
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Setiap daerah administratif di Indonesia mempunyai pemimpin. Pemimpin 

wilayah tersebut disesuaikan dengan status daerah. Untuk provinsi dipimpin oleh 

seorang Gubernur. Sedangkan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, dan 

untuk wilayah kota dipimpin oleh seorang Walikota.  

 

Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan 

oleh masyarakat di suatu daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang membawahi 

suatu wilayah administratif yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

memilih Kepala Daerah  secara tidakberwakil dan demokratis.1Pemilihan kepala 

daerah atau yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat PILKADA 

yang dilakukan secara tidak berwakil oleh masyarakat yang memenuhi 

persyaratan. Pemilihan kepala daerah dilakukan pada waktu bersamaan dengan 

pemilihan wakilnya. Gubernur dan Wakilnya untuk provinsi, Bupati dan 

Wakilnya untuk kabupaten, serta Walikota dan Wakilnya untuk kota. 

 

Pilkada dilaksanakan oleh suatu lembaga yang ditentukan oleh pemerintah yaitu 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur sedangkan KPU Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati dan Wakil 

                                                           
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Pasal 1 ayat (1). 



Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan diawasi oleh Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Peran 

Panwaslu bukan hanya mengawasai pemilu namun memiliki wewenang 

menerima, memeriksa, mengkaji dan dapat memutuskan pelanggaran pemilu.2  

 

Peranan Bawaslu menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 30 huruf 

B tentang pemilihan kepala daerah salah satu tugas wewenang panitia pengawas 

adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan       

perundang-undangan.3 

 

Seperti contoh saat pemilihan kepala daerah Panwaslu menerima dua laporan 

tindak pidana yaitu  azaz netralitas kepala desa dan dugaan ujaran kebencian, dan 

peneliti tertarik terhadap kasus azaz netralitas kepala desa yang terjadi di desa 

sukamulya kecamatan tanjung raja kabupaten lampung utara, dimana kesalahan 

yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Tanjung Raja 

Kabupaten Lampung Utara yaitu mendukung salah satu calon gubernur dan wakil 

gubernur dengan nomor urut 1 (satu) dengan ikut serta dalam kampanye salah satu 

pasangan calon Kepala Daerah Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan hal ini kemudian penulis berkinginan menuangkan dalam bentuk 

tulisan dengan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PELANGGARAN 

AZAS NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN 

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA” (Studi Pada Putusan PN 

Kotabumi Nomor 1/Pid.S/2018/PN Kbu Kabupaten Lampung Utara). 

                                                           
2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1). 

 



1.2.Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah 

1.2.1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan di cari 

jawabannya dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Apa  peranan Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam menindaklanjuti 

pelanggaran Aparatur Desa pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) di 

Lampung Utara? 

2. Bagaimankah Penerapan Hukum Terhadap Kepala Desa Dalam Pelanggaran 

Pemilihan Kepala Daerah Di Lampung Utara? 

 

1.2.2. Ruang LingkupMasalah 

Berdasarkan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian yang 

dilakukan dalam penyusunan skripsi ini dibatasi ruanglingkupnya di Pengadilan 

Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan di Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Utara. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Apa Peranan Sentra Penegak Hukum Terpadu 

(GAKKUMDU) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 

Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Aparatur Desa Pada Pemilihan Kepala 

Daerah (PILKADA) Di Lampung Utara.  



2. Untuk Mengetahui Bagaimananpenerapan Hukum Terhadap Kepala Desa 

Dalam Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Lampung Utara 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini yang ingin diperolah yaitu : 

1. Secara masalah penelitian ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dan 

bentuk kepedulian terhadap pemilihan kepala daerah. 

2. Secara praktis penelitian ini berguna menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang pemilihan kepala daerah, peran BAWASLU dan penanganan 

dipengadilan negeri, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi 

pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi Fakultas Hukum dan Ilmu social 

dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam menganalisa dan memahami isi dari penelitian ini, 

maka penulis membagi dalam V (lima) bab dengan sistematika yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan mengemukkan latar 

belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini diuraikan tentang Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), tindak pidana dan jenis-jenis tindak 

pidana, pemilu sebagai wujud demokrasi, pemilu dan asas-asas pemilu, Sentra 

Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Pengadilan Negeri. 

 



BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini dikemukakan tentang tata cara 

dalam melakukan penelitian diantaranya pendekatan masalah, jenis dan sumber 

data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data. 

BAB IV PEMBAHASAN, pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yaitu 

Peranan Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Aparatur 

Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Lampung Utara Dan 

Penerapan Hukum Terhadap Kepala Desa Dalam Pelanggaran Pemilihan Kepala 

Daerah Dilampung Utara 

 

BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan dan saran yang didapat pada 

penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA, bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang penulisan 

skripsi ini. 

 

LAMPIRAN–LAMPIRAN, merupakan data pendukung yang memuat 

keterangan didalam penulisan skripsi ini. 

  


