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ABSTRAK 

Pemilihan Umum (Pemilu) memang dianggap sebagai lambang sekaligus 

tolak ukur pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil Pemilu 

merupakan refleksi dari suasana keterburukan dan aplikasi dari nilai dasar 

demokrasi. Disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikap yang 

dianggap cerminan pendapat warga Negara. Alasannya, pemilu memang dianggap 

akan melahirkan suatu Refresentasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan 

erat dengan legitimasi bagi pemerintah.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

akan penulis bahas adalah: bagaimana peran dan fungsi panwaslu dalam 

pengawasan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap peran dan fungsi panwaslu tersebut. Tujuan yang 

ingin di capai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan 

masalah diatas terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini dapat berguna sebagai 

upaya perluasan wawasan  keilmuan dan peningkatan  menulis karya ilmiah  

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata 

Negara dan politik (siyasah). 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelian lapangan (field Reaserch), 

yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog 

dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif 

menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya deskriptif, interpretatif 

yang mengutamakan uraian kata-kata, Adapun lokasi penelitiannya yaitu di kantor 

Bawaslu kota Bandar Lampung  

Kesimpulan penelitian adalah Peran Panitia Pengawas Pemilu sebagai 

pengawas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yakni 

melakukan proses pengawasan agar tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan-

kecurangan demi tercapai tujuan, yakni Penyelenggaraan Pemilukada yang bersih. 

Dari data yang diperoleh, disimpulkan bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung 

dalam Pengawasan Pemilukada tersebut telah melakukan tugas dan fungsinya 

berdasarkan hak dan kewajibannya. Pengawasan di dalam Islam, terbagi menjadi 

dua. Pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi 

hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin 

Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Kedua, sebuah 

pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari 

luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan 

dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah 

didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan 

lain-lain sebagainya. 



 

 

  



 

 

  



 

 

MOTTO 

َمْت ِلَغٍد َوات َُّقوا  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدَّ
 (١٨)اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن 

 

      Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al-Hasyr : 18) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan  lebih lanjut pembahasan skripsi ini  penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini 

adalah  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas 

Pemilu (PANWASLU) dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung 

Tahun 2015”. 

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam  judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang di dapat setelah menyelidiki, 

mempelajari, dan sebagai tinjauannya tepat, benar dengan dugaannya semula.
1
 

2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah di tentukan oleh Allah SWT berupa 

aturan-aturan dan larangan bagi umat muslim.
2
 

3. Peran adalah ikut ambil bagian di suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, 

partisipasi.
3
 

                                                             
1 Petter Salim, M. A., Yunny Salim, B. Sc. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. 

Penerbit. Modern Englis Press, Jakarta 1991. Hlm.722. 
2 Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah – Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT .Raja Grafindo 

Persada, 1994, Cetakan K eempat), Hal. 154 
3 Alwi, Hasan. dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indoneisa, Jakarta : Balai Pustaka. Hlm 
  65  



 

 

4. Fungsi adalah jabatan pekerjaan yang di lakukan.
4
 

5. Panwaslu adalah suatu lembaga panitia pengawas pemilu di tingkat 

kabupaten/kota.
5
 

6. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang melihat dan memantau suatu 

pekerjaan.
6
 

7. Pemilukada adalah kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan 

umum kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
7
 

8. Walikota adalah kepala daerah atau pemimpin untuk daerah tingkat 

kotamadya.
8
 

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah kajian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peran dan fungsi panwaslu 

dalam pengawasan pemilihan  walikota yang di lakukan oleh pemerintah tahun 

2015 di kota Bandar lampung.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam 

Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015”, adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
4 Ibid hlm 35 
5 Ibid hlm.60 
6 Ibid hlm.64 
7 Ibid hlm.65 
8 Ibid hlm.97 



 

 

1. Alasan Objektif : Karena banyaknya fenomena di kalangan masyarakat ketika 

datang masa pilkada dan praktek money politic yang di lakukan oleh para calon 

kepala daerah. 

2. Alasan Subjektif: Permasalahan tersebut sangat menarik untuk di kaji secara 

mendalam, serta di samping itu juga ada relevansinya dengan di siplin ilmu 

yang di pelajari. 

 

C. Latar Belakang 

Dalam hasil amandemen ke tiga undang-undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang 

Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar didalam pelaksanaan kedaulatan 

rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam Undang-

Undang 1945.
9
 

Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur pertama 

dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari 

suasana keterburukan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu 

adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat 

warga Negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu 

Refresentasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi 

bagi pemerintah. 

                                                             
9 Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) 



 

 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-

Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan 

umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.
10

 

Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya 

kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.  Bertanggung jawab 

secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 

mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan 

tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak 

yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang 

demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga 

tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP. 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, 

Panwaslu di pimpin oleh tiga orang anggota panwaslu dari kalangan professional 

yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di 

Indonesia terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.
11

 

                                                             
10Pemilihan secara umum secara langsung”. http://www.id.wikipedia.org/wiki/ 

Pemilihan_secara_umum_secara_langsung. Di Akses Sabtu 29 april 2017 
11Undang-Undang Panwaslu”. http://www.id.wikipedia.org/wiki/ Undang-Undang 

Panwaslu. Di Akses Sabtu 29 april 2017 

http://www.id.wikipedia.org/wiki/
http://www.id.wikipedia.org/wiki/


 

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perpu Pilkada). Dalam perpu tersebut 

pemilukada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan sejumlah 

perbaikan.
12

 

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada dua jenis institusi yang 

mewakili rakyat. Pertama DPRD yang di pilih melalui pemilihan umum untuk 

menjalankan fungsi legislatif daerah. Kedua kepala daerah yang di pilih melalui 

pemerintahan daerah yang di lakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang 

bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. 

Dengan demikian kepala daerah dan DPRD adalah pejabat yang di pilih 

rakyat melalui proses pemilihan, yang mendapat mandat untuk mengatur dan 

mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang di miliki yang bersangkutan. 

Penyelenggara pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung sekarang 

ini banyak menimbulkan masalah terutama biaya atau anggaran yang besar dan 

biaya sosial tinggi. Kerusakan dan konflik sosial selalu menyertai dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada awalnya pemilukada merupakan 

solusi yang tepat sebagai sarana kedaulatan rakyat dan menjaring pemimpin di 

tingkat daerah. Namun pada akhirnya penyelenggaraan pemilihan umum kepala 

daerah menuai banyak kritik sehingga pemilukada perlu di evaluasi dan sebagai 

antitesis dari model pemilihan oleh DPRD.
13

 

                                                             
12Substansi perpu pilkada “. http://www.www.tempo.co/.../2014/10/.../ini Substansi-

Perpu-Pilkada-Dan-Perpu-Pe. Di Unduh Senin 27 maret 2017 
13Sodikin, HUKUM PEMILU: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata 

Publishing, Jawa Barat, 2014, hlm.213 

http://www.www.tempo.co/.../2014/10/.../ini


 

 

Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan 

kepada Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat BAWASLU)
14

 adalah 

lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

Pemilu di tingkat Provinsi. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.  

Panitia Pengawas Pemilu (disingkat PANWASLU)
15

  Adalah Panitia Yang 

Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan 

Desa/ Kelurahan. Meskipun Bawaslu memiliki perpanjangan tangan sampai 

tingkat desa tetapi peluang untuk terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. 

Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah 

agar calon yang didukungnya memenangkan pertandingan meskipun dengan cara-

cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi sikap ambigu dari masyarakat 

enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk 

mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan 

tindakan antisipatif oleh pengawas pemilu. 

Dengan begitu Panwaslu Pilkada, tidak hanya bertanggungjawab terhadap 

pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam 

                                                             
14 Untuk penulisan selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum disingkat menjadi 

Bawaslu.  
15 Untuk penulisan selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum disingkat menjadi 

Panwaslu. 
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membuat rakyat memilih kandidat kepala daerah yang merekah anggap mampu 

dan cakap. 

Pemilihan umum walikota Bandar lampung tahun 2015 ini diikuti oleh tiga 

pasangan calon. Pasangan nomor urut satu yaitu Muhammad Yunus - Ahmad 

Muslimin mengambil jalur independen. Pasangan nomor urut dua yaitu Walikota 

Petahanan Herman HN dengan Yusuf Kohar. dan pasangan nomor urut tiga yaitu 

Wakil Walikota Petahanan Tobroni Harun dengan Komarunizar. 

Pemilihan umum Walikota  Kota Bandar La mpung 2015 adalah 

Pemilihan Umum yang dilaksanakan untuk memilih Walikota Bandar Lampung 

dan Wakil Walikota Bandar Lampung Untuk Periode 2016 - 2021
16

. Pemilihan ini 

dilaksanakan bersamaan  dengan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada hari 

Rabu, 9 Desember 2015. 

Dalam pemilihan umum Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 Panitia 

Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung telah melaksanakan peran dan fungsi 

sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
17

 

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, 

dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan pemilu, karena substansi dari 

pemilu adalah membantu rakyat agar bisa memilih pasangan calon kepala daerah 

yang mereka anggap mampu dan cakap dalam hal tersebut. Manajemen dalam hal 

ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai 
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dengan hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya‟la Rasulullah 

bersabda: 

 ٌَّ ْٛي   َهللا ْي َهللا ََهللا ْي  إِ َهللٗا  ُكمِّ  َهللا ه   َهللا  َهللا َهللا َهللا  َهللا

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).
18

 

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 

Pengawasan di dalam ajaran Islam yaitu pengawasan yang berasal dari diri, yang 

bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa 

Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. 

Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah 

yang ketiga. Allah SWT berfirman: 

                                  

                                    

                           

 

                                                             
18 http://muchsinal-mancaki.blogspot.co.id/2011/09/ayat-dan-hadits-tentang-
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Artinya : “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan 

rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan 

tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang keempatnya. 

Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang 

keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang 

kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka 

di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada 

mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

(QS. Al-Mujadalah:7).
19

  

 

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk 

mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya 

adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan 

tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan.   

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan 

dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep 

pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, 

artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil 

                                                             
19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, Cipta Bagus Segara, Bekasi, Qs. Al-

Mujadalah(7)  



 

 

saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara 

signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep 

sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibat 

Allah Swt sebagai pengawas utama. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

akan penulis bahas adalah:  

1. Bagaimana peran dan fungsi panwaslu dalam pengawasan pemilihan Walikota 

Bandar Lampung tahun 2015? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran dan fungsi panwaslu dalam 

pengawasan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 ? 

 

E. Tujuan Penelitian   

1. Tujuan yang ingin di capai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui peran dan fungsi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam 

pengawasan pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015 tersebut serta  

untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap fenomena tersebut. 

2. untuk memenuhi persyaratan studi guna memproleh gelar kesarjanaan pada 

Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung.  

 

F. Manfaat Penelitian  



 

 

1. Secara teoritis  

Penelitian ini dapat berguna sebagai upaya perluasan wawasan  keilmuan 

dan peningkatan  menulis karya ilmiah  dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya hukum tata Negara dan politik (siyasah). 

2. Secara praktis 

Penelitian ini berguna sebagai acuan bagi pengemban tugas profesi hukum 

dan sebagi sumbangan pikiran dari peneliti bagi pembengunan hukum di 

Indonesia yang hingga kini masih berkembang seirama dengan kebutuhan 

terutama pada Hukum Tata Negara dan politik (siyasah). 

 

G. Metode Penelitian  

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah 

yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta .
20

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah 

ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara yang di gunakan dalam 

mengadakan penelitian, Untuk membahas permasalahan-permasalah yang di 

ungkapkan dalam penelitian ini, perlu adanya metode yang di gunakan dalam 

pengumpulan data, antar lain sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

                                                             
20 Cholid Norobuko Dan Ahmadi, Metode penelitian Pt. Bumi Aksara, Jakarta 1997, hal.1 



 

 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelian lapangan (field Reaserch), yaitu 

mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan 

objek penelitian.
21

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif menampilkan 

data penelitian dengan kat-kata, analisisnya deskriptif, interpretatif yang 

mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-

angka akan di berikan interpretasi, dan analisis dari sisi kualitatif.
22

 Adapun lokasi 

penelitiannya yaitu di kantor Bawaslu kota Bandar lampung. Dengan objek 

penelitian yaitu Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam 

Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer, yaitu data penelitian yang di peroleh secara langsung dari 

sumber aslinya dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian,
23

 dalam hal ini yaitu wawancara dengan anggota PANWASLU 

Kota Bandar Lampung. 

 

b. Data sekunder 

                                                             
21 Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta : Sumbangsih, 1975), 

hal 2. 
22 Ibid, hal 3 
23 Wagianto, Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari’ah Dalam Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang. IAIN Raden Intan Lampung 
Tahun 2015, hlm 90  



 

 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari  sumber-sumber yang telah 

ada.
24

  yakni data yang dapat menunjang pembahasan dalam skripsi ini. 

Data sekunder umumnya berupa buku-buku, kitab-kitab, undang-undang, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (Data 

dokumenter) yang di publikasikan dan tidak di publikasikan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data di lapangan penelitian, di gunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview 

Interview merupakan salah satu  metode pengumpulan dat yang di 

selenggarakan atau di lakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab, baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini 

menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang di maksud agar tidak 

terjadi kekakuan  tapi terserah dengan pedoman yang di terapkan.
25

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari menghimpun data yang 

tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa 

dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat 

agenda dan sebagainya”.
26

 

 

                                                             
24 Wagianto, Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari’ah Op.cit , hlm 91 
25 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, (Rieneka Cipta, Jakarta, 2006), hal 72 
26Ibid, hal 74 



 

 

4. Metode Pengolahan Data 

Metode Pengolahan Data adalah Data yang sudah terkumpul kemudian di 

olah. Pengolahan pada umumnya dilakukan dengan cara:  

a. Pemeriksaan data 

Pemeriksaan data yaitu memeriksa yang terkumpul sudah cukup lengkap, 

sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data 

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau  tanda yang menyatakan 

jenis sumber data. Catatan atau tanda dapat di tempatkan dalam body text. 

Jika itu buku literature, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbit dan 

halaman. Jika itu buku perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor 

pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. Jika itu putusan pemgadilan, 

catan terdiri dari nama pengadilan yang memutus perkara, nomorkode, 

tahun dan judul putusan. Catatan atau tanda dapat juga dapat juga di tempat 

kan di bagian bawah teks yang di sebut catatan kaki  (footnote) dengan 

nomor urut. 

c. Rekonstruksi data 

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, 

logis sehungga mudah di pahami dan diinterpretasikan. 

d. Sistemasi data 

Sistemasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 



 

 

5. Analisis Data 

Tehnik analisis data dalam penelitian ini mengguanakan analisis data 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan. Miles dan hubberman 

mengungkapkan banwa aktivitas dan ananlisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlansung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya  

sampai penuh. Adapun langkah-langkah analisis nya sebagai berikut : 

a. Reduksi data (data reduction) 

Proses pemilihan pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data yang mentah yang muncul dilapangan. Dalam hal ini 

data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 

yang masih kompleks kemudian direduksi dengan memilih dan 

memfokuskan pada hal-hal pokok. 

b. Penyajian data (data display) 

Yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam satu bentuk 

yang sistematis agar lebih sederhana dan dapat dipahami makannya. 

Setelah makna di reduksi, kemudian di sajikan dengan pola dalam bentuk 

uraian naratif.  

c. Penarikan kesimpulan (conclusiton drawing) 

Yaitu analisis data secara terus menerus  baik selama pengumpulan data 

maupun sesudah pengumpulan data untuk penarikan kesimpulan yang 

dapat menggambarkan pola yang terjadi. Sedangkan dalam analisis 

kualitatif. Peneliti menggunakan cara berfikir Induktif  yaitu menarik 

kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, atau 



 

 

menemukan ciri-ciri yang ada pada pada masalah sehingga dapat 

dikelompokkan kedalam nash. Metode induktif  ini  juga dapat digunakan 

dalam pengolah hasil penelitian lapangan yang berangkat pendapat 

perorangan kemudian dijadikan pendapat  dan pengetahuan yang bersifat 

umum. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan 

yang terjadi dilapangan guna menganbil kesimpulan.
27

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengawasan  

1. Pengertian Pengawasan  

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas 

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh 

mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang 

terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
28
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Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 

salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, 

baik pengawasn intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external 

control).di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).
29

 

Teori pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut.
30

 

a. Menurut Lyndal f. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang 

dikeluarkan. 

b. Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang 

membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu 

dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil 

pengawasan harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan atau 

ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya. 

c. Menurut Sondang siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah di temukan sebelumnya. 

d. Menurut George r terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang di lakukan, yaitu menilai pelaksanaan 

dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana yaitu selaras dengan standar. 
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Dari pengertian diatas dapat di pahami bahwa pengawasan adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau perorangan agar tidak terjadi 

penyimpangan yang di lakukan oleh oknum-oknum tertentu. 

 

2. Tujuan Pengawasan 

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemilihan 

kepala daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang bersih, 

bebas kecurangan dan aman. 

Sedangkan secara khusus menurut abdul halim yaitu: 

a. Menilai ketaatan terhadap perauran perundang-undangan yang berlaku. 

b. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku. 

c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

d. Mendeteksi adanya kecurangan
31

 

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak di 

capai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil output 

yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur 

jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan tujuan 

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
32

 

 

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 
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1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kemudian disingkat menjadi 

pemilukada dan kemudian selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah 

politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pengantian pemimpin 

saling berkaitan. Pemilu yang diselengarakan tidak lain adalah masalah politik 

yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.
33 

Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya 

“dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana yang 

disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang atau 

calon. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara 

menyeluruh tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja” demikian juga dalam 

kamus hukum, the process of chosing by vote a member of a representative body, 

such as the House of Commons or a local authority. For the House of Commons, 

a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign 

dissolver parlianment and summons a new one. Dengan demikian kata pemilihan 

umum adalah pemilihan dengan cermat, teliti, seksama dengan hati nurani seorang 

wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih. 

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana tersedia bagi rakyat untuk 

menjalankan kedaulatanya dan merupakan lembaga demokrasi.
34

  

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para 

pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi 

lain mengatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses para pemilih menentukan 

                                                             
33
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seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam 

hukum negeri (Parlemen). Ada pula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah 

metode dimana seluruh rakyat atau sebagaimana memilih orang yang mereka 

kehendaki. Melalui pemilihan umum akan ditentukan siapa yang berhak 

menduduki jabatan, baik jabatan kepemimpinan Maupin kursidi parlemen atau 

hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemilihan tersebut. Menurut Miriam 

Budiarjo, pemilihan umum dapat diselengarakan disegala tatanan sistem politik, 

baik itu di sistem politik demokratis, otoriter, maupun totaliter.
35

 

Negara yang menerapkan demokrasi sebagai perinsip penyelengaran 

pemerintahan, pemilu maupun pilkada merupakan media bagi rakyat untuk 

menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar terselengara perubahan 

kekuasan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang 

dijamin oleh konstitusi.
36 

Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilihan umum merubah konsep 

kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil pemilu adalah orang-

orang terpilih mewakili rakyat dan bekerja dan atas nama rakyat. Dengan 

demikian, pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan 

pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, 

untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena pemilu adalah sarana 

pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.
37
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Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali 

disebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala 

daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk 

setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 

Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk 

kabupaten Wali kota dan wakil wali kota adalah untuk kota.
38 

Dengan demikian, pemilukada menjadi prasyarat dalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui demokratisasi 

prosidural tersebut rakyat sebagai pemenang kedaulatan akan pertama, 

memperbaharui kontrak sosial, kedua, memilih pemerintah baru, dan ketiga 

menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru. Demokratisasi dalam 

mekanisme rekrutmen para pemimpin politik menjadi awal untuk mewujudkan 

hubungan kekuasan yang serta tersebut karena para pemimpin politik inilah yang 

nantinya akan perperan sebagai decision maker dalam tata kelola pemerintahan 

daerah.
39 

Melihat sedikit sejarah perjalanan Undang-Undang Pemilukada, 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara gradual 

(berangsur-angsur) di masa awal reformasi menghasilkan reformasi politik yang 

cukup signifikan. Salah satu yang cukup penting dan tertuju dalam amandemen  

UUD NRI 1945 adalah diaturnya mekanisme pemilihan langsung untuk pemilihan 

presiden dan wakil presiden serta untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan 

secara demokratis. Perubahan kedua UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) 
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menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan 

kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat luas dan meiliki dua makna yaitu 

baik pemilihan langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) Kedua-duanya 

demokratis.
40 

Setelah Kemerdekan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 

Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelengaraan 

pemerintahan daerah. Dalam pendetaan tersebut, pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND) 

yang ditetapkan pada tangal 23 November 1945. Dalam Undang-Undan tersebut, 

tampaknya kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, dan mereka merupakan 

wakil pemerintahan di daerah. Selain itu, juga memimpin Komite Nasional 

Daerah yang anggotanya sebanyak 5 orang sebagai penyelenggara pemerintahan 

daerah sehari-hari.
41 

Dengan demikian, pengangkatan kepala daerah tidak melalui satu proses 

politik atau tahapan-tahapan sebagaimana lazimnya sekarang, seperti pencalonan, 

penjaringan, seleksi dan pemilihan, tetapi lebih merupakan pengangkatan 

langsung dari pemerintah pusat. Hal itu dilakukan karena beberapa faktor, antara 

lain : 

a. suasana politik yang belum stabil,  

b. masyarakat masih dalam kondisi traumatic 
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c. aturan pelaksanaan belum jelas  

d. DPRD yang merupakan representasi suara rakyat belum ada, karena pemilu 

belum dilaksanakan. 

Dilihat dari aspek politiknya, pengangkatan kepala daerah oleh pemerintah 

pusat dapat disimak dalam 3 hal, yakni : 

1. Strategi politik pemerintah di dalam memantapkan kekuasaannya di 

daerah. 

2. Upaya menghindari dan meredam konflik politik di aderah. 

3. Dalam upaya penetapan sistem  politik local.
42

 

 

Selain itu, kepala daerah mengemban tiga peran, yaitu : 

1. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,  

2. Wakil kepala pemerintahan di daerah,  

3. Sebagai pimpinan badan Legislatif di daerah. 

 

Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 dianggap kurang memadai 

dalam menata penyelengara pemerintah daerah dan usaha mencapai demokratisasi 

kehidupan politik sebagai tujuan revolusi, pemerintah melakukan pembaharuan 

dengan menetapkan UU No. 2 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. 

Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut adalah dimaksudkan untuk 

merekrut kepala daerah yang didasarkan atas kepentingan politik masyarakat 

setempat, sehinga pemerintah pusat mengangkat calon berdasarkan atas aspirasi 

masyarakat yang disampaikan melalui DPRD bersangkutan. Pengankatan yang 

dilakukan oleh mandagri itu adalah sebagai upaya di dalam menyesuaikan 
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kepentingan politik masyarakat setempat dengan kepentingan politik 

pemerintahan pusat. Sampai akhir berlakunya UU No. 22 Tahun 1948 dengan 

diganti UU No. 1 Tahun 1957 tidak pernah ada Undang-Undang yang mengatur 

tentang tata cara rekrutmen kepala daerah, sehinga lebih merupakan pajangan 

konsep politik.
43

 

Amandemen UUD NKRI 1945 berimplikasi luas terhadap sistem 

ketatanegaran. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan 

di tingkat daerah yaitu mnegenai pemilihan kepala daerah. Amandemen UUD 

NKRI 1945 Menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan di daerah 

terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam 

pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-

masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan kota dipilih 

secara demokratis”.
44

 

Apabila membaca kembali risalah sidang MPR pada saat amandemen  

UUD NRI 1945 Yang merumuskan pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 para perumus 

UUD NRI 1945 memang menghendaki dan bersepakat bahwa pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis. Namun, perumus 

Undang-Undang NRI 1945 tersebut berkeinginan untuk memberikan kesempatan 

bagi para pemebentuk Undang-Undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah 

lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah, situasi daerah serta kondisi 

daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
45

 Yang 

berlatang belakang pemikiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 
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(4) bahwa sistem pemilihan yang akan diterapkan disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan 

menerapkan sistem perwakilan (pemilihan akan dilakukan oleh DPRD) atau 

melakukan pemilihan secara langsung (pemilihan secara langsung oleh rakyat). 

Tujuannya adalah agar ada fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan 

sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu terkait dengan penghargaan konstitusi 

terkait keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat diberbagai daerah yang 

berbeda-beda. Ada daerah yang lebih condong untuk menerapkan sistem 

pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan) dan adapula daerah yang 

cendrung lebih menyukai pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) dalam 

hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Baik pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun demokrasi 

secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk katagori sistem 

yang demokratis.Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati 

menggunakan kata demoratis dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam Undang-Undang. Undang-Undanglah yang menentukan apakah pemilihan 

kepala daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau dilakukan oleh DPRD, yang 

penting perinsip dasarnya adalah demokratis.
46

 

Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat dua tafsiran dari frasa “dipilih 

secara demokratis”, yaitu dalam arti pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 

rakyat dan pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Amandemen UU NRI 1945 

sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang meyatakan bahwa : “kedaulatan berada 
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ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 

rakyat dan dapat diartikan bahwa pemerintahan harus bersumber dari rakyat. 

Rakyatlah sebgai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa yang menjadi 

kepala daerahnya.
47 

Tafsiran kedua dari frasa “dipilih secara demokratis” berarti UUD NRI 

1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan 

calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai 

politik. Partai politik merupakan salah satu lembaga yang berfungsi melakukan 

rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang 

demokratis.
48 

Demikian juga terhadap tafsiran pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, 

yang mana dipilih secara demokrasi adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati dan 

Walikota) sedangkan Wakil kepala daerah tidak diharuskan satu paket dengan 

kepala daerah, sehingga posisi wakil kepala daerah dapat dihilangkan dalam 

sistem pemerintahan daerah. 

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung 

Pemilukada (Pemilihan Umum Kapala Daerah) secara langsung 

(selanjutnya ditulis Pemilukada) yang telah dilaksanakan pada bulan juni 2005 

merupakan buah reformasi yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. 

Pemilukada pada hakikatnya adalah “pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat di 
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setiap daerah memilih sendiri secara bebas dan rahasia siapa calon Gubernur, 

Bupati dan Walikota yang akan menjadi pemimpin mereka.
49 

Pemilu merupakan alternatif untuk menjawab hiruk-pikuk, gaduh, kisruh 

dan jeleknya proses maupun hasil pemilukada secara tidak langsung lewat DPRD 

Dibawah UU No.22 Tahun 1999. Pemilukada langsung menjadi kebutuhan 

mendesak guna mengoreksi segera mungkin segala kelemahan dalam pemilukada 

pada masa lalu. Pemilukada bermanfaat untuk menegakkan kedaulatan rakyat atau 

menguatkan demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan (governance) 

maupun lingkungan kemasyarakatan (civil society). 
50 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

sebagai penganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang masih produk 

UUD 1945 sebelum amandemen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

mengatur penyelengaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat 

yang kemudian dikenal “pemilukada”.
51 

Menurut I.B.G. Suryatmaja beberapa pertimbangan yang melandasi 

pilkada langsung adalah sistim pemerintahan menurut UUD NRI 1945 

memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah;  

kemudian dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih 

menekankan pada perinsip-perinsip demokrasi; dan dalam rangka 

mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan 

masyarakat, hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta 
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antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI, Kedudukan kepala daerah 

mempunyai peran yang sangan strategis.
52

 Jika pemilukada dilakukan melalui 

DPRD, Maka yang paling banyak diuntungkan adalah partai-partai besar yang 

memiliki perwakilan yang banyak di DPRD karena mereka mempunyai dukungan 

yang banyak, maka merekalah yang mempunyai kemungkinan besar 

memenangkan setiap pemilihan.
53

 

Forum Rektor Indonesia menilai pengesahan Undang-Undang tentang 

pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki makna 

yang berbeda. Bagi pendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Alasannya 

untuk efisiensi dan mencegah praktek politik uang. “Tapi bagi pihak yang 

mendukung pemilukada secara langsung, pemilihan kepala daerah oleh DPRD 

adalah kemunduran demokrasi,” kata ketua Forum Rektor Indonesia Ravik 

Kaersidi di Surakarta, Jum‟at, 26 September 2014.
54 

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara 

langsung itu demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan 

langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya 

kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, 

untuk menjaga stabilitas pemilihan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan. 

Pemilihan kepala daerah secara lansung merupakan mekanisme politik 

untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu), tetapi juga sebuah 

implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang 
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sesungguhnya. Gagasan pemilihan umum kepala daerah secara lansung lahir dari 

keinginan agar kepala daerah terpilih benar-benar representative, artinya seorang 

gubernur misalnya, terpilih atau dipilih bukan hasil rekayasa politik anggota 

dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang pada akhirnya kepala daerah 

bukanlah hasil keinginan rakyat yang sebenarnya.
55 

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh kepala daerah 

dilakukan lansung oleh rakyat, maka bagi siapapun memiliki kemungkinan dapat 

potensi kepala daerah, bukan hanya kandidat partai-partai kecil, mereka yang 

bukan pengurus parpol pun bisa menempuh jalur indevendent.
56

 

Badan Pembinaan Hukum Nasional yang meneliti mengenai pemilihan 

kepala daerah mengemukakan, bahwa dari barbagai pandangan dapat ditarik 

hipotesa bahwa pemilihan kepala daerah lansung mempunyai sisi positif. Sisi 

positif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Melalui Pemilukada langsung diharapkan masyarakat pemilih dapat 

menentukan sendiri kapada daerahnya masing-masing, tampa ikut campur 

tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui pilkada langsung 

diharapkan bisa memotong kecendrungan menguatnya oligarkhi partai-partai 

dalam penentuan kepala daerah. 

b. Melalui pemilukada langsung diharapkan mengurai fenomena  politik uang 

(money politics) yang begitu marak dalam pilkada tidak langsung oleh para 

wakil rakyat di paerlemen local. 
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c. Melalui pemilukada langsung diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik 

dan efektivitas pemerintah di tingkat local. 

 

Dengan berbagai argumentasi yang muncul berdasarkan pada ukuran-

ukuran demokratis, maka pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung 

mengingat manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan demokrasi di tingkat 

daerah. Ketentuan dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengandung arti 

bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, menjamim 

prinsip kedaulatan rakyat yang dipilih secara lansung oleh rakyat. Hal ini 

mengingat latar belakang pemikiran dan maksud tujuan pembentuk pasal 18 ayat 

(4) UUD NRI 1945 adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara 

demokratis adalah sama dengan pemilihan umum untuk pemilihan presiden.
57

  

Melalui pemilukada langsung diharapkan akan memperkuat dan 

meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional, karena dengan pemilukada 

langsung makin terbuka peluang munculnya pemimpin –pemimpin nasional yang 

berasal dari bawah dan atau daerah.
58

 

Pada dasarnya yang memiliki kedaulatan dalam negara adalah tuhan . Al-

Qur‟an menjelaskan bahwa kedaulatan dalam semua aspeknya hanya berada 

ditangan tuhan. Islam hanya mengenal “kedaulatan tuhan” sebagai kedaulatan 

tertinggi di dalam negara dan Rosulullah sebagai wakil kedaulatan tuhan dibidang 

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini ketaatan kepada sama ketaatan 

kepada Allah. Allah SWT memerintahkan agar manusia menerima perintah-
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perintah Rosul dan menjauhi larangannya.
59 

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, 

kaum muslim tidak mendapatkan apapun wasiat dari beliau sebagai pemimpin 

politik kaum muslimin sepeninggal beliau, dan tidak juga wasiat tentang 

bagaimana prosedur pemilihan itu agaknya beliau menyerahkan urusan tersebut 

kepada proses-proses pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh kaum 

muslimin sendiri melalui jalan yang telah diajarkan oleh agamanya yaitu jalan 

musyawarah. Prinsip musyawarah dimuat dalam Al-Qur‟an Q.s Syura : 38 

 

ا  ََلةَ َوأَْمُزهُْم ُشىَري بَْينَهُْم َوِممَّ َوالَِّذيَه اْستََجابُىا لَِزبِِّهْم َوأَقَاُمىا الصَّ

﴾٣٨َرَسْقنَاهُْم يُنفِقُىَن ﴿  

Artinya : “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya 

dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

musyawarah  antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari 

rizki yang kami berikan kepada mereka. (Q.s Asyuura 42:38)
60

 

 

Berdasarkan prinsip penyelesaian masalah bersama melalui jalan 

musyawarah. Islam meletakkan tangung jawab kepada muslimin untuk mengelola 

urusan mereka yang penting melalui prosedur-prosedur yang melibatkan aspirasi 

segenap masyarakat. Melalui musyawarah, setiap masalah menyangkut 

kepentingan umum dapat ditemukan jalan  keluar yang sebaik-baiknya setelah  

semua pihak mengemukakan pandangan dan pikirannya. 
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Setiap individu dalam masyarakat Islam menikmati hak-hak dan 

kekuasaan kekhalifahan tuhan. Oleh karena itu semua individu berderajat sama, 

tidak ada satu orangpun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaannya. 

Umat (rakyat) menentukan pilihan terhadap jalannya kekuasaan dan 

persetujuannya. Umat merupakan kepemilikan kepemimpinan secara umum, 

dengan kata lain, umat adalah pemilik utama kekuasaan tersebut. Dengan 

mengutip sebuah ulama Usul Fiqh, Muhammad Yusuf Musa, Fahmi Huwaydi, 

mengatakan bahwa, “sesungguhnya sumber otoritas adalah umat dan bukan 

pemimpin karena pemimpin hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-

masalah agama dan urusan-urusannya sesuai dengan syari‟at Allah SWT.
61

 

 

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Islam 

Dalam ajaran Islam, dapat dipahami sebagai sistem kehidupan yang 

komprehensip dan mengatur pondasi sampai yang terkecil. Jadi Islam pada 

hakekatnya membawa ajaran yang bukan hanya  mengenai satu dimensi 

kehidupan, tetapimulti dimensi dari kehidupan manusia, yaitu aspek teologi, 

ibadah, moral, filsafat, hukum dan aspek politik. Walaupun demikian, terjadi 

kontroversi mengenai Islam dan politik, yakni  

a. golongan yang berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata sebgai agama 

dalam arti hanya menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga 

mengatur berbagai aspek kehidupan manusia,  
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b. golongan yang berpendapat bahwa Islam sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan urusan kenegaraan atau politik, dan  

c. golongan yang menolak pemikiran yang pertama dan kedua. Golongan ini 

berpendapat bahwa dalam Islam tidak sistim kenegaraan, tetapi di dalamnya 

terdapat perinsip-perinsip nilai etik dan aturan dalam kehidupan bernegara.
62

 

Perlu disinggung, bahwa para ulama dan sarjana Islam sepakat akan 

kebolehan pemilu jika hal tersebut terbatas pada wilayah Ahwa, yakni mereka 

yang terdiri dari para ulama, pimpinan kaum serta pemuka-pemuka masyarakat 

yang terkumpul pada diri mereka kedalaman ilmu, keadilan dan pandangan ilmu 

yang lurus.
63 

Tidak mengapa menempuh metode pemilihan umum selama tetap dalam 

koridor syariat. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas Ulama Konteporer, 

diantaranya Syaikh Muhammad Rasyid Rida dalam “Tafsir al-Manar”, Syaikh 

Abul A‟ala al-Maududi dalam bukunya “ Tadwin ad-Dustur al-Islami”, Abdul 

Qadir Audah dam bukunya “Islam Wa Audha‟unaa as-Siyasah”, Syaikh Prof. Dr. 

Abdul Karim Zaidan dalam makalahnya “ad-Dimuqratiyah al-Muslim fi al-

intikhabat”, Munir Humaid Al-bayati dalam “an-Nizham as-Siyasah Islami 

Muqaranaan bi ad-Daulah al-Qunudinah”, Qahthan bin Abdul Rahman al-Dauri 

dalam bukunya “as-Syuro‟ Baina ad-Dimuqrathiyah wa al-Tathbiq” dan 

selainnya.
64 

                                                             
62

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2 

63
 Rapung Samuddin, Op Cit, hlm. 310 

64
 Ibid, hlm.324 



 

 

Bahwa ini sebenarnya dari bai‟at dalam sejarah pengangkatan pemimpin 

dalam Islam adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan bai‟at atas 

persetujuan dan ridha terhadap seorang yang akan di bai‟at dan hal ini terwujud 

dalam pemilukada di Indonesia.
65

 Metode pengangkatan seorang khalifah atau 

kepala negara termasuk dalam katagori ijtihadiyah tidak ada dalil khusus yang 

membatasinya dengan satu metode tertentu. Sebab, ia berbada menurut perbedaan 

tempat dan zaman. Dibolehkan menempuh metode apasaja yang dalam pemilihan 

pemimpin, selama tidak bertentangan dengan nash-nash syar‟i.
66 

Sa‟ad abdur rahman al-Ubaisi dalam artikelnya yang dimuat dimajalah 

Universitas al-Imam Muhammad bin Su‟ad al-Islamiyah Riyadh, Edisi 41, 

halaman 473-478 yang berjudul “Thuruq Intikhab al-Khulafa‟ ar-Rasyidin”. 

Menyebutkan beberapa poin berkaitan dengan hal ini : 

a. Pada hari Tsaqifah kaum muslimin berselisih tentang siapa yang berhak 

menjadi khalifah ( setelah nabi Muhammad saw wafat). Mereka sama sekali 

tidak menyebutkan satu metode atau uslub untuk sampai pada pucuk 

kekuasaan tersebut, padahal hajat saat itu sangat mendesak. Ia menunjukkan, 

bahwa metode-metode yang dapat menyampaikan pada kekuasaan merupakan 

metode Ijtihadiyah yang tidak disyariatkan adanya syar‟i. 

b. Dalil yang lain yang menguatkan hal ini, adanya perbedaan yang terjadi 

dikalangan sahabat terkait dengan metode pemilihan setiap khalifah ar-

Rasyidin. Pengangkatan Abu Bakar as- Shiddiq berlangsung tidak seperti 

pengangkatan Umar bin Khathab. Demikian pula metode pengangkatan kedua 
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sahabat ini berbeda dengan metode pemilihan Ustman dan Ali radiallahu 

anhuma : berdasarkan perbedaan kodisi dan zaman. Makah al ini jelas 

menunjukkan bahwa metode pengangkatan tersebut sipatnya ijtihadiyah. 

 

Keterangan ini merupakan bukti keluwesan Syariat Islam ketika 

memberikan metode pengangkatan seorang kepala negara berdasarkan ijtihad dan 

tidak mengikatnya dengan satu metode tertentu. Hikmah dari semua itu, afar 

kaum muslimin dapat memilih pemimpin mereka berdasarkan cara dan ushlub 

yang paling ideal dan sesuai bagi mereka berdasarkan perbedaan waktu dan 

tempat.
67 

Sanggahan ini dapat dijawab kelompok ulama yang menetapkan pemilu 

sebagai salah satu sarana menegakkan sebuah kewajiban kifa‟i yakni dakwah 

Ilallah tidak pernah mengklem bahwa pemilu merupakan satu-satunya jalan 

mewujudkan kewajiban kifa‟i tersebut. Namun, ia adalah salah satu sarana dari 

sekian sarana-sarana yang ada. Disamping itu, dikarenakan maslahat yang lahir 

dari seorang pemimpin yang baik dan kompeten merupakan maslahat terbesar 

dalam maslahat kehidupan sosial bernegara, maka mewujudkan maslahat melalui 

jalur pemilu (untuk menentukan wakil di parlemen) merupakan sebuah kewajiban 

kifa‟i yang paling afdal.
68
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Dalam Al - Qur‟an tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala 

pemerintahan dipilih. Juga Rosulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk 

siapa yang akan menggantikanya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat 

Islam sesudahnya. Ia dipandang sebuah Isyarat bahwa persoalan kepemimpinan 

umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat Islam dengan musyawarah.
69

 

Konsep amanah yang merupakan harapan dan keinginan agar orang yang 

menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan harus berlandaskan kepada 

kepentingan rakyat. Firman Allah dalam surah an-nisa ayat 59 yaitu : 

 

ٌْي  ُْيكُكىْي ۖ فَهللائِ ِر ِي َهللايْي نِٙ ا ْي
أُٔك َهللٔا سُكٕلَهللا  ٕا انرَّ أَهللاِطٛعُك َهللٔا َهللا  ٕا  َّ ا أَهللاِطٛعُك ُُٕك َهللٍا آيَهللا َهللا  انَِّذٚ ُّٓ َٚهللا  أَهللٚا

ِو  ْٕي انْيَٛهللا َهللٔا  ِ َهللٌا بِ َّللَّ ِيُُٕك ُْي ُكىْي تُكؤْي ٌْي  ُك سُكِٕل إِ انرَّ َهللٔا  ِ ُِٔك إِنَهللٗا  َّ دُّ ٍء فَهللارُك ْٙي َهللا زَهللا ْي ُكىْي فِٙ  َهللا تَهللُا

ِٔٚياًل 
ٍُك تَهللا ْي أَهللا ْي َهللا َهللٔا ْٛيرٌر  نِ َهللا  َهللا

ِ ِر ۚ   َهللا  ْٜي  ا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (nya) 

dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan 

Rasul (Sunnahnya) jika kamu bebar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik 

akibatnya. (Q.s an-Nisa : 59).
70

 
 

 

Dalam ayat tersebut diatas menerangkan bahwa kita wajib untuk mentaati 

Allah dalam arti menjalankan semua yang diperintahnya kepada kita semua dan 

meninggalkan apa yang dilarangnya, yang kedua kita harus mentaati Rasulnya 

karena Allah telah mengutus Rasulnya kemuka bumi ini yaitu untuk menjelaskan 
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ayat-ayat Allah dan beliau juga sebagai suri tauladan dimuka bumi ini. Kemudian 

yang ketiga disuruh oleh Allah untuk mentaati pemimpin. Hadist Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Abi Dzar sebagai berikut : 

 

ٍْي أَهللابِٙ  َهللا ٍّر  َهللا لَهللا  ِٙ  َهللا لَهللا :  ُكهْي ُك :  َهللا هُُك ًِ سُكٕلَهللا  ِ أَهللا َهللا تَهللا ْي َهللاعْي هَهللٗا : َٚهللا   َهللا ِِ  َهللا بَهللا بَِٛهللاِد رَهللا فَهللاضَهللا

ُْيِك ِٙ  ُكىَّ  َهللا لَهللا  ٌ٘ر  : يَهللا ِة ِ سْي وَهللا انْيقَِٛهللا يَهللا ْٕي َهللا  َٚهللا إََِّٓ َهللٔا َهللا  أَهللايَهللا ََهللاةُك  إََِّٓ َهللٔا ِعٛفٌر  َٚهللا  أَهللابَهللا   َهللا ٍّر إََِّ َهللا ضَهللا

ِّ فَِٛٓهللا  ْٛي هَهللا أَهللادَّٖ انَِّذ٘  َهللا َهللٔا َهللا   قِّٓ َْهللا  بِحَهللا ذَهللا ٍْي أَهللا َهللا ةٌر إِ َّ يَهللا ايَهللا ََهللادَهللا َهللٔا . 

Artinya : “Dari Abi Dzar berkata : saya bertanya kepada Rasulullah SAW. 

Apakah tidak mempekerjakan saya soal politik, lalu Rasulullah 

menjawab sambil memukul pundakku “wahai Abu Dzar, 

sesungguhnya engkau sangat lemah sedangkan persoalan politik itu 

adalah amanah dan pada hari Kiyamat banyak orang merasa 

bersalah, dan menyesal karenannya kecuali orang-orang yang betul-

betul menjalankan sesuai aturan, dan menunaikan amanah yang 

diemban kepadannya.
71

 

 

Dari hadist tersebut bahwa esensi dari suatu kepemimpinan adalah pada 

intinya amanah, orang yang tidak mampu melakukan amanah akan menyesal nanti 

dihari qiamat. Hadist tersebut menganjurkan agar hukum-hukum syari‟at yang 

terkandung didalamnya ditegakkan dalam kehidupan manusia sebagai tertib 

individu sosial. 

Pemerintah tersebut berimplikasi pemberian wewenang kapada manusia 

untuk menata kehidupannya dengan menerapkan hukum-hukum Allah tersebut. 

Hal itu dapat diperoleh bahwa hakikat kekuasaan politik adalah otoritas untuk 
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menyelenggarakan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah SWT. Yang 

terpenting adalah nilai moral yang berprinsip persaudaraan umat manusia, 

perinsip persamaan antar umat manusia, dan perinsip kebebasan umat manusia 

dalam menentukan pilihannya. 

Salah satu etika dasar dalam memperoleh suatu kekuasaan dalam Islam adalah 

larangan meminta jabatan, sebagaimana hadist Rasulullah SAW : 

 

ُْيُّك  َهللا لَهللا  ُك  َهللا َهللٙا  َّ ِض ةَهللا  َهللا رَهللا ًُك ٍِ سَهللا ٍِ بْي َهللًا ٍْي  َهللا ْيِد انرَّ ْي سُكٕلُك  ِ صهٗ :  َهللا ْٙي  َهللا  َهللا لَهللا نِ

ٌْي :    هّٛ ٔسهى  ةَهللا فَهللائََِّ َهللا إِ يَهللا  َهللا ِ ةَهللا  َهللا تَهللا ْي َهللالْي اْلْي رَهللا ًُك َهللٍا سَهللا ٍِ بْي َهللًا َٚهللا   َهللا ْيدَهللا انرَّ ْي

ا  إِ َهللا َهللٔا ْٛيَٓهللا   هَهللا ُْي َهللا  َهللا ْٛيِر يَهللا ْي َهللانَهللاٍة أُكِ  ُْيغَهللا َهللا  ِي تِٛ َهللٓا
ٌْي أُٔك إِ َهللٔا ْٛيَٓهللا   ِ هْي َهللا إِنَهللا ُٔك ٍْي يَهللا ْي َهللانَهللاٍة  َهللا   َهللا تِٛ َهللٓا

أُٔك

ُِٛ َهللا  ًِ ٍْي َٚهللا ُْيَٓهللا  فَهللاكَهللا ِّرْي  َهللا ا ِي ْٛيراًل َْهللا   َهللا ْٛيرَهللا ْٚي َهللا  َهللا أَهللا ٍٍ فَهللارَهللا ٛ ًِ هَهللٗا َٚهللا هَهللا ْي َهللا  َهللا   َهللا

Artinya : “Diriwayatkan Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasûlullâh 

Shallallahu „alaihi wa sallam telah bersabda kepadaku, “Wahai 

Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! 

Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan 

sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan 

kepadamu (tanpa pertolongan dari Allâh). Dan jika jabatan itu 

diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan 

ditolong (oleh Allâh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. 

Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu 

melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan 

sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari sumpahmu itu 

dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”.
72 

 

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa mencari dan meminta jabatan 

kepemimpinan tidak diperbolehkan. Akan tetapi, apabila orang lain yang 
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memintanya karena mereka bias melaksanakan amanah dengan baik, maka 

seharusnya dapat diterimanya dan atau mencalonkannya seperti kepala daerah 

atau wakil kepala daerah. 

Dalam syariah tidak menemukan ketentuan yang jelas tentang cara-cara 

pelaksanaan Pemilukada. Ada petunjuk bahwa pengeturannya diserahkan kepada 

kemauan umat sesuai dengan situasi dan kondisi, atau model pemilihan kepala 

daerah langsung dan tidak langsung. Sangat jelas mengindikasikan salah satu 

keluasaan dan fleksibilitas kaidah-kaidah syariah.
73

 

Norma agama merupakan ketentuan hidup manusia kearah yang baik dan 

benar. Ia mengatur kawajiban-kewajiban manusia kepada tuhan dan kepada 

manusia itu sendiri. Pelanggaran berate menentang perintah tuhan. Akibatnya atau 

sanksinya dating dari Tuhan di akhirat.
74

 Hukum asal (perinsip dasar) muamalah 

dan perkara-perkara duniawiyah adalah halal danboleh. Siapa yang melarang 

sesuatu darinya, harus menghadirkan dalil atas pengharamannya. Jika tidak ada 

dalil, maka itu sudah merupakan dalil bahwa perbuatan tersebut boleh.
75 

Pemilukada yang boleh dilaksanakan adalah yang tegak atas ketakwaan 

dan perasaan diawasi oleh Allah SWT, untu mencari pemimpin yang cakap dan 

baik, juga untuk menjauhkan umat dari segala hal yang membawa kerusakan.
76
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Dalam fiqh Siyasah, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai 

Panitia Pengawas Pemilu. Hal ini dikenal dengan Wilayah Al-Hisbah, yakni 

berasal dari kata al-Wila‟yah yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan al-

Hisbah berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh 

perhitungan.
77

 

Al-Hisbah adalah suatu tugas keagamaan dengan misi untuk melakukan 

amar ma‟ruf nahyu anil munkar, menyuruh orang melakukan kebaikan dan 

mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Secara garis besar tugas dari 

lembaga al-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat 

mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga al-Hisbah. 

Sedangkan tugas dari al-Muhtasib adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-

undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh 

seorangpun.
78

 

Wilayah al-Hisbah adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan 

kesadaran syari‟at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Di 

samping Wilayah al-Hisbah bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan 

membina. Wilayah al-Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman 

kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari‟at. Tentu hukuman itu 

berbentuk ta‟zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang 

hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara‟. Ulama‟ fiqh menetapkan 

bahwa setiap pelanggaran kasus al-Hisbah dikenai hukuman ta‟zir, yaitu hukuman 
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yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara‟, tetapi diserahkan 

sepenuhnya kepada penegak hukum (al-Muhtasib) untuk memilih hukuman yang 

sesuai bagi pelaku pelanggaran. 

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib. 

Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan 

dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. al- 

Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang 

lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang 

dihukum.
79

 

Namun demikian seorang al-Muhtasib tida hanya menyelesaikan suatu 

sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan 

terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. 

Akan tetapi al-Muhtasib tida mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi 

guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak 

gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan. Oleh sebab itu, 

para al-Muhtasib bebas memilih hukuman bagi pelanggar al-Hisbah, mulai dari 

hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, 

ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut 

ulama‟ fiqh, al-Muhtasib harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu 

pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
80
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Fungsi pengawasan yang di miliki Panwaslu sama juga dengan lembaga 

Al-Hisbah, amar ma‟ruf nahi munkar dalam Sistem Tata Negara Islam, akan 

tetapi Panwaslu hanya menegakan hukum dalam pemilu artinya wilayah 

kewenangan yang ada pada Panwaslu hanya sebatas pada persoalan pengawasan 

dalam pemilihan umum. 

 

C. Panwaslu 

1. Pengertian Panwaslu 

Panwaslu adalah singkatan dari Panitia Pengawas Pemilu. Yang bertugas 

Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu baik ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota, 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan.  

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati (melihat dan mencatati 

hasil amatan), mengkaji (melakukan sistematisasi hasil amatan kedalam format 5 

W + 1 H), memeriksa (sesuai aturan dengan pelaksana), menilai (benar atau salah 

serta konsekuensi), proses penyelenggaraan pemilu, menerima dan 

menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu.
81 

Sedangkan tujuan umum dari pengawasan pemilu adalah menegakkan, 

kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara serta akuntabilitas hasil 

pemilu. Mewujudkan pemilu dengan demokratis, dan memastikan 

terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan 

berkualitas, serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu 

secara menyeluruh. Selain itu pengewas pemilu mempunyai tugas untuk 
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menemukan dugaan pelanggaran pemilu dan hasil  pengawasan atau menerima 

laporan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran 

pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu menyampaikan 

temuan dan atau laporan kepada instasi yang berwenang.
82

 

 

2. Tugas dan Wewenang Panwaslu 

Ada beberapa tugas serta wewenang panitia pengawas pemilu dalam 

mengawasi pemilu diantaranya
83

 : 

a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu 

c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumentasi 

d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran 

pidana       pemilu oleh instansi yang brerwenang 

e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu\ 

f. Evaluasi pengawasan pemilu 

g. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu 

h. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan 

undang-undang mengenai pemilu 

i. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan 

mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang 

berwenang  

j. Menyelesaikan sengketa pemilu 
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k. Menjalankan dan melaksanakan : 

1) Tugas dan Wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang 

(Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslu kab/Kota) 

2) Tugas lain dari Panwaslu kecamatan umum PPL 

3) Tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN.
84

 

Uraian tugas dan hubungan kerja antara panitia pengawas pemilu, panitia 

pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia 

pengawas pemilu kecamatan diatur oleh penitia pengawas pemilu. 

Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu dan 

pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas pemilu 

untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
85

 

Selain tugas dan wewenang diatas, ada beberapa tugas dan wewenang pula yang 

dimiliki oleh panitia pengawas pemilu kecamatan : 

1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kerjanya yang 

meliputi: 

a. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan, 

penetapan daftar pemilihan sementara (DPS) dan daftar pemilihan 

tetap (DPT). 

b. Pelaksanaan kampanye. 

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama mengenai 

bentukdan materi kampanye waktu dan jadwal kampanye, serta dana 

kampanye. 
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c. Pelengkapan pemilu dan pendistribusiannya, yang dimaksud dengan 

“pelengkapan pemilu” terutama mengenai surat suara, kotak suara, 

tinta dan segel. 

d. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu 

e. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS samapai ke-TPK 

f. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK, dari seluruh TPS. 

g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu 

lanjutan, dan pemilu susulan. 

2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan 

pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu. 

3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti. 

Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti, 

antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan admistratif yang 

berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggaraan 

pemilu, serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. 

4) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada 

instansi yang berwenang. 

5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. 

6) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 

mengenai tindakan yang mengandung unsure pidana. 



 

 

7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang.
86

 

 

3. Kewajiban Panwaslu  

Kewajiban pengawas pemilu secara umum meliputi : 

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 

wewenang pengawas pemilupada setiap tingkatan 

c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

yang berkaitan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai pemilu 

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan 

adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara 

pemilu 

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden, DPR, dan 

KPU sesuai tingkatan secara periodic dan atau berdasarkan kebutuhan 

lain, dan 

f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan.
87

 

 

Sedangkan pada tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan mempunyai 

kewajiban sebagai berikut : 
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1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang. 

2. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilu 

diwilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. 

3. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan 

dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 

tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. 

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota 

berkeitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK 

yang mengakibatkan terganggunya pelanggaran tahapan pemilu di tingkat 

Kecamatan.
 88
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BAB III 

PERAN DAN FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM 

PEMILUKADA KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

A. Profil Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandar 

Lampung 

1. Latar Belakang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung 

 

Berdasarkan Undang-Undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya 

adalah nama lembaga Pengawas Pemilu tingkat Nasional atau pusat. 

Sedang di Provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di Kabupaten/Kota 

disebut Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut 

Panwas Pemilu Kecamatan.Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(Panwaslu) sendiri adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.  Menurut Undang-

Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Panwaslu 

dipimpin oleh tiga orang anggota panwaslu dari kalangan professional 



 

 

yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 

Pemilu di Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Panwaslu didukung oleh 

kesekratariatan yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Kedudukan 

kepala sekretariat di dukung oleh staff  bendahara dan staff sekretariat. 

Selain itu panwaslu juga memiliki jajaran yang bersipat ad-hoc 

(sementara) hingga tingkat kelurahan. Sementara itu, Panwaslu Kota 

Bandar Lampung dibentuk pada 17 April 2015 dan dibubarkan pada 30 

April 2016. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 

02/SK/Bawaslu-LPG/IV/2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
89

 

Dalam jajaran tugasnya, pemilu memiliki dua tugas yakni : 

meleksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari 

kedua tugas tersebut, panwaslu lebih mengedepankan pengawasan pemilu 

berbasis pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pemilu. 

 

 

2. Visi dan Misi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota 

Bandar Lampung 

 

Adapun visi dari Panwaslu Kota Bandar Lampung 2015 yaitu 

terwujudnya Panwaslu sebagai lembaga pegawai terpercaya dalam 
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penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. 

Dari misi tersebut kemudian lahirlah beberapa visi yaitu sebagai berikut: 

a) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, 

mandiri dan solid. 

b) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan 

efisien. 

c) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen 

pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis 

teknologi. 

d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta 

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu 

partisipatif. 

e) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan 

berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara 

cepat, akurat dan transparan. 

 

3. Struktur Organisasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum 

(Panwaslu) Kota Bandar Lampung.
90

 

 

Setelah melewati beberapa seleksi dan test Calon Anggota Panwas 

Pemilihan Kota Bandar Lampung, akhirnya pada tanggal 17 April 2015 

Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung secara resmi dilantik oleh Ketua 

Bawaslu Provinsi Lampung Ibu Fatikhatul Khoiriyah, S.Hi. MH, sekaligus 
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melantik Anggota Panwas Pemilihan Kota Metro, Kabupaten Lampung 

Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten 

Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pesisir Barat yang 

bertempat di Aula rapat Kantor Bawaslu Provinsi Lampung.  

Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung segera 

menyusun komposisi struktur organisasi dan kesekretariatan guna 

menjamin jalannya roda lembaga kepengawasan di Kota Bandar Lampung 

dan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat memfasilitasi 

personil yang akan membantu tugas-tugas pengawasan secara 

administratif. Diantara tiga orang komisioner yang terpilih tersebut adalah: 

Tabel 1 

Susunan Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan 

Kota Bandar LampungTahun Anggaran 201591 

No Nama Jabatan Keterangan 

1. Adek Asy‟ Ari Ketua  Divisi Penindakan Pelanggaran 

2. Nur Rakhman Anggota Divisi Was &Hubtarga 

3. Vier Zain Anggota Divisi Org & Sdm 

 

Melalui surat Bawaslu Provinsi Lampung kepada Walikota Bandar 

Lampung Nomor 027/Bawaslu/-Lpg/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal 

Permintaan dukungan tenaga sekretariat Panwas Kabupaten/Kota meminta 

kepada Pemerintah Kota untuk membantu tenaga sekretariat bagi Panwas 
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Pemilihan Kota Bandar Lampung sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian 

1 (satu) orang untuk Kepala Sekretariat, 1 (satu) orang untuk Pembantu 

Bendahara dan 3 (tiga) orang sebagai staf. Kemudian pada tanggal 20 

April 2015 Walikota Bandar Lampung menerbitkan Surat Keputusan 

Nomor 548/III.16/HK/2015 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan ditetapkan dengan 

Keputusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 013 /SK/BAWASLU-

LPG/SEK/2015 tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara 

Pengeluaran dilingkungan Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung 

dengan komposisi sebagai berikut : 

 

 

Tabel2 

Staf Kesekretariatan Panitia Pengawas PemilihanUmum 

Kota Bandar Lampung
92

 

No Nama NIP Jabatan 

1. Lenny Widyawati, S.E 1970231 19905032007 Kepala Sekretariat 

2. Dwirman, S.H 196405171993021002 Bendahara 

3. Joko Irawan 196502031986031011 Staf 

4. Fiqri Hernata, Sh 198302252008041002 Staf 

5. Vicram M. Mahardika 198302072009021003 Staf 
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 

tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu 

Provinsi, Sekretariat Panwas Kab/Kota dan Sekretariat Panwas 

Kecamatan, maka untuk memperkuat personil kesekretariatan, Kepala 

Sekretariat Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung mengangkat 

Pegawai Non PNS melalui Keputusan Sekretaris Panwas Pemilihan Kota 

Bandar Lampung Nomor 001 / Panwaslu-Balam/V/2015 tentang 

Pengangkatan Pegawai Non PNS pada Sekretariat Panwas Pemilihan Kota 

Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015 yaitu : 

 

 

 

 

Tabel 3 

Susunan Pegawai Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan 

Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 201593 

No Nama Kedudukan Ket 
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1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 

Apriansyah, S.H.I 
 
Babay Hidriyanti, S.Pd.I 
 
Maharta Syahreza Arief, S.Sos 
 
Maulida Ulfa, S.I.P 
 
Reddyah Renata Suharno, S.I.P 
 
Alung Susanti 
 
Anggi Lamhot Simatupang 
 
M. Nediwansyah 
 
Ria Cahyani 
 
M. Fiqri Alexander 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 
 

Pegawai Non PNS 

 

 

Menurut Peraturan Bawaslu nomor 30 tahun 2009 tentang susunan 

organisasi dan tata kerja Panitia Pengawas Pemilu, maka Bawaslu 

menetapkan bentuk susunan organisasi Panwaslu Kabupaten/Kota Bandar 

Lampung, yakni : 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi 



 

 

DWIRMAN, S.H 

BENDAHARA 

 

ALUNG SUSANTI 

STAF DIVISI 

PENGAWASAN 

 

1. VICRAM MAHZA M. 

2. MAULIDA ULFA 

3. MAHARTA SYAHREZA 

4. RIA CAHYANI 

STAF DIVISI ORG & SDM 

 

1. JOKO IRAWAN 

2. BABAY HIDRIYANTI 

3. APRIANSYAH 

4. M. FIQRI ALEXANDER 

LENNY WIDYAWATI 

NIP. 19701231 1995032007 

KEPALA KESEKRETARIAT 

STAF DIVISI PENINDAKAN 

PELANGGARAN 

 

1. FIQRI HERNATA, S.H 

2. REDDYAH RENATA. S 

3. M. NEDIWANSYAH 

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung
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ANGGOTA 

NUR RAKHMAN 

DIVISI WAS & 

HUBTARGA 

KETUA 

ADEK ASY’ ARI 

DIVISI PENINDAKAN 

PELANGGARAN 

ANGGOTA 

VIER ZAIN 

DIVISI 

ORG & SDM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Struktur Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung
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NO NAMA KECAMATAN JABATAN 

1. Febriadi Bumi Waras Ketua 

2. Hanan Junaidi Bumi Waras Anggota 

3. Aida Asih Bumi Waras Anggota 

4. Rachmat Enggal Ketua 

5. Abdilah Ardika G. Utama Enggal Anggota 

6. Antoni Enggal Anggota 

7. Edriyansyah Pagar Alam Kedamaian Ketua 

8. Martina Anggi Silova,St Kedamaian Anggota 

9. Supriyono Kedamaian Anggota 

10 Syukur Matrian Kedaton Ketua 
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11. A.Delmi,Sh Kedaton Anggota 

12. Sapta Iwan Nulkair,S.Sos Kedaton Anggota 

13. Muhammad  Hirmawan,St Kemiling Ketua 

14. Neri Susianto,Se Kemiling Anggota 

16. Sulaiman Kemiling Anggota 

17. Busroni Labuhan Ratu Ketua 

18. Didi Armadi,S.Pdi Labuhan Ratu Anggota 

19. Fediyan Dini Labuhan Ratu Anggota 

20. Lukman Nulhakim,S.Ag Langkapura Ketua 

21. Nasroni Langkapura Anggota 

22. Suparman Langkapura Anggota 

23. Abd Jumar Pawe Panjang Ketua 

24. Drs.Safari Parasib.R Panjang Anggota 

25. Nur Rachmad,A.Md Panjang Anggota 

26. Fathul Mu'in Aziz Rajabasa Ketua 

27. Rodi wansah Rajabasa Anggota 

28. Azmi Huzairi,A.Md Rajabasa Anggota 

29. Yulisna wawi Sukabumi Ketua 

30. Alexander Sukabumi Anggota 

31. Nodianto Sukabumi Anggota 

32. Edi Sastrawan,Shi Sukarame Ketua 

33. Amrah Bangsawan,S.H Sukarame Anggota 

34. A.ZulfikarM,S.Ag Sukarame Anggota 

35. Hartono,Mp Tanjung Karang  Barat Ketua 



 

 

36. Furkon Tanjung Karang  Barat Anggota 

37. Setiyadi,S.Sos Tanjung Karang  Barat Anggota 

38. Aan Meidianto Tanjung Karang pusat Ketua 

39. Suhada Tanjung Karang pusat Anggota 

40. Chandra Iswandi Tanjung Karang Pusat Anggota 

41. Muhammad  Abduh ,Se Tanjung Senang Ketua 

42. Hobi Harta Tanjung Senang Anggota 

43. Baiti Eka Wati,S.Tp Tanjung Senang Anggota 

44. Ferdian Darwis Teluk Betung Barat Ketua 

45. Ahmad Gunawan Teluk Betung Barat Anggota 

46. Muhammad Husaini Teluk Betung Barat Anggota 

47. Kgs Thoha Safrizal Teluk Betung Selatan  Ketua 

48. Syaifuddin,Ss Teluk Betung Selatan  Anggota 

49. Entus Sofian,S.Kom Teluk Betung Selatan  Anggota 

50. Miftahul Hadi F,S.Sos Teluk Betung Timur Ketua 

51. Rosita Teluk Betung Timur Anggota 

52. Nuraini Teluk Betung Timur Anggota 

53. Ahmad Juanda,Sh.M.Pd Teluk Betung Utara  Ketua 

54. Ratu Fitriah Teluk Betung Utara  Anggota 

55. Hidayat Pratama,Sh Teluk Betung Utara  Anggota 

56. Andi Ismail Yusuf,Si.Kom Way Halim Ketua 

57. Hi.Samsu Rohman,Se Way Halim Anggota 

58. Hafidz Ali Zaini Way Halim Anggota 

59. Mutiara Dewi Tanjung Karang Timur Ketua 



 

 

60. Husaini Tanjung Karang Timur Anggota 

61. Yazid Anhar Tanjung Karang Timur Anggota 

 

 

 

4. Program Kegiatan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum 

Secara umum program kegiatan Panwaslu di susun berdasarkan 

tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawasan Pemilu, dan menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pemilihan gubernur danwakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, 

adapun tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu adalah sebagai berikut: 

 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi: 

1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih 

Tetap (DPT); 

2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan, proses dan penetapan calon; 

3) pelaksanaan kampanye; 

4) perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya; 

5) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilihan; 

6) mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 



 

 

7) penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

8) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU provinsi, 

kabupaten, dan kota dari seluruh kecamatan; dan 

9) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 

Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan. 

 

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilihan; 

c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan 

Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti; 

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang; 

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan  pemilihan oleh penyelenggara di provinsi, 

kabupaten, dan kota; 

g. 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; 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan 

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Wewenang Pengawas Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU dan KPU Provinsi untuk 

menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas 

pelanggaran. 

2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan 

laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana 

pemilihan. 

 

Kewajiban Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut: 

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Panwas pada tingkatan di bawahnya. 

c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilihan. 



 

 

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan 

tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. 

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan 

adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan 

tahapan Pemilihan. 

f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 

 

B. Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam 

Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 

 

1. Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 

 

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilihan umum (pemilu). 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan 

(Panwaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu 

dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 



 

 

berlaku. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan 

adil, dan kelembagaan yang dibutuhkan pada konteks dimaksud adalah 

terkait dengan: Kemandirian dan ketidak berpihakan; Efisiensi; 

Profesionalisme; Penangan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; 

Stabil; dan Transparansi. Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, 

juga untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah 

penegakkan hukum pemilu yang harus diselesaikan secara komfrehensif. 

Panwaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dimana kewenangan ini sudah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
96

 

 

 

 

2. Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 

Pengawasan Pemilukada bertujuan untuk menegakkan integritas 

penyelenggara dan menegakkan hasil Pemilu yang berintegritas dan 

berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, serta untuk 

memastikan terselenggaranya Pemilukada secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan Pemilukada secara menyeluruh. Oleh sebab itu selaku badan 

penyelenggara pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(Panwaslu) Kota Bandar Lampung difungsikan sebagai lembaga 

pengawasan yang mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk dan 

indikasi  kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, 

dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau 

terganggunya proses pemilihan yang ada di Bandar Lampung dalam 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 

2015mulai dari proses penyusunan daftar pemilih, kampanye, 

pemungutan suara sampai penetapan hasil perolehan suara hasil 

pemilihan.
97

 

 

3. Pelanggaran dan Penindakan 

Selaku lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum, Panitia Pengawas Pemilu  (Panwaslu) Kota Bandar Lampung 

telah menindak lanjuti setiap laporan-laporan dan pelanggaran yang 

terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan umum.Tindak lanjut 

yang dilakukan oleh panitia pengwas terhadap oelangaranran dapat 

diselesaikan dengan baik sesuai dengan fugsi dan kewenangan yang 

berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) dinilai sudah cukup efektif dilakukan sesuai dengan 

prosedur-prosedur pelaksanaannya dan mendapat hasil keputusan yang 

sesuai dengan  peraturan perundang-undangan. 
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a. Penyusunan Daftar Pemilih 

 

Dari hasil pengawasan mulai dari DPS hingga DPT banyak 

ditemukan beberapa persoalan antaral ain : 

1) Kurang terbukanya KPU terhadap data DPS, sehingga panwascam 

kesulitan dalam melakukan masukan  terhadap masalah DPS yang 

ada di kecamatan dan kelurahan. 

2) Tidak singkronan data hasil pleno PPK terhadap data DPS yang 

diberikan KPU, dimana data yang sudah diperbaiki PPDP ternyata 

kembali mentah ketika DPS diberikan. Sehingga dikuatirkan ketika 

diberi masukan dan diperbaiki ada kekhawatiran besok akan kembali 

seperti semula. 

 

Atas dasar beberapa temuan Panwas Pemilihan Kota Bandar 

Lampung, maka Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung mengeluarkan 

Rekomendasi kepada KPU Kota Bandar Lampung Nomor 137/Panwas-

Balam/X/2015  tanggal 29 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Perbaikan 

DPT dengan beberapa rekomendasi yaitu : 

 

1) Segera memasukkan data pemilih yang masuk dalam DPTb-1 ke dalam 

Daftar Pemilih Tetap (DPT); 



 

 

2) Segera melakukan perbaikan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak 

memenuhi syarat dan/atau ganda; 

3) Melakukan rapat pleno terbuka ulang penetapan perubahan DPT paling 

lambat tanggal 10 November 2015; 

4) Segera lakukan evaluasi kinerja jajaran KPU Kota Bandar Lampung di 

tingkat PPK dan PPS. 

Berdasarkan  rekomendasi Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung, 

maka pada tanggal 10 November 2015 KPU Kota Bandar Lampung 

melakukan Rapat Pleno Terbuka dalam rangka penetapan DPT perubahan. 

 

b. Penyelenggaraan Kampanye dan Dana Kampanye 

Selanjutnya mengingat masih lemahnya system peraturan 

perundang-undangan kepemiluan yang mengatur tentang penyelenggaraan 

kampanye  yang  mungkinakan memberikan celah-celah pelanggaran  

yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon Walikota dan 

Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, maka perlua danya 

perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

penyelenggaraan kampanye sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

pelanggaran kampanye. Selain itu perlunya dilakukan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia dalam pengawas pemilu, yang dapat 

meningkatkan pemahaman dan kinerja jajaran pengawas pemilu serta 

melakukan  pengawalan  yang  lebihintensif terhadap panitia 

penyelenggara pengawas pemilu. 



 

 

Disamping itu, melakukan kerjasama dengan masyarakatpun 

dilakukan sehingga dapat mempermudah kinerja pengawas pemilu dalam 

melakukan pengawasan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Bandar Lampung tahun 2015. 

Selanjutnya mengenai pendanaan kampanye Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015, Panitia Pengawasan 

Pemilihan Kota Bandar Lampung tidak menemukan adanya sengketa. 

Kemudian proses di tahapan dana kampanye masih terus dilakukan oleh 

Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung tahun 2015.
98
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BABA IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam 

Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 

Tahun 2015 

 

Sesuai dengan tujuannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(Panwaslu) berperan sebagai lembaga penyelenggara dan menegakkan hasil 

Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang 

demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya Pemilukada secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan Pemilukada secara menyeluruh. Oleh sebab 

itu selaku badan penyelenggara pemilihan umum, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandar Lampung difungsikan sebagai 

lembaga pengawasan yang mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk 

dan indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, 

dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau 

terganggunya proses pemilihan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dalam 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) harus dapat memastikan 



 

 

kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari proses penyusunan 

daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil 

perolehan suara hasil pemilihan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 pasal 77 Tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, ada beberapa tugas dan wewenang Panitia 

Pengawas Pemilu dalam mengawasi pemilu diantaranya
99

 : 

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu 

3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumentasi 

4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran     

pidana       pemilu oleh instansi yang brerwenang 

5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu 

6. Evaluasi pengawasan pemilu 

7. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu 

8. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan 

undang-undang mengenai pemilu 

9. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan 

mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang 

berwenang 

10. Menyelesaikan sengketa pemilu 

11. Menjalankan dan melaksanakan : 
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a. Tugas dan Wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang 

(Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslu kab/Kota) 

b. Tugas lain dari Panwaslu kecamatan umum PPL 

c. Tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN.
100

 

Uraian tugas dan hubungan kerja antara panitia pengawas pemilu, panitia 

pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia 

pengawas pemilu kecamatan, semua diatur oleh panitia pengawas pemilu dalam 

proses pelaksanaan pengawasan pemilu. 

Disamping itu, guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilu, 

penyelenggaraan pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan 

kepada pengawas pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
101

 

Selain tugas dan wewenang diatas, ada beberapa tugas dan wewenang 

pula yang dimiliki oleh panitia pengawas pemilu kecamatan : 

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kerjanya yang 

meliputi: 

a. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan, penetapan 

daftar pemilihan sementara (DPS) dan daftar pemilihan tetap (DPT). 

b. Pelaksanaan Kampanye. 
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Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama mengenai bentukdan 

materi kampanye waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye. 

c. Pelengkapan pemilu dan pendistribusiannya. 

Yang dimaksud dengan “pelengkapan pemilu” terutama mengenai surat 

suara, kotak suara, tinta dan segel. 

d. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu 

e. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS samapai ke-TPK 

f. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK, dari seluruh TPS. 

g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, 

dan pemilu susulan. 

h. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan 

pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu. 

i. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti. 

Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti, 

antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan admistratif 

yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh 

penyelenggaraan pemilu, serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta 

pemilu. 

j. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang. 

k. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. 

l. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan 

laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur pidana. 



 

 

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang.
102

 

 

 

Dilihat dari tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) diatas, dapat diketahui bahwa Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pemilihan, hal ini 

telah diatur juga tentu sudah diatur oleh Undang-undang agar dapat mewujudkan 

suatu proses pemilihan yang bersih dan jujur. Oleh karena itu, demi mewujudkan 

proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang bersih, aman dan tertib, 

telah dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung yang berperan 

sebagai pengawasan pemilihan dalam Walikota dan Wakil Walikota dan berfungsi 

sebagai pengawas dari proses pemilihan, dari mulai pembentukan daftar mata 

pilih, kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil perolehan suara hasil 

pemilihan. Selain itu, selaku pengawas dari proses pemilihan Panitia Pengawas 

Pemilu juga diharapkan dapat menindak lanjuti setiap laporan-laporan dan 

indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, dan 

mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses 

pemilihan yang ada di Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. 
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Dalam pelaksanaan pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Kota 

Bandar Lampung menemukan beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu anggota  Panwas Pemilihan Kota Bandar Lampung, diperoleh 

data bahwa  pada tanggal 29 Oktober 2015 Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar 

Lampung mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kota Bandar Lampung 

Nomor 137/Panwas-Balam/X/2015. Hal ini dilakukan dikarenakan tidak 

singkronan data hasil pleno PPK terhadap data DPS yang diberikan KPU, 

sehingga selaku Panitia Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bandar Lampung untuk melakukan rapat pleno terbuka ulang penetapan 

perubahan DPT paling lambat tanggal 10 November 2015, dikarenakan data yang 

sudah diperbaiki PPDP ternyata kembali mentah ketika DPS diberikan. Sehingga 

dikuatirkan ketika diberi masukan dan diperbaiki ada kekhawatiran besok akan 

kembali seperti semula.
103

 

Pengawasan yang pada dasarnya diarahkan sepenuhya untuk 

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 

yang akan dicapai, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan 
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pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kerja tersebut.
104

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Panitia Pengawas 

Pemilu Kota Bandar Lampung, ditemukannya ketidak sesuaian data Daftar 

Pemilih Tetap yang di berikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka Panwas 

Pemilihan Kota Bandar Lampung mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kota 

Bandar Lampung Nomor 137/Panwas-Balam/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 

perihal Rekomendasi Perbaikan DPT dengan beberapa rekomendasi yaitu :
105

 

1) Segera memasukkan data pemilih yang masuk dalam DPTb-1 ke dalam 

Daftar Pemilih Tetap (DPT); 

2) Segera melakukan perbaikan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak memenuhi 

syarat dan/atau ganda; 

3) Melakukan rapat pleno terbuka ulang penetapan perubahan DPT paling 

lambat tanggal 10 November 2015; 

4) Segera lakukan evaluasi kinerja jajaran KPU Kota Bandar Lampung di 

tingkat PPK dan PPS. 

 

Kemudian dari wawancara juga disampaikan bahwa dalam 

pengawasannya untuk pelaksaan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Bandar Lampung tidak di temukannya kecurangan dan pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh dari masing-masing calon Walikota dan Wakil 
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Walikota, baik dari pendanaan dan proses pelaksanaan kampanye. Hal ini 

dikarenakan adanya jalinan kerjasama yang dilakukan terhadap masyarakat dan 

pemahaman-pemahaman yang matang yang telah dibekalkan kepada anggota-

anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung. Sehingga setiap kali 

terdapat laporan dari masyarakat tentang indikasi pelanggaran atau kecurangan, 

Panitia Pengawas Langsung melakukan antisipasi dan penindakan. 

Dari wawancara juga disampaikan bahwa sampai pada pelaksanaan 

pemungutan suara dan penghitungan hasil suara, tidak lagi ditemukan unsur-unsur 

kecurangan yang dapat mengganggu atau menghalangi proses penyelengaraan 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Hal ini 

berarti pada proses penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Bandar Lampung, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hanya menemukan 

masalah pada saat penyusunan dan penetapan daftar pemilih yakni sebelum 

ditetapkan sebagai DPS, data DP4 yang diserahkan pemerintah oleh KPU 

dilakukan coklit melalui petugas PPDP. Dimana petugas PPDP ini harusnya 

melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) yang dimulai dari 15 Juli 2015 

sampai dengan 19  agustus 2015, tapi dalam pelaksanaannya banyak petugas 

PPDP yang hanya melakukan coklit berdasarkan KK, sehingga data menjadi 

kurang valid. Dalam proses ini adanya beberapa hal yang menjadi catatan panwas 

kota Bandar lampung , dimana proses pengumuman dilakukan diakhir waktu. 

Dimana dalam lampiran PKPU No. 2 tahun 2015 penyerahan DPS dilakukan 

tanggal 3 – 9 September, tapi dalam pelaksanaannya mereka baru menyerahkan 

DPS tanggal 9 September dan sampai ke PPS tanggal 10 September 2015. Setelah 



 

 

penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU kembali mengumumkan DPS 

kepada masyarakat sekaligus meminta tanggapan kepada masyarakat untuk 

dilakukan perbaikan yang kemudian disebut Daftar Pemilih Sementara Hasil 

Perbaikan (DPSHP). 

Dalam proses penetapan DPT dari Data DPS, kembali KPU terlalu 

membatasi akses panwas dalam melakukan pengawasan, sehingga panwas 

kembali kesulitan dalam memberikan masukkan terhadap data DPS, sehingga 

masukkan yang bisa diberikan tidak optimal. Dalam proses selanjutnya dilakukan 

pencocokan dan penelitian hasil analisis DP4 tersebut. Kemudian pada saat 

penetapan DPS, Panitia Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan pengawasan 

dengan optimal karena KPU beralasan bahwa mereka tidak berkewajiban 

memberikan softcopy by name by addres sebelum pleno, mereka baru 

memberikan setelah pleno dilakukan. Maka dalam penetapannya Panitia 

Pengawas Pemilu (Panwaslu)  tidak dapat memberikan masukan, padahal 

berdasarkan PKPU No. 4 pasal 17 ayat (5) panwas bisa  memberikan masukan 

disertai data otentik berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan nomor TPS. 

Sehingga proses penetapan DPS tidak bisa terkontrol dengan baik, padahal 

disinyalir berdasarkan pengawasan yang dilakukan panwascam dan PPL data PPS 

belum optimal. 

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Panitia 

Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Bandar Lampung telah melakukan tugas dan fungsinya 

berdasarkan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia 



 

 

Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung tidak bersifat deskriminatif. Hal ini 

dibuktikan dengan rekomendasi yang dilakukan terhadap Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Bandar Lampung untuk melakukan rapat pleno terbuka ulang, 

sehingga diperoleh data-data dan daftar pemilih tetap yang akurat dan tidak ada 

kerancuan. Berdasarkan uraian-uraian diatas  juga dapat disimpulkan bahwa peran 

dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) selain sebagai badan 

penyelenggara pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berperan 

sebagai pengawas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar 

Lampung yang bertugas untuk mengawasi setiap proses-proses dan tahapan 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, serta menindak lanjuti 

setiap laporan-laporan dan indikasi-indikasi kecurangan didalam penyelenggaraan 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015. 

 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas 

Pemilu (PANWASLU) dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar 

Lampung Tahun 2015 

 

1. Pengawasan  

 

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifias yang 

terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam islam 

pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang 

keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk 



 

 

melakukan kecurangan. Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan 

untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan 

membenarkan yang hak. 

Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, 

maka ia akan bertindak hati-hati  dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah 

dijelaskan bahwa : 

 

                       

                      

                           

          

 

Artinya :“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 

keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, 

melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan 



 

 

antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan 

dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. 

Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari 

kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S Al-Mujadalah ayat 7)
106

 

 

Kemudian, pengawasan juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi 

kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada 

rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri 

bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. 

Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al 

Qur‟an surat As-Shof ayat 3: 

                 

Artinya :“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan.”(Q.S As-Shof ayat 3)
107

 

 

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang 

mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. 
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Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang 

pengawasan antara lain dalam Surat Al-Sajdah, ayat 5 berikut: 

 

                             

          

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 

menurut perhitunganmu.”( Al-Sajdah, ayat 5)
108

 

 

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur 

alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam 

mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah 

dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi 

dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan 

secara terencana, dan teratur.  
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Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, proses pengawasan dilakukan 

melalui bantuan orang lain dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa 

dicapai secara efektif, efesien, dan produktif. Hal ini tentu harus direncanakan dan 

dirancang, serta terorganisir, agar dapat berjalan dengan lancar. Sejalan dengan 

ayat di atas, Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk 

mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari. 

Sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur‟an Surat Al Hasyr ayat 18 yang 

berbunyi: 

                          

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Al-Hasyr ayat 18)
109
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Selain dari ayat-ayat Al- Qur‟an diatas, terdapat juga haddist- hadist yang 

mendukung pengawasan dalam Islam. Beberapa hadits Rasulullah SAW yang 

menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap 

pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan 

terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain.  

Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: 

 

 تٕزٌ أٌ   م أ ً نكى َٕٔا بح س ٕا أٌ   م أَ  كى   س ٕا

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 

2383)
110

. 

 

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 

Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: 

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid 

dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti 

mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, 

dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. 
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Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan 

tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas 

mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas 

yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan 

tugas, dan lain-lain sebagainya. 

 

2. Pelanggaran dan tindakan 

 

Dalam fiqh Siyasah, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai 

Panitia Pengawas Pemilu. Hal ini dikenal dengan Wilayah Al-Hisbah, yakni 

berasal dari kata al-Wila‟yah yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan al-

Hisbah berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh 

perhitungan.
111

 

Al-Hisbah adalah suatu tugas keagamaan dengan misi untuk melakukan 

amar ma‟ruf nahyu anil munkar, menyuruh orang melakukan kebaikan dan 

mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Secara garis besar tugas dari 

lembaga al-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat 

mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga al-Hisbah. 

Sedangkan tugas dari al-Muhtasib adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-
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undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh 

seorangpun.
112

 

Wilayah al-Hisbah adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan 

kesadaran syari‟at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Di 

samping Wilayah al-Hisbah bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan 

membina. Wilayah al-Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman 

kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari‟at. Tentu hukuman itu 

berbentuk ta‟zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang 

hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara‟. Ulama‟ fiqh menetapkan 

bahwa setiap pelanggaran kasus al-Hisbah dikenai hukuman ta‟zir, yaitu hukuman 

yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara‟, tetapi diserahkan 

sepenuhnya kepada penegak hukum (al-Muhtasib) untuk memilih hukuman yang 

sesuai bagi pelaku pelanggaran. 

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib. 

Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan 

dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. al- 

Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang 

lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang 

dihukum.
113

 

Namun demikian seorang al-Muhtasib tida hanya menyelesaikan suatu 

sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan 
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terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. 

Akan tetapi al-Muhtasib tida mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi 

guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak 

gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan. Oleh sebab itu, 

para al-Muhtasib bebas memilih hukuman bagi pelanggar al-Hisbah, mulai dari 

hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, 

ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut 

ulama‟ fiqh, al-Muhtasib harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu 

pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
114

 

Fungsi pengawasan yang di miliki Panwaslu sama juga dengan lembaga 

Al-Hisbah, amar ma‟ruf nahi munkar dalam Sistem Tata Negara Islam, akan 

tetapi Panwaslu hanya menegakan hukum dalam pemilu artinya wilayah 

kewenangan yang ada pada Panwaslu hanya sebatas pada persoalan pengawasan 

dalam pemilihan umum. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Peran Panitia Pengawas Pemilu sebagai pengawas dalam Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yakni melakukan proses 

pengawasan agar tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan-kecurangan 

demi tercapai tujuan, yakni Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Bandar Lampung yang bersih. Dari data yang diperoleh, 

disimpulkan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung 

dalam Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar 

Lampung telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hak dan 

kewajibannya. 

2. Pengawasan di dalam Islam, terbagi menjadi dua. Pertama, pengawasan 

yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada 

Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, 

maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah 

yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Kedua, sebuah 

pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan 

dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme 



 

 

pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas 

yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan 

perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya. 

B. Saran 

 

Dalam hal ini penulis menyarankan dalam melaksanakan tugasnya, 

Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung jangan bersifat deskriminatif. 

Dan selaku pengawas langsung dilapangan, Panitia Pengawas Pemilu Kota 

Bandar Lampung harus bekerjasama dalam mengawal proses pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015. 

Selanjutnya kepada pihak Instansi Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) beserta jajarannya, untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja dari 

Panwaslu, perlu kerjasama dan pengawasan yang maksimal dari seluruh 

jajaran Panwaslu dan perlunya peningkatan pelatihan atau simulasi mulai dari 

tahap awal yaitu dari pemilihan daftar pemilih tetap sampai kepada tahapan 

akhir yaitu rekapitulasi dan penetapan hasil suara dalam hal ini untuk akan 

menunjang akan kerjasama yang baik dan hasil kerja yang maksimal bagi 

seluruh jajaran Panwaslu, baik Panwaslu kota maupun Panwaslu kecamatan 

agar pengawasan pemilihan dapat terlaksana dengan baik dan dalam 

pelaksanaan kinerja lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, 

dimana semua masyarakat belim tentu mengetahui tentang bagaimana tatacara 

pelaksanaan pemilihan, sekaligus pemberitahuan kepada seluruh masyarakat 

untuk pentingnya keikutsertaan dalam pelaksaan Pemilu. 
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