidak bisa lepas 

dari metode  penelitian, metode penelitian ini berfungsi untuk mempermudah 

sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang akurat terkait masalah yang 

diteliti.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian  lapangan (field 

research). Penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, penelitian 

lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus 

dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyrakat. 

Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-
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masalah secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.16 Untuk itu peneliti melakukan langkah-langkah 

identifikasi, pengumpulan, pengelolahan dan pengkaji terhadap data-data yang 

telah ada, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang tentunya secara 

akurat dan faktual.17

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat 

mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala, atau kelompok tertentu.18

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti membedakan antara data 

primer dan data sekunder.

Data primer yaitu bahan utama yang berkaitan dengan penelitian peneliti, 

seperti Undang-Undang pemilu, dokumen Bawaslu dan dokumen KPU dan 

lainnya yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan dikaji guna

memperkaya dan melengkapi data. 

                                                            
16 Cholid Narbuko dan H. Ahmadi, Metodelogi Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h. 46.
17 Ahmadi Muhammad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodelogo Riset, (Yogyakarta : 

Sumbangsih, 1973), Cet. Ke-1, h. 2.
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997 ), h. 105.
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Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau data 

yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli seperti jurnal, buletin, 

majalah, surat kabar, artikel maupun internet.19

a. Wawancara

Wawancara atau interview suatu proses tanya jawab secara lisan dimana 

dua orang atau lebih berhadap – hadapan secara fisik atau dapat melihat yang di 

wawancarai dan mendengar sendiri atau tanpa alat bantu.20 Di catat atau direkam 

dengan alat perekam, seperti handphone, recorder, dan sebagainya.21 Wawancara 

atau interviewini peneliti jadikan sebagai metode bantu, yaitu untuk melengkapi 

data, seperti mengenai data money politic dan data-data kampanye yang berkaitan 

dengan aktivitas pemilihan di Kota Bandar Lampung.

Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan yang diberikan secara 

bebas dan mendalam. Teknik interview ini dijadikan metode utama dalam 

mengumpulkan data untuk kepentingan penelitian ini. Adapun yang penulis 

wawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. 

b.   Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku,surat kabar,internet,skripsi, proposal . Metode 

                                                            
19Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, ( Jakarta : Bumi Aksara,1997), h. 

43.
20 Sutrisno Hadi, Metodelogi Penelitian, ( Yogyakarta: Andi Offset, 1989), Jilid 1, h. 192.
21 Syaifuddin Azwar, Metodelogi Penelitia, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 ), h. 91.
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ini digunakan sebagai metode utama untuk menggali data atau dokumen yang 

berkenaan dengan peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menegakkan 

peraturan KPU.22 Dokumentasi sebagai objek yang diperhatikan dalam 

memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan 

(paper), tempat(place) dan oraang(people). Dalam mengadakan penelitian yang 

bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. 

Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, Undang-

Undang, dan sebagainya. 23

H. Metode Analisis data 

Semua data yang diperlukan terkumpul, sesuai dengan data yang telah 

ditentukan selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Yang di maksud 

analisis data adalah penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan 

memilih – milih semua data yang satu dengan yang lain untuk memperoleh 

kejelasan.24

                                                            
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitin Suatu Pendekatan Dan Praktek ( Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,1998), h. 149.
23 Robert k. Yin studi kasus desain metode ( Jakarta: Rajawali Press, 1996 ), h. 103.
24 Soejono Sumargono, Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan, ( Yogyakarta: Nur Cahyo, ), h. 

21
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I. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting 

untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa. Tinjauan 

pustaka merupakan salah satu untuk memperoleh data yang sudah ada. Karena 

data merupakan satu yang terpenting dalam ilmu pengetahuan, yaitu untuk 

menyimpulkan fakta-fakta dan gejala-gejala baru yang sudah ada atau yang sudah 

terjadi.

Sejauh pengamatan penulis, Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

Menegakkan Peraturan KPU belum ada tapi sebelumnya ada karya ilmiah yang 

membahas tentang :

TESIS : Peran Bawaslu Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum 

(Studi Tentang Interaksi Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada 

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung) oleh 

Ali Sidik NPM 13260201001 Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 

Lampung 2016 penelitian ini fokus mengangkat tentang penanganan pelanggaran 

pada pemilu DPR, DPD dan DPRD pada Tahun 2014 di Provinsi Lampung.

Artikel :Peran bawaslu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota 

Sawahlunto, Yang fokus kajiannya lebih kepada pemilihan umum Kepala Daerah 

di kota Sawahlunto yang sering terjadi penyelewengan saat Pemilu.

Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelengaraan 

Pemilihan Kepala Daerah LangsungStudy Di KPU Tapanuli Utara, oleh Romiati 
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Sihombing Npm 070903073 jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Sumatera Utara Medan tahun 2011 penelitian ini memang memangkat tentang 

KPU tapi fokus kajiannya lebihkepada peranan KPU terhadap penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah langung.

Skripsi : peranan komisi pemilihan umum kota bandar lampung dalam 

mensosiasikan pemilihan umum kepala daerah tahun 2010 karya lismawati. 

Dalam skripsi nya menjelaskan kurang berperan dalam mensosialisasikan 

pemilihan kepala daerah tahun 2010.

Jika dilihat dari beberapa literatur diatas, peneliti mengganggap bahwa 

pentingnya mengetahui Peran Bawaslu Provonsi Lampung Dalam Menegakkan 

Peratutran KPU. Pada karya ilmiah ini fokus kajiannya pada permasalahan, 

Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU agar 

Bawaslu tegas dan optimal dalam menegakkan peraturan KPU sesuai undang –

undang yang berlaku terkait tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu, dan dapat 

membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah di bodohi dengan iming-

imingan berupa sembako atau politik uang serta dapat memperbaiki sistem

demokrasi di negara ini. 
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BAB II

BAWASLU DAN PEMILU

A. Bawaslu Provinsi Lampung 

1. Pengertian Bawaslu 

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat Bawaslu adalah lembaga 

penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu.1

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi 

yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, 

yakni : 

a. mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang 

berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu 

tentang penyelesaian sengketa;

b. mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan

c. mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam 

menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian 

sengketa.2

                                                            
1Undang-Undang Republik Indonesia (No. 15 Tahun 2011).
2Gunawan Suswanto , Mengenal Penegak Demokrasi, (Erlangga, 2016), h. 13.
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2. Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kota Bandar Lampung 

Adapun tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman 

tekhnis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman 

tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas 

keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Pemerintah yang keputusannya bersifat memikat;

b. Menerima, memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan 

Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang 

diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik gabungan 

Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak 

diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk 

mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya;

c. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan;

d. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; 

e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan 

dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;

f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas 

Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan 

pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan jika Provinsi, 
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Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan 

pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang;

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan; 

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi 

dan Panwas Kabupaten/Kota;

i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran 

Pemilihan; dan

j. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi 

maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait 

terganggunya tahapan Pemilihan.3

Tugas dan wewenang Bawaslu/Panwas Kabupaten/Kota adalah :

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :

a. Melaksanakan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS;

b. Pemauktahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih;

c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan;

d. Proses dan penetapan calon;

e. Pelaksanaan kampanye;

f. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

                                                            
3 Amandemen Undang-Undang Pilkada Uu No. 10 Tahun 2016 Pasal 22B, ( Jakarta 

Timur : Sinar Grafika, 2016), H. 9-10
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g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilihan;

h. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

i. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

j. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PKK; 

k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;

l. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan 

lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan

m. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Menerima laporan dugaan pelenggaraan terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilihan;

3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan 

yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang;

6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
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penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota;

7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang 

sedang berlangsung;

8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan.4

3. Upaya Bawaslu

Bawaslu memiliki sifat dan status kelembagaan yang unik, karena pada 

tingkat pusat dan provinsi bersifat tetap (permanen), sedangkan pada tingkat yang 

lebih rendah, mulai ditingkat Kab/Kota kebawah bersifat ad hoc. Karakteristik 

Bawaslu yang unik berimplikasi pada munculnya tantangan-tantangan yang harus 

disikapi pada tataran menajerial organisasi. Sebagai organisasi/Lembaga Negara 

yang unik, Bawaslu ditantang untuk membangun sistem pengawasan Pemilu yang 

efektif, menguji efektifitas sistem tersebut, serta mengontruksikannya. Sebagai 

lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu harus menjalankan tugas pokok, 

                                                            
4 Ibid, pasal 30, h. 255-256
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kewajiban dan fungsinya bersama-sama dengan Kesekretariatan Jendral(Sekjen). 

Hubungan pimpinan Bawaslu dan Setjen saling membutuhkan, karena akan 

mempengaruhi kinerja Bawalu keseluruhan dari tingkat atas sampai paling 

bawah.5

Bawaslu dan jajarannya harus bersikap terbuka, agar publik dan masyarakat 

dapat menilai baik buruknya kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas 

pengawasan Pemilu. Bawaslu juga berupaya menerapkan azas keterbukaan 

dimulai dari sosialisai kepada masyarakat tekait dengan kebijakan-kebijakan yang 

diambil Bawaslu. Dari sini, biasanya akan muncul feed back dari masyarakat 

maupun para pemangku kepentingan Pemilu. Hal ini termasuk dari upaya untuk 

membuat strategi pengawasan Pemilu dimasa-masa mendatang.6

Bawaslu kerap menggelar konferensi pers, baik kepada wartawan media 

massa tingkat nasional maupun daerah. Konferensi pers didaerah biasanya 

dilakukan saat Bawaslu melakukan kegiatan supervisi didaerah. Sajian materinya 

berkaitan dengan arah dan kebijaka yang akan dan sudah diambil Bawaslu. Dalam 

setiap konferensi pers, Bawaslu juga kerap menyebarkan siaran pers yang 

merupakan pernyataan resmi dari Bawaslu.7

Selain menerapkan prinsip keterbukaan, Bawaslu juga menerapkan prinsip 

akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Prinsip 

akuntabilitas yang dijalankan Bawaslu dimulai dari pelaksanaan kerja yang 

                                                            
5Ibid, h. 84.
6Ibid, h. 87.
7Ibid, h. 88.
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disesuaikan dengan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating 

Procedure, SOP) yang sudah ditetapkan. 

Aspek integritas aparatur Bawaslu juga menjadi perhatian yang sangat besar 

mengingat posisi Bawaslu sebagai lembaga yang menangani pengawasan proses 

perhelatan politik yang rawan terhadap godaan politik dan ekonomi. Bawaslu 

secara serius melakukan upaya-upaya pencegahan yang memadai untuk 

menghadang potensi-potensi merebaknya praktek korupsi yang dapat mencederai 

integritas Bawaslu.8

Untuk menciptakan pemilihan yang terhindar dari money politic, 

penyimpangan dan penyelewengan, Bawaslu juga menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan Pemilu agar terhindar dari keterlibatan dalam 

penyimpangan dan dapat meminimalisir terjadinya money politic atau kecurangan.

Selain itu, diperlukan juga adanya relasi yang harmonis dan saling mendukung 

antara komisioner penyelenggara Pemilu, baik dari Bawaslu, DKPP(Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) maupun KPU dengan para 

birokrat.

Bawaslu menyusun dokumen rencana stategis setiap lima tahun. Hal ini 

merupakan bagian dari sistem perencanaan kelembagaan. Semenjak awal, 

Bawaslu telah menyadari arti penting pelibatan masyarakat serta keikutsertaan 

masyarakat  dalam pengawasan untuk tidak ikut terlena dalam penyimpangan atau 

kecurangan seperti money politic. Bahkan Bawaslu menjadikan pengawasan 

                                                            
8Ibid, h. 89.
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partisipatif sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat efektifitas pengawasan 

Pemilu.9

Bawaslu telah mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

tekait dengan pengawasan Pemilu partisipatif, diantaranya mengembangkan 

konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang masih dalam 

tataran “uji coba” atau triall and error. Bawaslu memasukkan pengawasan Pemilu 

partisipatif berbasis masyarakat sipil sebagai salah satu misi yang dituangkan di 

dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Bawaslu. 

Bawaslu mengangap keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu 

tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu itu sendiri, namun juga 

dapat mendorong perluasan wilayah pengawasan Pemilu. Bahkan hal itu akan 

memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang 

berkembang. Praktik ini sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan 

politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu, terutama terkait dengan 

peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang 

langsung, umum, bebasa, rahasia (luber) dan jujur dan adil(jurdil). Sebaliknya, 

Pemilu yang penuh kecurangan, tidak adil, tidak jujur, hanya melahirkan 

pemimpin yang berwatak transaksional yang menjadikan Pemilu sebagai sarana 

untuk menguasai dan mengakumulasi modal dan kekuasaan secara korup.10

Sementara itu, didalam Rencana Stategis Bawaslu 2015-1019, salah satu dari 

enam misi Bawaslu adalah “meningkatkan keterlibatkan masyarakat dan peserta 

                                                            
9Ibid, h. 126
10MB. Zubakhrum Tjenreng, Pilkada Serentak (Pustaka Kemang, 2016), h. 35.
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Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu 

partisipatif”. Misi ini dirinci di dalam tujuan Bawaslu, yaitu : 

1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, 

peserta,penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta 

partisipasnya dalam pengawasan Pemilu;

2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

3) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders Pemilu dalam 

pengawasan Pemilu.11

B. KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Pengertian KPU

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.12Lembaga negara yang menjadi 

pemeran utama dalam Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum karena 

dari awal proses persiapan Pemilu KPU sudah sibuk mempersiapkan pemilu, dari 

memepersiapkan Daftar Pemilih Tetap(DPT), yang harus sudah jadi lima bulan 

sebelum Pemilu. Dengan demikian maka KPU harus kerja ekstra meskipun 

sebelumnya sudah ada persiapan untuk Daftar Pemilih Tetap sudah pasti banyak 

sekali perubahan dari DPT yang sudah ada sebelumnya, karena ada angka 

kematian dan pemilih pemula. KPU mempunyai dua elemen yaitu Komisioner 

dan Kesekretariatan.
                                                            

11Ibid, h. 127.
12Undang-ubdang republik indonesia no 15 tahun 2011, h. 11.
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2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Amandemen UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 dalam pasal 9 

pada Sekretarian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung 

mempunyai tugas pokok, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

1. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman tekhnis untuk 

setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengan 

pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

2. Mengoordinasi dan memantau tahapan;

3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan;

4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota;

5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan 

jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan 

Pemilihan secara Berjenjang; dan

6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan.13

                                                            
13 Ibid, pasal 9, h. 6
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KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib :

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, sn Certa Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota secara adil dan setara;

2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada 

masyarakat;

3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu 

mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

4. Melaksanakan keputusan DKPP; dan

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.14

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota meliputi :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan 

tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

kepada masyarakat;

                                                            
14 Ibid, pasal 10, h. 7
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d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota kepada menteri melalui Gubernur;

f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota kepada menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan 

KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu 

Provinsi;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari TPS pada tingkat 

Kabupaten/Kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
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l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.15

3. Peraturan KPU Kota Bandar Lampung

Beberapa Ketentuan Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republikindonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 567 diubah sebagai berikut :

Pasal 73  

1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang memjanjikan dan/atau 

memberikan uang atau meteri lainnya untuk mempengaruhi 

penyelenggara Pmilihan dan/atau pemilih;

2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdaskan putusan Bawaslu Provinsi Lampung dapat dikenai 

                                                            
15 Ibid, pasal 14, h. 122-123



32

sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU 

Provinsi/Kabupaten;

3. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdaskan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan 

katentuan peraturan perundang-undangan;

4. Selain calon tau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, 

dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melaakukan 

perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik 

secara langsungatau tidak langsung untuk :

a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan 

suara tidak sah; dan

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon 

tertentu.

5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.16

Pasal 135A

1. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstrukut, 

sistematis dan masif;

                                                            
16Ibid, pasal 73, h. 37
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2. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutuskan pelanggaran 

administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 

waktu paling lama (14) hari kerja;

3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) harus dilakukan 

secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-

undangan;

4. KPU Provinsi/Kabipaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu 

Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam 

jangka paling lambat 3 hari kerja tehitung sejak diterbitkannya putusan 

Bawaslu Provinsi;

5. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabipaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan 

psangan calon;

6. Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatlan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah 

Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak 

keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

7. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi 

pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu 

paling lama (14) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh 

Mahkamah Agung;

8. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
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KPU Provinsi atau LPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali 

sebagaimana pasangan calon;

9. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan meningkat; dan

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.17

Pasal 65

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. Pertemuan terbatas;

b. Pertemuan tatap muka dan dialog;

c. Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. Pemasangan alat peraga;

f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;dan/atau

g. Kegiatan lain yang melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e 

dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang 

didanai APBD

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye diatur 

dengan peraturan KPU.18

                                                            
17 Ibid, Pasal 135A, h. 37-38
18 Ibid, pasal 65, h. 152
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Pasal 64

(1) Pasangan calon wajib menyampaikan  visi dan misi yang disusun 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara 

lisan maupun tertulis kepada masyarakat;

(2) Pasangan calon berhak untuk mendapatkan infomasi atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

(3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, 

dan bersifat edukatif.19

Pasal 69

Dalam kampanye dilarang : 

(1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

(2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon 

Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, 

Calon wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

(3) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu, domba 

Partai Politik, Perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

                                                            
19 Ibid, pasal 64, h. 151-152
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(4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekeras kepada perseorang, kelompok masyarakat dan/atau 

Partai Politik;

(5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

(6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil 

alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

(7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

(8) Menggunakan fasilitasdan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

(9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

(10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan 

kendaraan di jalan raya; dan/atau

(11) Melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh 

KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota.20

Pasal 10

1. Dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran pengawas 

pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut 

merupakan sengketa Pemilihan

2. Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan 

permohonan sengketa

3. Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) 

diajukan waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan 

pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.21

                                                            
20 Ibid, pasal 69, h. 154-155
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Pasal 11

(1) Permohonan  penyelesaian sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi 

atau Panwas Kanupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan memuat : 

a. Identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat 

pemohon dan nomer telepon atau faxmili dengan dilampiri 

fotocopi kartu tanda penduduk atau paspor;

b. Kedudukan pemohon penyelenggaraan Pemilihan;

c. Identitas termohon yang terdiri dari : nama temohon, alamat 

termohon, nomor telpom atau faxsimili;

d. Kedudukan temohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;

e. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;

f. Uraian kedudukan hukum pemohon dan termohon dalam 

penyelesaian sengketa;

g. Uraian yang jelas mengenai tanggang waktu pengajuan 

permohonan;

h. Uraian yang jelas mengenai obyek yang disengketakan;

i. Permesalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung 

pemohon atas penyelsaian sengketa dan masalah/obyek yang 

disengketakan; dan

j. Hal yang di minta untuk diputuskan.

                                                                                                                                                                      
21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 7 Tahun 2016 , pasal 10, 

h. 7
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 

pemohon atau kuasanya yang dibuat dalam tujuh (7) ragkap satu (1) asli 

enam (6) salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

(3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam tujuh 

(7) rangkap dengan ketentuan : 

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan ketemtuan 

perundang-undangan; dan

b. 6 (enam) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari bukti 

sebagaimana dimaksud pada huruf a.22

C. PERAN DAN TUJUAN POKOK FUNGSI BAWASLU DALAM 

PEMILU

1. Peran Bawaslu dalam Pemilu

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa 

“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah 

kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum 

mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap 

menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara 

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri 

                                                            
22 Ibid, pasal 11, h. 7
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menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarkaan dan melaksanakan pemilihan 

umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan 

kepada Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).23

Adapun peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai berikut :

1. Mengawasi setiap tahapan Pemilu;

2. Mengkoordinasi dengan KPU dan Panwas dalam tahapan Pemilu;

3. Mensosialisasikan bagaimana tahapan Pemilu dan cara memilih Pemimpin 

yang baik kepada masyarakat, seperti mengenal visi misi calon yang akan 

mencalonkan diri dalam Pemilu;

4. Perencanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran 

dalam Pemilu;

5. Meminimalisir/mencegah terjadinya sengketa dan/pelanggaran dalam 

Pemilu;

6. Menindaklanjuti/ menyelesaikan sengketa setiap pelanggaran yang terjadi 

dalam Pemilu; 

7. Terwujudnya Pemilihan yang berkualitas dan terlaksananya penegakkan 

hukum Pemilu; dan

8. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

                                                            
23 Undang-undang Dasar 1945, pasal 22 ayat 5
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2. Tujuan Pokok dan Fungsi Bawaslu dalam Pemilu

Pemilu merupakan satu-sayunya prosedur demokrasi yang melegitimasi 

kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. 

Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-

satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan 

(chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya 

untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang 

baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan 

dan meminta akuntabilitas dari para pejabat public. Melalui pemilu diharapkan 

proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang 

sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggara diseluruh wilayah 

Negara Republik Indonesia, melalui tugas fungsi dan kewenangan Pengawasan 

Pemilu Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik 

yang tidak demokratis baikmdari luar negara/pemerintah yang potensial 

mengancam dan tebukti merusak proses dan hasil Pemilu. Lebih dar itu, Bawaslu 

sedini mungkin diminta mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang 

potensialnya menyalahgunakan hak-hak politik warga negara dalam Pemilu, 

seperti melakukan mobilisasi politik dalam upaya mendudukan orang-orangnya 

dalam jabatanpolitik strategis, baik dengan cara iming-iming :  kekuasaan, uang 

dan barang maupun dengan cara intimidasi : teror dan kekerasan. 
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Atas dasar itulah, Bawaslu melakukan berbagai upaya baik internal 

maupun eksternal secara berkelajutan dan konsisten sesuai tugas, fungsi dan peran 

nya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra). Upaya internal dan eksternal yang 

dimaksud, yaitu :

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi Pengawas Pemilu;

2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur 

kelembagaan Pengawas Pemilu

3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen.

4. Peningkatan kapasitas kapabilitas personal Pengawas Pemilu;

5. Pengembangan pola dan metode pengawasan;

6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan 

yang bersifat terstruktur, sistematis dan integratif berbasis tekhnologi;

7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;

8. Kerjasama antar lembaga; dan

9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Keberadaan suatu penyelenggara Pemilu bersifat mandiri, tetap dan nasional 

yaitu penyelenggara Pemilu yang profesional, spesialis, dan berintegritas : 

transparan, akuntabel, kredibel, universalitas, kesetraan, kebebasan dan 

partisipatif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu. Seluruh Proses dan hasil 

penyelenggaraan Pemilu sesuai asas dan prinsip umum Pemilu demokratis : 

langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil dan kompetitif. 
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1. Universalitas (Universality) : Artinya konsep, system, prosedur, perangkat 

dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi 

universal itu sendiri.

2. Kesetaraan (Equality) : Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin 

kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Secara 

sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru 

lahir tentunya memiliki kesenjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena 

itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political 

inequality.

3. Kebebasan (Freedom) : para pemilih harus bebas menentukan sikap 

politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian 

hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal 

demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus 

diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Transparansi (Transparency) : Segala hal yang terkait dengan aktivitas 

pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu 

maupun Badan Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, 

yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan 

public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang 

kan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial).24

                                                            

24 https://panwascamlawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-panwaslu-
dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy/
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Selain peran dan Renstra Bawaslu yang sudah di jelaskan di subbagian diatas, 

peran dan Renstra sudah sebagian mencakup dari tujuan pokok dan fungsi 

Bawaslu dan Bawaslu mempunyai tujuan pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Membangun  aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, 

mandiri dan solid;

2. Sistem pengawasan yang mencegah sedini mungkin pelanggaran dan 

sengketa dalam Pemilu;

3. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif

4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja Pengwasan Pemilu;

5. Mengefektifkan penindakan pelanggaran Pemilu;

6. Menyelesaikan sengketa Pemilu secara adil dan efektif;

7. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dalam Pemilu; dan

8. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan Pemilu : pencegahan, 

penindakan serta penyelesaian sengketa.25

                                                            
25 Bawaslu, go.id
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BAB III

PROFIL BAWASLU, KPU DAN PROVINSI  LAMPUNG

A. PROFIL BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

1. Sejarah Berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung

Walaupun pertentangan idiologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat 

dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun 

ada gesekan terjadi diluar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul 

merupakan konsekuensi logis pertarungan idiologi pada saat itu. Hingga saat ini 

masih muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia 

yang paling ideal.1

Setiap kali dilakukan pembahasan undang-undang Pemilu, materi tersebut 

selalu mencuat. Ada pihak yang mendukung agar lembaga pengawas Pemilu 

dipertahankan bahkan ada yang menginginkan keorganisasian lembaga pengawas 

Pemilu diperkuat, dan kewenangaannya diperjelas. Kedua hal itu dijadikan 

sebagai dasar pijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja lembaga 

pengawas Pemilu. Pada pihak lain, tidak sedikit yang mengusulkan agar lembaga 

pengawas Pemilu ditiadakan saja. Alasannya, perbaikan posisi, organisasi, atau 

fungsi lembaga pengawas Pemilu yang dilakukan setiap kali menjelang pemilihan 

ternyata tidak menghasilkan apa-apa yang diharapkan.2

                                                            
1Dokumentasi BAWASLU Provinsi Lampung
2 Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak DEMOKRASI Di Balik Tata Kelola 

BAWASLU & DKPP, (Penerbit : ERLANGGA, 2016), h. 3
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Pengawas Pemilu adalah bagian dari pnyelenggara Pemilu yang secara 

khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar Pemilu 

berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Pengawas 

Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima 

laporan pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan tindak 

pidana Pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu.3

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawasan Pemilu 

baru dilakukan melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2003. Menurut undang-

undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga 

adhoctelepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, 

Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panwas Pemilu 

Kecamatan. Kelembagaan pengawasan Pemilu dikuatkan dengan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilu dngan dibentuknya 

Bawaslu.4

Pembentukan Bawaslu, juga umumnya lembaga-lembaga negara 

penunjang (state-auxiliary bodies), lembaga nonstruktur atau lembaga 

ekstrastruktural merupakan respons yang diperlukan manakala kelembagaan 

negara dan birokrasi pemerintahan dengan format yang lama dirasa tidak lagi 

efisien dalam memenuhi tuntutan aspirasi rakyat yang terus meningkat. Kehadiran 

Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat daerah dibebani 

harapan agar fungsi pengawasandan kontribusi penegak hukum Pemilu menjadi 

                                                            
3Ibid.h. 4
4 Dokumentasi BAWASLU Provinsi Lampung.
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lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya kemandirian, penguatan 

organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu, publik berharap akan adanya 

pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan perkara Pemilu, menyelesaikan 

sengketa Pemilu dan penegakkan hukum Pemilu yang dilakukan secara 

komprehensif.

Bawaslu didefinisikan sebagai lembaga ekstastruktural yang memiliki 

fungsi pengawasan atau berada diranah legislatif, mengandung unsur pelaksanaan 

atau bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun pihak-pihak selain instansi 

pemerintahan (lapis utama). Bawalu juga dapat dinilai sebagai komisi negara 

independen yang unit. Pasalnya Bawalu menjadi satu-satunya komisi negara 

independen yang fungsinya ditunjukan untuk mengawasi dan menunjang kerja-

kerja KPU, sebuah komisi negra independen lainnya.5

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan 

tertibnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan 

Pemilu. Secara kelembagaan pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya 

lembaga tetap Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas 

Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan 

Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan esenol I dengn nomenklatur 

sekretariat Jendral Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain 

                                                            
5Ibid. h. 4
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kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.6

Kemudian, melalui UU Nomor 8 Tahun 2012,7 kewenangan Bawaslu juga 

ditambah terkait dengan dengan penanganan sengketa Pemilu. Jika sebelumnya 

Bawaslu sekedar menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu, selanjutnya 

Bawaslu punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu 

dengan penyelenggara Pemilu. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik 

Indonesia Nomor 88 Tahun 2012 ditetapkan bahwa keorganisasian Bawaslu 

ditingkat pusat dinaikkan statusnya, dari semula hanya sebuah sekretariatan yang 

dipimpin oleh kepala sekretariatan yang berasal dari birokrat eselon II selanjutnya 

menjadi Sekretariat Jendral (SetJen) yang dipimpin oleh Sekretaris Jendaral 

dengan jabatan eselon I.8

Perpres Nomor 80 Tahun 2012 juga mengamanatkan pembentukan 

kesekretariatan Bawaslu sampai ditingkat kecamatan. Selanjutnya, penguatan 

Bawaslu bertambah lagi seiring diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2015. UU 

ini meluaskan daya jangkau aparatur pengawas Pemilu di Tempat Pemungutan 

Suara (TPS), yang disebut dengan pengaws TPS. Kehadiran Pengawas TPS yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan dana penghitungan 

suara di TPS sudah diusulkan Bawaslu ketika membentuk mitra Panitia Pengawas 

Lapangan (PPL) menjelang Pemilu.9

                                                            
6Dokumentasi Bawaslu Provinsi Lampung
7 UU Nomor 8 Tahun 2012( Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD).
8Ibid, h. 7
9Ibid, h. 8
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Adapun awal terbentuknya Bawaslu Provinsi Lampung terbentuk pada 

tahun 2012 yang beranggotakan tiga orang satu orang ketua dan dua orang 

anggota.

Ketua Bawaslu : Nazaruddin, S. IP

Anggota : Fatikhatul Khoiriyah, S. H. I, M. H

Anggota : Ali Sidiq, S. Sos

Bawaslu Provinsi Lampung mempunyai tiga Divisi, divisi pengawasan, divisi 

hukum, dan divisi penindakan pelanggaran, dan yang terakhir divisi SDM dan 

Organisasi. Selanjutnya Bawaslu membentuk kesekretariatan pada tahun 2013 

yang dipimpin oleh kepala kesekretariatan dan tiga sub bagian. Adapun tugas dan 

wewenang Kabupaten/Kota Bawaslu tercantum dalam Undang-Undang No. 10 

Tahun 2016 pasal 30.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah :

a. Melaksanakan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS;

b. Pemauktahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih;

c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan;

d. Proses dan penetapan calon;

e. Pelaksanaan kampanye;

f. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
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g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilihan;

h. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

i. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

j. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PKK; 

k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;

l. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan 

lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan

m. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.10

                                                            
10 Ibid, pasal 30, h. 10-11
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2. Struktur Bawaslu

STRUKTUR BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG11

                                                            
11Dokumentasi Bawaslu Provinsi Lampung

PIMPINAN

Fatikhatul Khoiriyah, M.H : KETUA 

Nazaruddin, S. IP : ANGGOTA

Ali Sidiq, S. Sos : ANGGOTA

PANWASLUKABUPATE
N / KOTA

KETUA 
SEKRETARIATAN

E DWI MULYONO

KASUBBAG 
Administrasi

Kustanti Puji 
Rahayu

KASUBBAG

Hukum Humas Dan 
Antar Lembaga

Indra Darmawan, S. 
IP. M. M

KASUBBAG 
Pengawasan

Erwin Prima 
Rinaldo, S. IP

Tajuddin, Puput Putri Sari, S.Si, 
Andi Trisandi, A.Md, Fajaria 
Rahayu, S.Pd, Galih Radityo 
Utomo, S.Ds, Sri Winarni, S.E, 
Yusep Permana, S.E, Okgi 
Fernanda, A.Md, Hendi Pratama, 
A.Md, Alfarobbi Fajrin T, A.Md, 
M.Iqbal, A.Md, Riduan Anang, 
Dian Saputra, Irwan Sutrisno, S.H, 
Yoga Adi Prasetya, Haryanto, 
Sutrisno, Ben Lazuardi Nur

Amelia 
Puspita Sari, 
S.H, Amri 
Fahada 
Syehrun, 
S.Ip, Desti 
Aryani, 
S.Pd, Ricki 
Ardian, S.Ip

Siti Wuryan, 
S.Sos.I, 
M.Kom.I, 
Yanuar 
Rizal, 
S.Pd.I, 
M.Pd, Rifki 
Apriyansah, 
S.H, Hamid 
Badrul, 
S.H.I

PERBAWASLU NO. 2 
TAHUN 2013
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B. PROFIL KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Sejarah Berdirinya KPU

Pembentukan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung yang menunjang 

dan memfasilitasi KPU Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu, berdasarkan ketentuan 

keputusan Presiden No. 65 Tahun 2002, keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003, 

serta Kemendagri No. 41 Tahun 2002 tentang tugas dan fungsi sekretariat KPU 

Kaabupaten/Kota, maka pada bulan Desember tahun 2002 Pemerintah Provinsi 

Lampung dengan diawali pelantikan seorang Sekretaris dan dua orang Kasubbag 

disertai beberapa staff yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.12

Proses rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh 

Indonesia termasuk KPU Kota Bandar Lampung dilakukan pada bulan April 

2013. Tim seleksi mengajukan 10 besar dari 287 pelamar calon anggota KPU 

Kota Bandar Lampung kepada KPU Kewajibanoponsi guna ditentukan 5 orang 

yang akan diusulkan kepada KPU Pusat dan ditetatpkan sebagai anggota KPU 

Kota Bandar Lampung, maka setiap anggota harus dapat menjaga sikap dan 

perilaku netral serta menjaga komitmen agar dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menghadapi Pemilihan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Walikota KPU 

Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara melakukan berbagai persiapan 

                                                            
12Dokumentasi KPU Kota Bandar Lampung
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untuk semua yang diperlukan di pelaksanaan Pemilihan Umum ataupun Pemilihan 

Walikota di Kabupaten/Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada 

tanggal 10 maret 2015 oleh lima Komisioner periode 2014-2019 diantaranya : 1) 

Fery Triatmojo, S.A.N, M.P.A 2) Fauzi Heri, S. T 3) Dedi Triyadi, SE 4) Ika 

Kartika, S. Pd. I 5) Fadilah Sari, S.Sos, M. H yang membahas tentang penetapan 

wilayah kerja dan pembagian kelompok kerja Pemilihan Kepala Daerah, maka 

dibutuhkan 5 kelompok kerja, yaitu : pokja pemutahiran data pemilih, Pokja 

Sosialisasi Dan Hukum, Pokja Logistik, Pokja Kampanye, dan Pokja Verifikasi 

Calon Dan Penghitungan Suara. 

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) :

a) Bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian 

kegiatan masing-masing sesuai dengan tahapan pemilu

b) Melaksanakan koordinasi dengan Korwil untuk memperlancar dan 

menetapkan persiapan pelaksanaan pemilu diwilayah masing-masing.

c) Mengkoordinasikan seluruh rencana dan pelaksanaan kerja kelompok 

kerja kepada anggota KPU Kota Bandar Lampung.

Sedangkan kelompok kerja sosialisasi bertugas untuk melakukan

sosialisasi pemilihan umum dan pendidikan politik kepada masyarakat serta 

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan tersebut diatas
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2. Visi Dan Misi KPU

a. Visi

Visi KPU Kota Bandar Lampung adalah terwujudnya KPU Kota Bandar 

Lampung sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, 

mandiri, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemilu yang jujur,adil dan

bermartabat.

b. Misi

Adapun misi KPU Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

pemilu;

2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Kewajibanesiden dan Wakil Kewajibanesiden serta Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil;

3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil untuk 

menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 

dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis.

Selain Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung juga memiliki tujuan 

dan sasaran untuk memudahkan gerak dan langkah para anggota yang ada yang 

mana tujuan dan sasaran tersebut antara lain :

A. Tujuan

1) Meningkatkan hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu;

2) Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan 

konsisten;

3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilu yang 

demokratis;

4) Melaksanakan pemilu secara jujur dan adil.

B. Sasaran

1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam 

pemilu

2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara 

bebas, tertib, dan demokratis;

3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu 

calon anggota Legislatif, calon Presiden dan wakil Presiden serta 

pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;

4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem 

administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja 
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profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem 

komunikasi dan tekhnologi informasi; dan

5) Tersedianya peta logitik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.13

3. Kondisi fisik KPU

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada umumnya sama

seperti didaerah-daerah lain di Indonesia. KPU Kota Bandar Lampung 

bertanggungjawab atas penyelenggara pemilu dan pilkada, dan juga sebagai 

pelaksana pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Bandar Lampung.14 KPU Kota 

Bandar Lampung diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan Pemilihan 

Walikota Bandar Lampung dan juga dijadikan perpanjangan tanga dari pada KPU 

pusat sebagai pelaksana pemilihan umum legislatif di Kota Bandar Lampung.

Komisi Pemilihan Umum pada awalnya bertempat di Jln. Pangeran Emir 

M. Nur No 11 Sumur Putri Bandar Lampung, sebelum pada akhirnya bertempat di 

Jln. Pulau Sabesi dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kampus UIN Raden Intan Lampung;

b. Sebelah barat Kantor Pekerja Umum (P.U) Bandar Lampung; dan

c. Sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas Sukarame Bandar 

Lampung.

                                                            
13 http;//KPU-bandarlampungkota.go.id/Profil/tugas-pokok-dan-fungsi-sekretariat-

KPU.html
14 Dokumen KPU Kota Bandar Lampung
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4. Susunan dan Struktur Organisasi KPU

15

Struktur organisasi didalam suatu lembaga ataupun kelompok merupakan

hal yang penting adanya untuk menunjang pelaksanaan tugas suatu lembaga 

dalam hal ini berguna melaksanakan pemilihan umum khususnya. Adapun 

                                                            
15www.kpukotabandarlampung.go.id
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struktur organisasi pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung yaitu sebagai berikut 16:

a) Sekretaris KPU : Drs. Jainuddin, M.IP

b) Kasubbag Program dan Data : Dra. Suprihatin

c) Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas : Iswanto

d) Kasubbag Hukum : Musnawi, SE

e) Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik : Hartina Alam, S. Sos

Struktur organisasi KPU Kota Bandar Lampung tersebut diatas setiap

Subbag mempunyai fungsional umum atau anggota masing-masing untuk 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun uraian secara rinci tentang tugas 

pokok dan fungsi Sekretaria KPU Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

a) Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data : 

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan rencana 

anggaran Pemilu;

2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;

3. Mengelola dan menyusun data pemilih;

4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama 

dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;

5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama 

dengan lembaga non-pemerintahan;

6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
                                                            

16 Dokumentasi KPU Kota Bandar Lampung
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7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;

8. Mrngumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring 

penyelenggara Pemilu;

9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan 

Pemilu;

10. Menyusun dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Kewajibanogram dan Data;

11. Memberikan dan mengolah bahan pertimbangan kepada Sekretaris 

KPU Kab/Kota;

12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengolaan pelaksanaan tugas 

kepada Sekretris KPU Kab/Kota;

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU 

Kab/Kota;

14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses 

rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;

15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses penggantian antar 

waktu Anggota KPU;

16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

b) Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum :

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk meteri penyuluhan 

peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan 

konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
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3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan 

untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;

4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan 

dalam sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu;

5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi 

administrasi-administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;

6. Menyusun dan mengelola evaluasi tehadap kegiatan verifikasi 

partai politik peserta Pemilu dan pelapornya;

7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon Anggota DPRD 

Kab/Kota;

8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi 

administrasi dan fakyual perseorangan peserta Pemilu;

10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan 

untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan 

peserta Pemilu;

11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi 

pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di 

Subbagian Hukum;

13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
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lainnya yang meterinya berhubungan dengan bidang tugas 

Subbagian Hukum;

14. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka 

pemecahan masalah;

15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris 

KPU Kab/Kota;

16. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU 

Kab/Kota;

17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Subbagian Hukum Kab/Kota;

18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; dan

19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

c) Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik :

1. Mengolah dan menyusun rencana Subbagian Keuangan, Umum 

dan Logistik;

2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat dan 

ekspedisi;

3. Menyusun dan melakukan penomoran, pengetikan dan pengadaan 

naskah dinas;

4. Menyusun dan melakukan urusan dan perlengkapan di Subbagian 

masing-masing;
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5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga, mencatat dan 

menyusun surat masuk/keluar;

6. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

7. Menyuusn dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

8. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang 

keluar;

9. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

10. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif

11. Mengelola dan memelihara bahan inventaris milik Negara;

12. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris 

KPU Kab/Kota;

13. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Sekretaris KPU Kab/Kota;

14. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris KPU Kab/Kota;

15. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.17

d) Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas :

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi 

pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota;

                                                            
17Ibid.
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2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi 

untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;

3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang 

pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis 

pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu 

dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;

6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu 

Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk 

melengkapi kekurangan persyaratan;

7. Mengumpulkan dan mengedintifikasi bahan pemberitaan dan 

penerbitan informasi Pemilu;

8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

9. Mengumpulkan dan mengedintifikasi bahan pemberitaan dan 

informasi pelaksanaan kampanye;

10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

11. Mengumpulkan dan mengedintifikasi bahan dan informasi 

pedoman teknis bina partisipasi masyarakat dan pelaksanaan 

pendidikan pemilih;

12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu 

dan Hupmas;
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13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan 

bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

14. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris KPU 

Kab/Kota;

15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;

16. Memberikan dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan 

dokumentasi;

17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag 

Teknis dan Hupmas;

18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin.

e) Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum :

20. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk meteri penyuluhan 

peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

21. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan 

konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;

22. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan 

untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;

23. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan 

dalam sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu;

24. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi 

administrasi-administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
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25. Menyusun dan mengelola evaluasi tehadap kegiatan verifikasi 

partai politik peserta Pemilu dan pelapornya;

26. Menyusun dan mengelola verifikasi calon Anggota DPRD 

Kab/Kota;

27. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

28. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi 

administrasi dan fakyual perseorangan peserta Pemilu;

29. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan 

untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan 

peserta Pemilu;

30. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi 

pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

31. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di 

Subbagian Hukum;

32. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang meterinya berhubungan dengan bidang tugas 

Subbagian Hukum;

33. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka 

pemecahan masalah;

34. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris 

KPU Kab/Kota;
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35. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU 

Kab/Kota;

36. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Subbagian Hukum Kab/Kota;

37. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; dan

38. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

f) Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik :

17. Mengolah dan menyusun rencana Subbagian Keuangan, Umum 

dan Logistik;

18. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat dan 

ekspedisi;

19. Menyusun dan melakukan penomoran, pengetikan dan pengadaan 

naskah dinas;

20. Menyusun dan melakukan urusan dan perlengkapan di Subbagian 

masing-masing;

21. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga, mencatat dan 

menyusun surat masuk/keluar;

22. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

23. Menyuusn dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

24. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang 

keluar;

25. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

26. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif
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27. Mengelola dan memelihara bahan inventaris milik Negara;

28. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris 

KPU Kab/Kota;

29. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Sekretaris KPU Kab/Kota;

30. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris KPU Kab/Kota;

31. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

32. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.18

C. PROFIL PROVINSI LAMPUNG

1. Sejarah Berdirinya Provinsi Lampung

Lampung lahir pada tanggal 18 maret 1964 dengan ditetapakannya

Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan 

yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung 

sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan 

bagian Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia 

merdeka memang telah menunjukan potensi yang sangat besar serta corak warna 

kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara 

                                                            
18 Ibid.
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yang tercinta ini. Oleh karena itu pada VOC daerah Lampung tidak terlepas dari 

incaran penjajahan Belanda.19

Tatkala Banten dibawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa  (1651-1683) 

Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di 

perairan Jawa, Sumatera dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan 

wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena di halang-halangi VOC 

yang bercokol di Batavia. Putera Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan 

Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota kesultanan Banten.20

Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak 

menyenangkan VOC, oleh karena nya VOC selalu berusaha untuk kuasai 

kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji 

sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam 

perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan 

sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah 

Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 april 1682 Sultan Agung 

Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten.21

Dari perundingan-perundingan VOC dengan Sultan Haji menghasilkan 

sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara 

lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah 

                                                            
19 Departemen Pendidikan Dan Budaya, Sejarah Daerah Lampung, Kantor Wilayah 

Provinsi Lampung Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Lampung, 1977, h. 1
20Ibid, h. 1
21Ibid, h. 2
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atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus 

memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung.22

Pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten 

membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vander Schuur 

dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. 

Ekspedisi Vander Schuur yang pertama ini tenyata tidak berhasil dan ia tidak 

mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara 

VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan, karena ternyata 

tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan 

Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui 

Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap 

sebagai musuh.23

Sementara itu timbul keragu-raguan dari VOC apakah benar Lampung 

berada dibawah kekuasaan Sultan Banten, kemudian baru diketahui bahwa 

penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan 

Banten di Lampung yang disebut “Jenang” atau kadang-kadang disebut Gubernur 

hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada).

Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada 

tiap-tiap desa atau kota disebut “Adipati” secara hirarkis tidak berada dibawah 

koordinasi penguasaan Jenang/Gubernur. Jadi penguasa Sultan Banten atas 

Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli 

                                                            
22Ibid, h. 3
23Ibid, h. 3
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arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan 

Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan 

lainnya.24

Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811 ia menduduki 

daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda 

karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun 

setelah Raffles meninggalkan Lampung baru kemudia tahun 1829 ditunjuk 

Residen Belanda untuk Lampung. Sejak tahun 1817 posisi Radin Inten semakin 

kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkana ekspedisi 

kecil di pimpin oleh Assisten Residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan 

bahwa : 

 Radin Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar f. 

1.200 setahun.

 Kedua saudara Radin Inten masing-masing akan memperoleh 

bantuan pula sebesar f. 600 tiap tahun.

 Radin Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain 

dari desa-desa yang sampai saat itu berada dibawah pengaruhnya.25

Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Radin Inten dan ia tetap

melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 

1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Radin Inten, namun 

                                                            
24Ibid, h. 4 
25Ibid, h. 5 
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dengan cerdik Radin Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh 

Leliever dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang 

menghadapi Perang Diponegoro (1825-1830), maka Belanda tidak dapat berbuat 

apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Radin Inten meninggal dunia dan 

digantikan oleh putranya Radin Imba Kusuma.

Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 Belanda menyerbu 

Radin Imba Kusuma di daerah Semangka, kemudian pada tahun 1833 Belanda 

meneyrbu benteng Radin Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru 

pada tahun 1834 setelah Assisten Residen diganti oleh perwira militer Belanda 

dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Radin Imba Kusuma berhasil 

dikuasai.26

Radin Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk 

daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkannya kepada Belanda. Radin 

Imba Kusuma kemudian dibuang ke Pulau Timor. Meskipun begitu rakyat 

dipedalaman tetap melakukan perlawanan, “ Jalan Halus” dari Belanda dengan 

memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat 

Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, 

sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang 

Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah 

Teluk Betung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra 

Radin Imba Kusuma sendiri yang bernama Radin Inten II tetap berlangsung terus, 

                                                            
26Ibid, h. 6
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sampai akhirnya Radin Inten II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara 

Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia.27

Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. 

Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, 

karet, dan kelapa sawit. Untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil 

perkebunan itu maka tahun 1913 di bangun jalan kereta api dari Teluk Betung 

menuju Palembang. Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 

1945 dan periode perjuangan fiisk setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan 

ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan 

penjajahan yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya sebagai mana 

dikemukakan pada awal uraian ini pada tahu  1964 Keresidenan Lampung 

ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.28

Kejayaan Lampung sebagai sumber lada hitam pun mengilhami para 

senimannya sehingga tercipta lagu Tanoh Lada. Bahkan, ketika Lampung

diresmikan menjadi Provinsi pada 18 maret 1964, lada hitam menjadi salah satu 

bagian lambang daerah itu. Namun, sayangnya saat ini kejayaan tersebut telah 

pudar, yang ada sekarang adalah Bandar Lampung menjadi salah satu objek 

wisata yang menarik diantaranya Pulau Pasir, Pasir Putih, Lembah Hijau.

                                                            
27 Ibid, h 7
28Ibid. h. 7
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2. Kondisi Geografis, Demografis Provinsi Lampung

Kondisi geografis Provinsi Lampung yaitu dengan luas wilayah 35.3762

Km atau setara dengan 3.528.835 ha, dengan ibukota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung yang terbentang di ujung paling Selatan Pulau Sumatera, secara 

berseloroh disebut sebagai “Jawa Utara”, meruakan pintu gerbang lalu lintas 

melalui darat dari pulau Jawa, pulau Bali, pulau Lombok, pulau Sumbawa, dan 

Indonesiabagian timur lainnya keseluruh Provinsi yang ada dipulau Sumatera : 

Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan 

dan Bangka Belitung.29

Berdasarkan garis peta bumi Provinsi Lampung terletak antara 103o 401 –

1050501 bujur timur dan 60 451 – 30 451 lintang selatan batas Provinsi Lampung 

adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan Dan Bengkulu

2. Sebalah Selatan : Selat Sunda

3. Sebalah Barat : Samudera Indonesia

4. Sebelah Timur : Laut Jawa

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung yang merupakan

gabungan dari Kota Kembar Tanjung Karng, Teluk Betung memiliki wilayah 

yang relatif luas dan menyimpan potensi. Pelabuhan utamanya bernama Panjang 

                                                            
29 Sabaruddin SA, Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek 

A/Api, (Jakarta : Buletin Way Lima Manjau, 2012), h. 35
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dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan Teluk Betung, Tarahan 

dan Kalianda. Sedangkan di Teluk Semangka ada di Kota Agung, dilaut Jawa 

terdapat pulau pelabuhan nelayan seperti Labuhan Meringgai dan Ketapang. Di 

samping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan 

menyusuri sungai Tulang Bawang. Adapun di Samudra Indonesia terdapat 

pelabuhan Krui, Lapangan terbang AURI terdapat di Manggala yang bernama 

Astra Ksert.

Topografis

Secara Topografis daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 unit, yaitu : 

1. Daerah Topografis berbukit sampai bergunung;

2. Daerah Topografis berombak sampai bergelombang;

3. Daerah daratan alluvial;

4. Daerah daratan rawa pasang-surut.

Geologi

Daerah literatur dan peta geologi, daerah Lampaung dapat di inventarisir 

Dny bahan- bahan tambang (endapan mineral) antara lain : minyak bumi, 

uranium, batu bara, mineral besi, emas, perak, marmer, air panas, dan gas bumi.

Klimatologi

a. Arus angin : Lampung terletak dibawah khatulistiwa 50 lintang 

selatan beriklim tropis- humid dengan angin laut lembah yang 

bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim. Musim angin 
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setiap tahunnya, yaitu November s/d Maret angin bertiup dari arah 

barat dan barat laut, dari Juli s/d Agustus angin bertiup dari arah 

timur dan tenggara. Kecepatan angin rata-rata 2-3 knot.

b. Temperatur : rata-rata suhu minimum Provinsi Lampung antara 

21,80 C – 23,90C, sedangkan rata-rata suhu maksimum berkisar 

antara 30,90 C hingga 33,80 C.

c. Kelembapan udara : disekitar 72%-83%.
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BAB IV

EKSISTENSI BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PERATURAN KPU
(UU NO. 10 TAHUN 2016)

A. Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan 
KPU

Menurut Soekanto bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.1 Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung melaksanakan pengawasan, sosialisasi

menyangkut Pemilihan Umum, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak

pendapat tentang Pemilu, dan Penghitungan cepat (quick count) hasil Pemilu 

adalah suatu kewajiban yang dinamis dari kedudukan mereka sebagai pelaksana 

Pemilihan Umum.2

Kecurangan yang banyak terjadi dilapangan saat pemilihan pun memang 

banyak money politic, karena masyarakat kita cenderung permisif terhadap money 

politic, permisif dalam artian begini kadang kala masyarakat kita yang tanya,

meskipun tidak semuanya “kita dapet apa ?”, calon juga ya memang dimulai dari 

calon dulunya. Nah calon juga kadang mengajari masyarakat untuk pragmatis, ini 

yang harus bersama-sama kita lawan, bersama-sama kita bangun moral kita smua 

dari sisi peserta Pemilu, dari sisi penyelenggara Pemilu dan juga dari Pemilihnya 

                                                            
1 Soeganda Priyatna, op cit, h. 16 
2 Lihat Pasal 238, UU Nomor 8 tahun 2012
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harus benar-benar sadar bahwa memang ini benar-benar kedaulatan rakyat, bahwa 

memilih bukan berdasarkan pemberian(money politic).3

Menurut penulis, memang benar pada kenyataannya yang dilihat di

lapangan saat pemilihan banyak sekali kecurangan yang terjadi salah satunya 

yaitu, money politic. Kenapa demikian, karena money politic bisa dibilang adalah 

cara yang bisa membuat calon yang akan dipilih memenangkan pemilihan. Demi 

memenangkan pemilihan tidak jarang para calon dan tim sukses  nya 

menghabiskan anggaran besar untuk memberi sembako atau uang kepada para 

pemilih. Cara ini bisa mudah dan sangat membantu untuk memenangkan 

perolehan suara dalam pemilihan. Tetapi money politic ini tidak bisa dengan 

mudah untuk di tindaklanjuti, karena setiap menetapkan bahwa itu pelanggaran 

yang harus ditindaklanjuti harus memenuhi unsur dan pasal-pasal yang benar-

benar dan sesuai ketentuan.

Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu diberi ruang lingkup tugas dan 

wewenang yang cukup luas dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilu, mulai 

dari membentuk regulasi pengawasan Pemilu, menyelenggarakan pengawasan 

selama tahapan Pemilu, menindaklanjuti laporan, sampai dengan menyelesaikan 

sengketa proses Pemilu.4 Pengawasan Pemilu diberi keistimewaan menjadi satu-

satunya pintu masuk dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Dengan ruang 

                                                            
3Khoiriyah Fatikhatul, Ketua Bawaslu Lampung, Wawancara Pribadi, Lampung, 13 juni 

2017.
4Lihat UU Nomor 15 Tahun 2011, Norma pengaturan tentang pengawasan pemilu diatur 

dalam Bab IV yang terdiri atas Pasal 69-108
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lingkup tugas dan wewenang yang besar, Negara pun memvberi fasilitas dan 

anggaran yang besar.

Tetapi pada kenyataannya anggaran besar yang difasilitasi oleh Negara 

tidak sampai kepada ranah yang paling bawah, dimulai dari Panwas Tingkat 

Kabupaten/Kota, Panwas Tingkat Kecamatan dan Panwas Pemilu Lapangan, 

karena sifat nya adhock. Karena bersifat adhock anggaran yang difasilitasi oleh 

Negara tidak sampai kepada tingkat paling bawah. Tugas Bawaslu dalam 

pengawasan tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak 

lain, seperti masyarakat, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Komisi atau Badan 

Negara dan steakholder yang ikut dalam pengawasan.

Tugas Bawaslu sesuai dengan amanat UU adalah mengawasi seluruh 

penyelenggaraan Pemilu dan menindaklanjuti pelanggaran- pelanggaran pemilu, 

untuk melaksanakan tugas itu maka Bawaslu membuat strategi pengawasaan. 

Strategi pengawasan itu mencakup dua hal yaitu melakukan pencegahan dan 

melakukan penindakan. Yang dimaksud pencegahan disini adalah melakukan 

deteksi dini terhadap potensi-potensi pelanggaran termasuk didalamnya 

sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu  dari waktu ke waktu itu semakin 

berkembang dan semakin lebih meluas dibanding dengan usia Bawaslu itu 

sendiri(2012 berdiri).5

Sosialisasi yang di lakukan oleh Bawaslu agar warga negara yang 

mempunyai hak pilih mengenal, memahami, dan dapat melaksanakan fungsi-

                                                            
5Khoiriyah Fatikhatul, Ketua Bawaslu Lampung, Wawancara Pribadi, Lampung, 13 juni 

2017.
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fungsi pengawasan secara mandiri dan dapat memilih Pemimipin yang dapat 

memberikan potensi kerja profesional untuk Negara. Pemahaman dalam 

pengawasan juga agar pemilih dapat melaporkan jika menemukan tindakan 

pelanggaran dalam pemilihan untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil serta 

dapat meningkatkan efektif nya Bawaslu dalam mencegah dan menindaklanjuti 

pelanggaran Pemilu.

Bawaslu tidak bisa masuk sampai dengan unit terkecil di masyarakat tetapi 

orang-orang yang kelompok-kelompok kepenting (stakeholders) di masyarakat 

sampai dengan di tingkat Kecamatan. Misalkan sosialisasi kepada Camat, Ketua-

ketua Partai ditingkat Kecamatan, Kepala Desa, ORMAS ditingkat

Kecamatan/Kabupaten. Memang 2014 belum sampai pada tahap itu sampai level 

tingkat bawah. Tapi di Pilkada serentak 2015 Bawaslu sudah sampai dengan 

sosialisasi di kecamatan. Tahun 2017 sudah sampai di Kelurahan.

Persoalannya memang tidak semua masyarakat mau berpartisipasi secara 

aktif dan pemahaman masyarkat selama ini partisipasi pemilih itu dibuktikan 

dengan memilih pada saat hari Pemungutan Suara.Tapi dari perspektif Bawaslu, 

Bawaslu ingin melibatkan secara luas partisipasi masyarakat dengan salah satunya 

adalah ikut terlibat mengawasi semua tahapan proses pelaksanaan, jadi tidak 

hanya hadir memilih tetapi dari awal proses sudah ikut mengawasi dan 

masyarakat benar-benar peduli  dengan tahapan-tahapan Pemilu.6

                                                            
6Khoiriyah Fatikhatul, Ketua Bawaslu Lampung, Wawancara Pribadi, Lampung, 13 juni 

2017.
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Masyarakat memang kurang peduli terhadap pengawasan dalam 

pemilihan, masyarakat ada umum nya datang ke TPS hanya untuk memilih dan 

menonton berlangsungnya acara pemilihan di TPS sampai penghitungan 

perolehan suara, tapi tidak menghiraukan apa yang terjadi saat Pemilu itu 

berlangsung karena mereka pikir kewajiban mereka hanya memilih selebihnya 

bukan urusan mereka. Jika masyarakat ikut serta dalam pengawasan saat 

berlangungsungnya Pemilu, akan mempermudah Bawaslu dalam menegakkan 

peraturan KPU dan perannyapun sebagai Badan Pengawas Pemilu akan terealisasi 

dengan sangat baik, sengketa dalam Pemilupun akan dapat di minimalisir dan 

dicegah.

Pemahaman mengenai pengawasan  Pemilu penting untuk digaris bawahi 

karena sangat menentukan orientasi dan arah pengembangan kebijakan 

pengawasan Pemilu di masa-masa yang akan datang. Dengan adanya pnguatan 

peran masyarakat, peserta Pemilu dan pemantauan Pemilu dalam pelaksanaan 

pengawasan Pemilu, maka demokrasi yang terbangun di Indonesia menjadi lebih 

substanial. Pengembalian fungsi dan tugas pengawasan kepada masyarakat juga 

akan mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat secara optimal. Jadi, akan 

optimal peran Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU jika peran masyarakat 

pun ikut serat didalam pengawasan tahapan Pemilu, karena masyarakat tidak 

hanya sebatas menggunakan hak suara nya dibalik-balik TPS , tetapi juga ikut 

aktif menjamin integritas proses penyelenggaraan Pemilu. 

Menurut penulis, sistem yang baik dan aturan yang sudah ditetapkan tidak 

akan berjalan dengan mulus jika sistem itu sendiri tidak dijalankan dan yang 
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terlibat didalam sistem seperti masyarakat, elit politik, tidak ikut serta 

menjalankannya, karena jika hanya Bawaslu yang menegakkan peraturan dan 

mengawasi pemilihan agar tidak ada kecurangan/pelanggaran tetapi KPU, elit 

politik, masyarakat, dan lainnya yang saling berkaitan tidak  ikut serta dalam 

pemilihan, hasilnya akan sama saja. Peraturan KPU tidak akan bisa ditegakkan. 

Peran masyarakat, elit politik dan lembaga-lembaga pengawasan ikut serta dalam 

pemilhan tidak hanya karena ingin menyuarakan tetapi benar-benar sadar bahwa 

Pemilu adalah pesta rakyat, pesta demokrasi yang harus dijalankan dengan baik 

untuk medapatkan hasil yang baik dan pemimpin yang baik, maka proses 

pemilihan pun harus baik pula. 

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menegaskan bahwa masa 

mendatang perlu didorong upaya-upaya yang dapat memfasilitasi hak publik 

secara lebih luas untuk melakukan pengawasan Pemilu. Hal ini sejalan dengan 

upaya meningkatkan fungsi pengawasan lembaga pengawas Pemilu, dan relevan 

dengan upaya pemantapan netralitas penyelenggara negara, birokrasi, dan aparat 

intelejen melalui sanksi yang lebih tegas. Artinya, pemerintahan Joko Widodo-

Jusuf Kalla pun menyadari pentingnya menggerakkan partisipasi masyarakat 

secara aktif dalam pengawasan Pemilu, yang menjadi salah satu kunci utama 

dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas.7

Komitmen pemerintah tersebut diwujudkan didalam arah kebijakan dan 

strategi dalam meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong 

                                                            
7Gunawan Suswanto, mengenal penegak demokrasi dibalik tata kelola Bawaslu & DKPP, 

(Erlangga, 2016), h. 125
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kemitraan lebih kuat antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil. 

Beberapa strategi yang dilakukan, diantaranya dengan menguatkan kerjasama 

antar masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi dan media dalam 

mendorong proses demokratisasi, membentuk lembaga riset kepemiluan sebagai 

bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakn fungsi 

pengkajian, pendidikan kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan memfasilitasi 

dialog, juga mengembangkan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan Pemilu 

yang partisipatif. Tujuan pengembangan kelembagaan itu tentu bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat politik dalam Pemilihan secara aktif, 

termasuk untuk menjamin penyelengggaraan Pemilu tetap berlangsung adil dan 

demokratis.

Menurut khoir, jika ada laporan politik uang, mereka akan melaporkannya 

kepada polisi sebagai kasus pidana, “tetapi karena terjadi saat Pemilu, kalau ada 

kasus politik uang kita koordinasi kepada liasion officer  pasangan calon untuk 

menyampaikan ke kepolisian,” terangnya. Jika ada kasus politik uang, akan dijerat 

dengan pasal pidana seperti dalam pasal 149 KUHP. “ Jika ada kasus yang 

berkaitan itu kita sampaikan ke polri untuk dijerat dengan KUHP pasal 149 

KUHP tentang suap. Dalam pasal itu disebutkan barang siapa saat pemilihan 

dengan aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap 

seseorang diancam dengan pidana 9 bulan atau pidana denda,”jelasnya.8

Kasus yang mereka (Bawaslu) tangani sebagian besar merupakan perkara 

temuan dari Panwaslu dan jajaran bukan laporan dari masyarakat. Karena itu ia 

                                                            
8Saibumi.com, Bandar Lampung, selasa, 20 oktobr 2015.
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menilai masyarakat kurang peduli terhadap pelanggaran Pilkada, “menurut Ketua 

Bawaslu Lampung. Dari kasus yang kami tangani, sebagian besar adalah temuan, 

laporan jumlahnya sedikit. Ada dua hal yang bisa disimpulkan bahwa Panwas, 

Bawaslu dan jajaran pekerja selain itu kepedulian masyarakat terhadap 

pelanggaran Pemilu masih sangat minim,”tandasnya.9

Kritik besar terdapat penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ialah terkait 

dengan maraknya praktik money politic. Publik menilai pengawasan tehadap 

kecurangan termasuk money politic belum efektif diawasi oleh Bawaslu. Padahal 

money politic dapat mempengaruhi pilihan politik dan akhirnya menggerus 

kualitas Pemilu, sebagaimana hasil jajak pendapat yang di lakukan Kompas.10

Apalagi Publik juga menilai bahwa pengawasan tehadap kecurangan seperti 

halnya money politic ini belum efektif dijalankan. Dan bukan menjadi rahasia 

umum lagi di masyarakat jika money politic itu menjadi permasalahan besar yang 

harus di cegah dan ditindaklanjuti sejak dini. Perlunya kesadaran semua pihak 

bahwa pentingnya menjaga integritas Pemilu di Indonesia, bukan hanya tanggung 

jawab Bwaslu tetapi semua warga negara dan juga Lembaga-Lembaga Pemerintah 

yang saling berkaitan dengan pengawasan maupun pemantauan. 

Visi dan misi Bawaslu salah satunya adalah dapat terwujudnya 

penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. Atas dasar 

ini Bawaslu harus meningkatkan kinerja dalam pengawasan dan dapat 

                                                            
9Ibid, h. 26
10 Lihat Laporan Jajak Pendapat Kompas, “ Menjaga Kualitas Pemilu” (Selasa, 7 

Januari 2014), Yang Menyebutkan Sebanyak 24,6 % Responden Meyakini Politik Uang Dapat 
Mempengaruhi Pilihan Politik.
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memberikan kontribusi dalam Pemilu. Dalam Renstra dan peran nya dalam 

mengawal penyelenggaraan Pemilu tidak hanya sebagai peran atau proses rencana 

saja tapi harus dapat di aplikasikan sebagai cara untuk menciptakan Negara yang 

demokratis yang bebas dari sengketa bahkan kekerasan atau imingan saat Pemilu 

berlangsung. Citra Bawaslu akan sangat baik di kalangan masyarakat ataupun 

Pemerintah apabila pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai aturan dan terbebas dari 

money politic, kampanye dan pelanggaran lainnya.

Menurut Khoir, Bawaslu tidak membatasi atau melarang orang untuk 

berpikir, ini ruang demokrasi Bawaslu adalah Lembaga Publik yang memang bisa 

dinilai secara umum oleh masyarakat. Masyarakat mungkin menilai Bawaslu “kok 

kurang menindaklanjuti pelanggaran dan lainnya” inilah pentingnya sosialisasi 

kepada masyarakat bahwa proses pelanggaran di Bawaslu itu ada prosedurnya dan 

sistematika nya. Yang dianggap pelanggaran belum tentu itu pelanggaran karena 

Bawaslu harus memenuhi unsur pidana sesuai pasal dan waktu juga terbatas, saksi 

pun tidak mudah didatangkan. Anggap saja kritikan itu sebagai acuan Bawaslu 

untuk evaluasi dan memperbaiki.

Perincian pelanggaran yang diterima Bawaslu Lampung, Lampung Selatan 

10 penemuan, Pesawaran 16 kasus yang terdiri dari 11 temuan dan 5 laporan, 

Lampung Tengah 16 kasus dari 12 temuan dan 4 laporan, Bandar Lampung 9 

kasus dari 5 temuan dan 4 laporan, Metro 7 kasus dari 2 laporan dan 5 temuan, 
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Way Kanan 2 temuan kasus dan 3 laporan, Pesisir Barat ada 3 temuan, total 

135.(*)11

Temuan atau kasus yang di temukan :

1. Panwaslu Kab/Kota pada tanggal 08 oktober 2015 tahun 2015, adanya 

dugaan black campaign yang dilakukan oleh Sdr Rakhat Husein pada 

saat kampanye di kelurahan Sumber Rejo Kemiling Bandar Lampung; 

dan 

2. Panwaslu Kab/Kota pada tanggal 03 oktober tahun 2015, adanya 

dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh 

saudara Dito Nugraha, Taufik Imam Ashari, Nuri Wido Antoro terkait 

dengan perusakan dan/atau penghilangan alat peraga kampanye milik 

pasangan  calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung No. 

Urut 1 dan 2 dijalan Zainal Pagar Alam Bandar Lampung perempatan 

lampu merah Jalan Pramuka Bandar Lampung pada sabtu dini hari 

pukul 02.00 wib.

Temuan diatas dari beberapa temuan yang masuk data Bawaslu yang 

terjadi di Bandar Lampung saat Pemilu yang tindak pidana di tahun 2015.12

Kampanye adalah sebuah proses yang harus dilakukan ketika pesta 

demokrasi akan berlansung. Ketika proses kampanye yang dilakukan sesuai 

dengan norma yang telah disepakati tentu akan melahirkan sebuah hasil yang baik 

pula. Sementara kondisi yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan kampanye lebih 
                                                            

11Ibid, h. 27
12 Dokumentasi Bawaslu Provinsi Lampung
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banyak menampilkan unsur hiburan dibandingkan memberikan pendidikan 

politik, menciptakan kedamaian dan silatuhrahmi yang santun. Sama sekali sulit 

mendapat pesan yang baik yang berisi program visi misi, terlalu riuh dengan suara 

klakson, terlalu meriah sekali dengan sound system alunan musik. Kampanye 

yang bebas dari kekerasan dan kondusif dapat menciptakan suasana tersendiri 

agar kita dapat memahami apa isi dari kampanye yang disampaikan oleh para 

calon tapi tidak jarang terjadinya kekerasan serta banyak kebisingan yang terjadi 

saat kampanye. Padahal kampanye itu untuk menyuarakan aspirasi para calon 

untuk mengenalkan visi misi mereka dalam pencalonan.

Kampanye yang terjadi di masyarakat bukan berisi tentang pengenalan 

calon, visi misi tetapi kampanye yang hanya mengenalkan diri beberapa menit 

setelah itu membagikan sembako dikepada masyarakat dan meminta dipilih oleh 

masyarakat untuk memenangkan suara terbanyak saat Pemilu. Setelah 

membagikan sembako sudah pulang atau pergi ke tempat selanjutnya. Kampanye 

yang tidak memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat menetukan 

pilihan yang benar-benar berkarakter Pemimpin. Pilihan yang salah akan merusak 

Negara beberapa tahun kedepan selama masa jabatan calon terpilih duduk 

dijabatan yang calonkan. 

Selama masa kampanye, masing-masing peserta pemilu diminta menjaga 

kondusitifitas tiap tempat diadakannya kampanye, sehingga seluruh tahapan 

pelaksanaan dalam pemilihan dapat berjalan lancar, tertib, jujur dan adil. 

Menjamin pelaksanaan kampanye yang lancar, tertib, jujur dan adil membuktikan 

bahwa dalam kampanye tidak terjadinya money politic selama tahapan 
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pelaksanaan kampanye berlangsung. Masyarakat adalah pemegang kedaulatan 

yang memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratiss 

paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk 

pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat dan 

untuk memilih wakil rakyat untuk yang akan ditugasi mengawal jalannya 

pemerintahan.

Sebagai Lembaga Negara yang dibentuk melalui proses rekrutmen yang 

transparan dan independen berdasarkan Undang-Undang Bawaslu memiliki peran 

besar dalam mengawal Pemilu yang demokratis jujur dan adil.13 Persoalan 

utamanya kini tepulang kepada Bawaslu sendiri, sejauh mana Bawaslu mampu 

mengelola kualiatas dirinya dengan merumuskan dan membuat regulasi 

pengawasan, mendorong semangat sumber daya manusia yang dimiliki, dan 

menggali sekaligus menggairahkan potensi-potensi rakyat agar menjadi pemilih 

kritis yang benar- benar memilih pemimpin sesuai visi misi yang berintegritas 

baik bukan karena money politic yang terjadi saat sebelum pemilihan. Persoalan 

kedua yaitu kesadaran masyarakat yang harus menolak money politic. KPU dan 

Bawaslu juga harus mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara benar, sistem 

pelaksanaan Pemilu harus terus mengalami kemajuan jika demokrasi diharapkan 

dapat terus berkembang di Indonesia dan Lembaga/Badan Pemerintah lainnya ikut 

bersinergi dalam pengawasan agar peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu 

tercapai dengan sangat baik.

                                                            
13 Ibid, h. 186.
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Secara lebih tegas dalam UU No 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa 

bahwa kampanye adalah pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara 

bertanggungjawab.14 Upaya Bawaslu dalam upaya mewujudkan pendidikan 

politik dan kampanye dalam pemilihan yaitu melakukan kerja sama dengan 

stakeholder, Organisasi Masyarakat serta keikutsertaan masyarakat untuk 

mengawasi kampanye dan pemilihan.15

Salah satu upaya untuk mencegah penggunaan kekuasaan yang melampaui 

batas atau penyelewengan kekuasaan dikenal dengan adanya mekanisme check 

and balance. Mekanisme ini untuk mengawasi dan saling menjaga perimbangan 

kekuasaan satu ama lain. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, potensi 

kecurangan Pemilu semestinya semakin meningkatkan kepedulian, tidak saja 

lembaga penyelenggara yang bertanggungjawab atas pentingnya pengawasan 

Pemilu, tetapi juga kepedulian masyarakat serta kalangan elit politik dalam 

pentingnya pengawasan agar pemilu dapat berjalan baik, jujur serta adil.

Masyarakat pun tidak sepenuhnya bersalah jika tidak ikut

bertanggungjawab dalam pengawasan dalam pemilu, karena keterbatasan daya 

dukung organisasi dan sumber daya manusia (SDM) menjadi alasan sosiologis. 

Dibutuhkannya kerja sama pengawasan dan sosialisasi guna menjaring dukungan 

dari berbagai stakeholder untuk memperkuat efek politik dan hukum dalam proses 

penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Bawaslu menyadari 

bahwa hubungan kelembagaan antarlembaga penyelenggara Pemilu menjadi salah 

                                                            
14 UU No 12 Tahun 2008 pasal 64 Tentang Pemerintahan Daerah
15 Dedi Fernando, kepala sub bagian hukum,humas, antar lembaga sekretariatan Bawaslu 

Provinsi Lampung, Wawancara Pribadi, Lampung, 13 juni 2017.
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satu kunci bagi konsolidasi penyelenggara Pemilu. Namun justru selama ini relasi 

itu tidak berjalan mulus, terutama terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam 

menyelesaikan sengketa Pemilu. 16

Selain itu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu juga memerlukan dukungan programatik dan dana yang memadai dari 

Negara. Hal ini mengingat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu. Terutama dalam tahap pengawasan selain pemungutan dan 

penghitungan suara masih sangat terbatas. Perlu keterampilan yang mampu dalam 

pengawasan terhadap pencalonan, dana kampanye, abuse of power, juga money 

politics. Dari sisi teknis operasional, penganggaran dan implementasi program ini 

dapat diserahkan kepada Bawaslu dengan memberikan mandat untuk mendorong 

kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu dapat 

didorong untuk merangkul semua Organisasi/Lembaga pemantau Pemilu, serta 

membentuk kantong-kantong komunitas relawan pengawas Pemilu. 

Membangun kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa 

pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu secara tepat, akurat 

serta transparan. Kesadaran publik akan tumbuh sendirinya seiring dengan 

meningkatnya kualitas kinerja Bawaslu dalam meningkatkan Pengawasan dalam 

Pemilu serta menyelesaikan sengketa. Untuk membangun kepercayaan publik 

Bawaslu perlu tenaga ekstra dan agar Badan yang berperan penting dalam 

                                                            
16 Ibid, h. 141
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pengawasan Pemilu dapat di terima disemua kalangan, dapat di percaya dan 

keberadaannya benar-benar diakui oleh masyarakat.

Tantangan lain Bawaslu adalah perlunya menjaga proses konsolidasi 

demokrasi dengan cara mendorong terbangunnya Partai Politik yang mandiri dan 

memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi 

dan menyalirkan aspirasi rakyat serta dapat menyeleksi dan memilih pimpinan 

atau calon yang akan mengelola Negara secara profesioanal jujur dan adil. 

Agar pengawasan penyelenggara Pemilu berjalan secara efektif, Bawaslu 

mengupayakan dukungan optimal dari lembaga pemerintahan dan Komisi/Badan 

Negara independen sebagai mitra. Hubungan yang sinergis antar pemerintah, 

terutama penyelenggara Pemilu, mutlak dilakukan untuk menjaga kualitas Pemilu 

Indonesia. Pentingnya relasi/kerjasama antarlembaga Pemilu tidak bisa dilepaskan 

dari fungsi masing-masing lembaga yang saling terkait satu sama lain. KPU 

adalah lembaga yang bertanggungjawab secara operasional terhadap pelaksanaan 

Pemilu, sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang bertanggungjawab melakukan 

pengawasan dan penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa Pemilu, sebelum 

diteruskan ke proses pemidanaan di kepolisian. Bawaslu pun memaksimalkan 

sosialisasi kepada steakholder, peserta, dan pemilih, dan penguatan terhadap sisi 

penegakkan hukum. Selain mencegah Bawaslu juga menguatankan terhadap 
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penegakkan hukum agar ada kepastian hukum, ada keadilan hukum yang 

dirasakan oleh semua pihak. 17

Hubungan kerjasama yang baik antar semua lembaga penyelenggara 

Pemilu akan menciptakan Pemilu yang sehat. Pemilu menjadi momentum untuk 

melahirkan sebuah pemerintahan yang baik, untuk menghasilkan proses dan hasil 

yang baik tentu harus dilakukan kontrol, koordinasi dan komunikasi antarlembaga 

penyelenggara Pemilu termasuk kemampuan untuk menarik publik dan 

masyarakat terlibat didalamnya. 

Kerjasama dan relasi antarlembaga yang baik menjadi syarat mutlak untuk 

menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan Pemilu yang baik. Kekompakan 

antarlembaga penyelenggara Pemilu akan berdampak pada kepercayaan

masyarakat untuk berpartisipasi dan menjaga proses Pemilu. Kerjasama 

antarlembaga penyelenggara Pemilu adalah sebuah kepercayaan yang tak boleh 

ditawar. Terlebih lagi jika penyelenggara Pemilu mengharapkan peran dan 

partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan Pemilu. Masyarakat adalah 

pihak yang menilai sejauh mana peran kelembagaan penyelenggaraan Pemilu 

efektif melakukan kerja-kerja kelembagaanya.

                                                            
17 Khoiriyah Fatikhatul, Ketua Bawaslu Lampung, Wawancara Pribadi, Lampung, 13 juni 

2017.
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Adapun Peran Bawaslu adalah sebagai berikut : 

1. Mengawasi setiap tahapan Pemilu;

Bawaslu sudah mengawasi setiap tahapan Pemilu bahkan dibawah 

Bawaslu ada Panwas tingkat Kab/Kota dan Kecamatan untuk memantau 

dan mengawasi Pemilu selama berlangsungannya Pemilihan.

2. Mengkoordinasi dengan KPU dan Panwas dalam tahapan Pemilu;

Berkoordinasi dan berrelasi dengan semua Lembaga/Badan Pemerintah 

yang berkaitan dengan pengawasan agar dapat bekerjasama untuk 

menciptakan Pemilu yang bersih jujur adil dan terciptanya Pemilu yang 

bersih dalam Negara Demokrasi.

3. Mensosialisasikan bagaimana tahapan Pemilu dan cara memilih Pemimpin 

yang baik kepada masyarakat, seperti mengenal visi misi calon yang akan 

mencalonkan diri dalam Pemilu;

4. Meminimalisir dan menindaklanjuti setiap pelanggaran atau kecurangan 

yang terjadi dalam Pemilu seperti money politic dan kampanye; dan

5. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan 

menjadikan kritikan dari masyarakat sebagai acuan untuk memperbaiki 

sistem dan masukan untuk memperbaiki pengawasan yang lebih baik lagi 

Jika dilihat dari kelima peran Bawaslu diatas, Bawaslu mempunyai

tanggungjawab penuh untuk mengsukseskan Pemilu dalam mengawasi tahapan 

pemilu. Sudah jelas bahwa Bawaslu tidak bisa menegakkan peraturan KPU 

sendiri dalam menjalankan perannya. Selain Bawaslu yang berperan, masyarakat 

pun harus peduli dengan apa saja pelanggaran yang terjadi dan relasi 
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antarlembaga serta kekompakan setiap lembaga harus benar-benar terjalin dengan 

baik agar sistem yang ada dapat terwujud dengan baik dan negara ini bisa 

mencapai negara yang taat pada aturan yang berlaku. Masyarakat harus sadar 

bahwa pemilihan adalah tanggungjawab bersama dan pemilihan untuk kebaikan 

bersama untuk masadepan negara yang lebih baik.

Pengawasan yang di lakukan Bawaslu tidak akan maksimal jika tanpa 

adanya kerjasama dan relasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan seperti 

KPU, peserta Pemilu, Partai Politik, Organisasi Pemantauan, Kelompok 

Masyarkat Sipil Pegiat Pemilu, Lembaga/Komisi Negara yang memiliki mandat 

didalam perundang-undangan dan calon serta keikutsertaan masyarakat dalam 

pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran dalam pemilihan 

seperti money politic.

Berani mengatakan “tidak” dan menolak money politic dalam pemilihan 

agar para calon dan tim sukses pun tidak berani lagi untuk melakukan pelanggaran 

karena tidak ada lagi yang akan menerima pelanggaran dalam Pemilu. Jika semua 

elemen yang berkaitan sudah bekerja sama peraturan KPU akan bisa ditegakkan 

dan peran Bawaslu pun akan terealisasi dengan baik dan berhasil menjalankan 

perannya dengan baik dalam pengawasan Pemilu di Lampung, khususnya Kota 

Bandar Lampung karena sistem akan berjalan dengan baik jika semua sistem 

didalamnya bekerjasama. 

Pelaksanaan yang terjadi dilapangan banyak sekali kecurangan, bahkan 

bukan menjadi rahasia umum lagi setiap kali akan diadakannya pemilihan pasti 
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banyak sekali yang sudah memainkan berbagai cara untuk mendapatkan suara 

banyak dan memenangkan pemilihan saat Pemilu. Salah satu nya adalah money

politic yang bukan menjadi hal yang asing lagi di telinga masyarakat, baik 

kalangan menengah atas bahkan bawah sekalipun. Money politic menjadi cara 

yang paling mudah membeli suara masyarakat kalangan bawah karena masyarkat 

membutuhkan apa yang akan mereka terima saat uang atau barang yang 

dikeluarkan oleh tim sukses para calon.

Kurangnya pendidikan politik, kurangnya kesadaran untuk menegakkan 

aturan, kurangnya SDM dan dan rendahnya tingkat ekonimi membuat masyarakat 

buta bahwa Pemilu adalah pesta rakyat pesta demokrasi. Karena bagi mereka apa 

yang bisa mereka terima hari ini itu lebih berarti untuk melanjutkan hidup hari ini 

dan beberapa hari kedepan. Akibatnya banyak masyarakat lebih tertarik untuk 

menerima apa yang diberikan para calon dari pada nemilih sesuai visi misi dan isi 

hati. Ini menjadi salah satu tugas penting untuk Bawaslu agar dapat mengatasi dan 

dapat lebih keras mensosialisasikan pemahaman tentang Pemilu.

Kampanye menjadi salah satu ajang trend saat Pemilu akan berlangsung. 

Tidak jarang pula dalam kampanye serng terjadi kekerasan dan pelanggaran 

dalam Pemilu. Bagi masyarakat kampanye adalah tempat hiburan untuk bertemu 

banyak orang dan dalam kampanye pun kebanyakan bukan diisi dengan 

pendidikan politik tetapi malah hiburan yang membuat tujuan kampanye yang 

sebenarnyapun tidak terealisasi dengan baik di masyarakat. Tujuan kampanye 

untuk memperkenalkan calon, visi dan misi calon dan berdialog seputar 
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pencalonan, tapi kenyataannya kampanye tidak sesuai dengan tujuan dari 

kampanye itu sendiri. 

Ini menjadi PR bagi Bawaslu harus lebih keras lagi untuk meningkatkan 

perannya dalam Pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam Pemilu baik 

Kampanye maupun Money politic. Dan ini juga menjadi tugas kita bersama untuk 

dapat mewujudkan Pemilu yang adil, jujur dan bersih. Kerjasama semua pihak, 

Badan/Lembaga Pemerintah, steakholder, dan semua element Pemerintah lainnya 

sangat penting termasuk kerjasama dengan masyarakat karena tanpa kerjasama 

dan relasi baik satu sama lain semua tidak akan bisa berjalan dengan baik dan 

tercapai. 

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Bawaslu Provinsi Lampung 

Dalam Menegakkan Peraturan KPU

1. Faktor Pendorong Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan

Peraturan KPU

Pemilu adalah suatu kegiatan penyaluran hak demokrasi setiap warga

negara dalam menentukan pemimpin politik dan pemerintahan untuk  mengurus 

Negara dan juga daerah sesuai dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 
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Kabupaten/Kota. Dalam Pemilu money politic sering terjadi di masyarakat karena 

kurang sadarnya masyarakat bahwa penegakkan peraturan dan berani berkata 

“tidak” untuk menolak money politic.

Proses pemilihan sudah sepatutnya masyarakat memiliki kepedulian dalam 

pemilihan dan menentukan pemimpin sesuai kata hati, bukan karena imingan 

uang atau sembako yang sering di lakukan tim sukses para calon. Namun, pada 

kenyataannya apa yang diinginkan oleh pemerintah bahwa setiap proses 

pemilihan langsung masyarakat diharuskan untuk memilih dan diharapkan 

masyarakat tidak menerima bentuk apapun yang diberikan oleh tim suskes para 

calon.

Bawaslu tidak membatasi atau melarang orang-orang untuk berpikir atau 

mengkrtikit tentang kinerja Bawaslu, ini ruang demokrasi. Bawaslu adalah 

lembaga Publik yang memang bisa dinilai secara umum oleh masyarakat. 

Masyarakat mungkin menilai Bawaslu, “ kok kurang menindaklanjuti pelanggaran 

yang terjadi, dan lain sebagainya”, inilah pentingnya sosialisasi kepada 

masyarakat. Bahwa proses pelanggaran di Bawaslu itu ada prosedurnya dan 

sistematikanya. Yang di anggap itu pelanggaran belum tentu suatu pelanggaran 

karena Bawaslu harus memenuhi unsur pidana sesuai pasal dan waktu juga untuk 

menangani dan menindaklanjuti pelanggaran terbatas, saksi pun tidak mudah 

untuk di datangkan.18

                                                            
18 Khoiriyah Fatikhatul, Ketua Bawaslu Lampung, Wawancara Pribadi, Lampung, 13 juni 

2017.
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Apapun yang menjadi kritikan yang di lontarkan dari berbagai kalangan, 

itu sebagai acuan evaluasi dan dorongan untuk Bawaslu agar dapat memperbaiki 

jadi lebih baik lagi. Kritikan yang di dapat oleh Bawaslu itu harus menjadi acuan 

Lembaga Pengawas ini sebagai landasan untuk dapat membangun pemilihan yang 

benar-benar bersih, jujur dan adil yang bebas dari pelanggaran seperti money 

politik atau kampanye yang tidak seuai aturan yang melanggar Undang-Undang. 

Bawaslu juga berupaya kedepannya agar semua bersama-sama berkomitmen 

untuk menolak pelanggaran, patuh terhadap aturan jika salah ditindak, peserta 

patuh untuk tidak menerima money politic, pemilih berani menolak dan berani 

katakan tidak pada money politic serta regulasi lebih dikuatkan lagi agar tidak ada 

ruang peserta membentuk multitafsir terhadap suatu pasal.

2. Faktor Penghambat Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan 

Peraturan KPU

Kerangka hukum pemilihan di Indonesia mengenal dua faktor Pengawasan

Pemilihan. Pertama adalah pengawasan pemilu yang diberi posisi dan tugas 

pengawasan oleh negara. Kedua, pengawasan pemilu yang berasal dari 

masyarakat, yang tidak diberi posisi dan penugasan khusus oleh negara. 

Pembedaan aktor tersebut berimplikasi pada aspek fasilitas dan privilege yang 

diberikan. Pengawasan pemilu kategori pertama di fasilitasi oleh negara, termasuk 

aspek finansial, dan mendapatkan privilege berupa wewenang yang lebih besar di 
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bandingkan dengan pengawasan Pemilu ketegori kedua.19 Masyarakat dan 

Bawaslu memang harus bekerja sama dengan baik satu sama lain karena tanpa 

keduanya pengawasan tidak akan bersinergi dengan baik. Sebaik apapun 

pengawasan oleh Bawaslu jika masyarakat tidak ikut serta tetap saja 

penyelewengan dan pelanggaran dalam pemilihan akan tetap terjadi.

Money Politic adalah salah satu pelanggaran dalam pemilihan. Kurang 

kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menegakkan peraturan KPU 

menyebabkan money politik sering terjadi dalam pemilihan. Masyarakat harus 

berani mengatakan tidak dan menolak money politik. Tapi, kenyataannya 

masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan pemilihan jika bukan tim sukses 

atau relawan yang sudah ditunjuk oleh tim sukses calon. Partisipasi masyarakat 

sangat penting bagi kemjuan perpolitikan bangsa ini, akan tetapi untuk 

menumbuhkan rasa peduli masyarakat dalam pemilihan itu tidak mudah, oleh 

karena itu Bawaslu harus benar-benar bekerja ekstra untuk hasil yang diinginkan 

dan bahkan lebih baik, akan tetapi usaha Bawaslu Provinsi Lampung juga

menemukan hal-hal yang menghambat perjalanan dalam pengawasan itu, yaitu 

diantaranya : 20

a. Anggararan pertanggung jawaban keuangan sangat bermasalah,terbatas 

dan terhambat  karena Panwas di Kabupaten/Kecamatan itu adhock. 

Belum berani misalkan memberikan sosialisasi sampai ke tingkat 

                                                            
19 Gunawan Suswanto, mengenal penegak demokrasi dibalik tata kelola Bawaslu & 

DKPP, (Erlangga, 2016), h. 110
20 Khoiriyah Fatikhatul, Ketua Bawaslu Lampung, Wawancara Pribadi, Lampung, 13 juni 

2017.
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kelurahan karena belum ada SDM  di tingkat kelurahan atau PNS yang 

bertugas di tingkat kelurahan itu sebagaai kesektariatan Panwas,sehingga 

pertanggungjawaban keuangannya akan sulit. Kecuali sudah tetap di 

tingkat Kabupaten sehingga dari sisi anggaran menghambat, apalagi soal 

anggaran yang terbatas. Kelembagaan Bawaslu yang hanya di tingkat 

Provinsi itu menjadi hambatan;

b. Kendala waktu dan jarak penelusuran/pemantauan kasus pidana yang di 

ajukan pengawas Pemilu ke Kepolisian, waktu 3 sampai 5 hari dari 

pelapor mengenai tindaklanjut setelah laporan diterima;

c. Sulitnya saksi yang harus di klarifikasi bertempat tinggal jauh;

d. Masyarakat sulit membuat laporan pelanggaran Pemilu kepada Panwas 

Pemilu terutama yang tinggal-tinggal ditempat terpencil;

e. Masyarakat cenderung kurang tertarik untuk ikut jika dia tidak tim sukses. 

Membangun dan menggerakkan Kesadaran masyarakat bahwa pemilu itu 

pemilu kita, Pemilu itu pesta demokrasi; 

f. Kurang beraninya menagtakan “tidak” dan menolak money politic;dan

g. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, jika 

tidak menjadi tim sukses tidak ikutserta dalam pengawasan dalam 

pemilihan;

h. Sistem aturan yang membutuhkan kinerja yang sangat maksimal karena 

berhubungan dengan Pemilihan Pemimipin, untuk itu KPU harus bersikap 

taat asas, ketentuan yang ada sekarang mengikat sampai ada aturan yang 

baru yang mengubahnya;
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i. Panwaslu harus bekerja keras dan lebih profesional serta sungguh-sungguh 

menjaga kepercayaan; dan

j. Sistem pengawasan harus lebih berkembang dan independen, lebih kuat 

dan bisa lebih efektif bahkan dapat berakhir dengan ancaman

pemberhentian;

k. Kuatkan regulasi/aturan dan dapat dipertegas bukan hanya sekedar 

ancaman/aturan saja;

l. Bawaslu dapat melaksanakan sesuai kewenangan, namun dalam hal 

penanganan tindak pidana masih terdapat berbagai kekurangan, yang 

disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam 

penindakan, menerima laporan sampai meneruskan kepada pihak yang 

berwenang;

m. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat dari pada 

perkembangan teknis pengawasan Pemilu;

n. Regulasi teknis pengawasan yang kurang memadai;

o. Panwaslu Kanupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS 

yang bersifat ad hock;

p. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota 

yang belum memadai;

q. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian susah dijangkau oleh 

pengawas Pemilu;

r. Komitmen untuk menegakkan hukum kurang;
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s. Mekanisme penegak hukum yang melibatkan pihak lain seperti kejaksaan 

dan kepolisian;dan

t. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengawasan Pemilu.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang didapatkan dengan merujuk

pada permasalahan yang daa, yaitu :

1. KPU adalah pihak yang melaksanakan setiap teknis tahapan Pemilu, 

sedangkan Bawaslu adalah pihak yang mengawasi Pemilu, menangani 

pelanggaran dan menyelesaikan sengketa. Peran Bawaslu dalam Pemilu 

adalah mengawasi, mensosialisasikan, mengkoordinasi, menindaklanjuti 

kecurangan dan mengevaluasi kinerja Bawaslu.

2. Adapun faktor penghambat Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam 

menegakkan peraturan KPU yaitu : masih kurang nya kesadaran 

masyarakat, kurang beraninya mengatakan tidak pada money politik, 

saksi, anggaran, waktu dan jarak penelusuran/ pemantauan, kurangnya 

percaya diri dengan pilihan hati, makin maraknya calon mengiming-

ngimingi uang dan sembako untuk melakukan money politic.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, sebagaimana penutup

dalam skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh aparatur pemerintah yang ada dibawah naungan 

Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang berkaitan didalamnya seperti 

KPU dan lainnya disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan 

Bawaslu Kota Bandar Lampung, guna meningkatkan keberhasilan peran 

Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU. Dan kesadaraan masyarakat 

dalam ikut serta dalam pengawasan dan berani katakan “tidak” pada 

money politic. Agar tercapainya pemimpin yang adil, bersih dan jujur. 

Harusnya regulasi  Undang-Undang pidana yang tegas yang menimbulkan 

efek jera dan berat terhadap pelaku dan penerima money politic.

2. Kepada masyarakat agar dapat memahami visi misi dan benar-benar 

mengenal para calon agar memilih calon sesuai isi hati bukan karena 

imingan-imingan yang menggiurkan seperti sembako atau money politic. 

Jika ada penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan saat Pemilu, 

masyarakat jangan hanya diam tapi mengadu dengan Bawaslu agar dapat 

di tindaklanjuti. Upaya tersebut untuk membangun masyarakat dan pemilu 

yang lebih baik lagi agar tercipta demokrasi yang bersih jujur dan adil.
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DAFTAR WAWANCARA

Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU

1. Apakah pihak Bawaslu menemukan penyelewengan dalam Pemilu ?

2. Tindakan apa yang di ambil Bawaslu dalam menyelesaikan kecurangan 

yang terjadi  dalam Pemilu ?

3. Penyelewengan apa yang sering banyak terjadi dalam Pemilu ?

4. Apa yang menjadi faktor penghambat Bawaslu dalam menegakkan 

peraturan KPU ?

5. Kontribusi apa saja yang dilakukan bawaslu dalam pemilihan umum ?

6. Strategi dan langkah apa saja yang dilakukan Bawaslu untuk pengawasan 

terhadap pemilihan ?

7. Bagaimana Bawaslu menghadapi kritikan masyarakat terkait peran 

Bawaslu dalam mengawasi pemilihan dalam kecurangan Pemilu ?

8. Kedepan langkah apa saja yang akan dilakukan Bawaslu dalam 

mengurangi kecurangan dalam Pemilu ?

9. Bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU ?

10. Bagaimana keseimbangan antara Bawaslu dan masyarakat dalam 

menegakkan peraturan KPU ?
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PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Penelitian : Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan 

Peraturan KPU

Tanggal Wawancara : 13 juni 2017

Pewawancara : Novica Mailanti

A. Identitas Informan

Nama Informan : Fatikhatul Khoiriyah, S. H. I. M .H 

Jabatan Informan : Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

B. Pendahuluan

1. Memperkenalkan diri;

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat 

penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya akan 

digunakan untuk kepentingan penelitian;

3. Melakukan kontrak wawancara 20 – 40 menit.

C. Pertanyaan Wawancara

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan merekam isi 

pembicaraan melalui audio recorder  atau penulisan tangan. 

1. Apakah pihak Bawaslu menemukan penyelewengan dalam Pemilu ?

2. Tindakan apa yang di ambil Bawaslu dalam menyelesaikan kecurangan 

yang terjadi  dalam Pemilu ?

3. Penyelewengan apa yang sering banyak terjadi dalam Pemilu ?



4. Apa yang menjadi faktor penghambat Bawaslu dalam menegakkan 

peraturan KPU ?

5. Kontribusi apa saja yang dilakukan bawaslu dalam pemilihan umum ?

6. Strategi dan langkah apa saja yang dilakukan Bawaslu untuk pengawasan 

terhadap pemilihan ?

7. Bagaimana Bawaslu menghadapi kritikan masyarakat terkait peran 

Bawaslu dalam mengawasi pemilihan dalam kecurangan Pemilu ?

8. Kedepan langkah apa saja yang akan dilakukan Bawaslu dalam 

mengurangi kecurangan dalam Pemilu ?

9. Bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU ?

10. Bagaimana keseimbangan antara Bawaslu dan masyarakat dalam 

menegakkan peraturan KPU ?

11. Menurut anda, apa yang menjadi faktor penghambat Bawaslu dalam 

menegakkan peraturan KPU ? 

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara;

2. Menyampaikan ucapan terimakasih;

3. Mengakhiri wawancara.
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