
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU 

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat 

BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau 

pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum  di semua wilayah 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang 

dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota . 

 

Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah : 

Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas : 

a. Melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten/kota terhadap : 

1. Pelanggaran pemilu; dan 

2. Sengketa proses pemilu ; 

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah 

kabupaten/kota, yang terdiri atas:  

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar 

pemilih tetap;  

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 

anggota DPRD kabupaten/kota;  



3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;  

4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;  

5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;  

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;  

7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;  

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil 

penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;  

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari 

seluruh kecamatan; 

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan 

Pemilu susulan; dan  

11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;  

c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;  

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;  

e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang 

terdiri atas:  

1. Putusan DKPP;  

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;  

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;  

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan  

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak 

yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di 

dalam Undang-Undang ini;  



f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota;  

h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:  

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu;  

b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupatenjkota serta 

merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak 

yang diatur dalam Undang-Undang ini;  

c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;  

d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini;  

e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu 

Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila 



Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota;  

g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan 

anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu 

Provinsi; dan  

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan .4 

 

2.2. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Sebagai mana diketahui bahwa sesuai dengan asas konkordansi pada Kitab  

Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu 

bernama Wetbook van Stafrevoor Indonesie berupa kutipan dari WvS Nederland, 

yang berbahasa Belanda. Perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum 

adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum 

perbuatan itu dilakukan.5 

 

Ungkapan tindak pidana adalah diambil dari kata strafbaarfeit, didalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak ada penjelasan tertentu 

mengenai arti strafbaarfeit. Biasanya tindak pidana disama artikan dengan 

delik,(berasal dari bahasa latin delictum). Mengenai delik dalam 

                                                           
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
5Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 



arti stratbaarfeit, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi 

sebagai berikut : 

Istilah Pengertian 

Vos Delik adalah feit yang dinyatakan dapat 

dihukum berdasarkan undang-undang 

Van Hamel Delik adalah merupakan suatu ancaman 

atau serangan terhadap hak-hak orang 

lain 

Prof. Simons Delik adalah suatu perbuatan 

melanggar hokum yang dilakukan baik 

dengan sengaja atau tidak sengaja oleh 

orang perbuatannya bisa dipertanggung 

jawabkan dan oleh peraturan 

perundang-undangan dapat dinyatakan 

sebagai tindakan yang dapat dihukum6 

 

 

2.3 Pemilu sebagai Wujud Demokrasi 

Pemilihan umum (yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat Pemilu) 

yaitu suatu proses dalam memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan 

politik yang telah ditetapkan. Adapun  jabatan-jabatan  yang  dimaksud beraneka 

ragam, yaitu presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati 
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dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, wakil rakyat di berbagai tingkat 

pemerintahan daerah, hingga tingkat kepala desa. 

 

Pemilu adalah sarana atau alat yang digunakan sebagai pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7 

 

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah penyelenggaraan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota secara langsung atau tanpa perwakilan dan demokratis.8 

 

2.4. Pemilu dan asas-Asas Pemilu 

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik 

dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktisi politik yang 

memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.9Yang dimaksud 

dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang melaksanakan proses Pemilu 

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih 

dan menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),  Presiden dan juga 

Wakil Presiden secara langsung atau tanpa perwakilan, oleh rakyat, serta untuk 

                                                           
7Ibid.Hlm.3 
8Ibid.Hlm.3 
9 Syamsudin Haris, menggugat pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta : 

Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, Hlm.7 



memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.10 Seperti yang telah 

dituliskan diatas bahwa di dalam Negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu 

parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana 

perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah 

suatu bentuk pemerintah oleh rakyat.11 

 

a. Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat 

KPU, adalah Penyelenggara atau Pelaksana tahapan atau proses Pemilu yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.12 

 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini 

disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara atau Pelaksana tahapan atau proses 

Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.13 

 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam penulisan 

skripsi ini disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara atauPelaksana 

tahapan atau proses Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di 

kabupaten/kota.14 

 

b. Pengawas Pemilu  

Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam 

penulisan skripsi ini disingkat Bawaslu, terdapat di berbagai tingkatan daerah, 

yaitu Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas yang selanjutnya dalam 
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penulisan skripsi ini disingkat Panwas, terdapat di Kabupaten/Kota, 

Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini 

disingkat Panwascam, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar 

Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.15 

 

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi 

adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.17 

 

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu 

Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang 

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.18 

 

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu 

Kecamatan adalah panitiaataupetugas yang dibentukoleh Panwaslu 

Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan atau nama lain. 19 

 

                                                           
15Ibid.Hlm.5-7 
16Ibid.Hlm.5 
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18Ibid.Hlm.7 
19Ibid.Hlm.7 



Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas atau 

pelaksana yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.20 

 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS 

adalah petugas ataupelaksanayang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk 

membantu PPL.21 

 

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas ataupelaksanayang dibentuk oleh 

Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.22 

 

2.5. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) 

Dasar hukum pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang selanjutnya 

disingkat Sentra Gakkumdu pada pelaksanaan Pilkada yaitu Undang-Undang 

Nomor1 Tahun 2015 tepatnya Bab XX Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran 

Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata 

Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Bagian Keempat Tindak Pidana 

Pemilihan Paragraf 4 Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang mengatur bahwa :  

Pasal 152 : 

(1) Untuk menyeragamkan pengertian dan pola penyelesaian tindak pidana 

Pemilihan, Bawaslu Provinsi (Bawasprov), dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 

(Panwaskab/kota), Kepolisian Daerah (Polda) dan/atau Kepolisian Resor 

                                                           
20Ibid.Hlm.7 
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(Polres), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan/atau Kejaksaan Negeri (Kejari) 

membentuk sentra penegakan hukum terpadu.    

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu 

(Gakkumdu) diatur berdasarkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung 

Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.   

 

Sentra Gakkumdu sendiri adalah sebagai pedoman atau haluan untuk 

menyamakan atau menyeragamkan pemahaman dan pola penanganan tindak 

Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi, dan untuk terwujudnya kerjasama 

dan sinergisme dalam rangka tercapainya penegakan dan pelaksanaan hukum 

tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak.23 Serta 

sebagai pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri 

dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/kota, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian daerah dan/atau Kepolisian 

Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.24 

Di satu sisi, keberadaan Sentra Gakkumdu ini merupakan suatu kebutuhan. Hal ini 

dilihat dari kenyataan pelanggaran tindak pidana yang terjadi, dan bagaimana 

sistem hukum acara pidana kita berlangsung saat Pemilu. Lalu dilihat dari 

pandangan hukum acara pidana, dapat diketahui proses identifikasi bila suatu 

tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. 
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24 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 

2016, Nomor 01 Tahun 2015, Nomor 010/JA/11/2016. 



Proses identifikasi ini dilanjutkan dengan mekanisme penemuan pihak-pihak yang 

diduga menjadi pelaku atas tindak pidana yang terjadi, beserta alat-alat bukti yang 

mendukung dugaan,selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang atau 

yang satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana 

Pemilu. 

 

Tugas pokok dan fungsi (Gakkumdu) Sentra Penegakan Hukum Terpadu : 

1. Melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana pilkada 

2. Melakukan koordinasi dengan kemenlu RI dalam proses penanganan 

tindak pidana pilkada yang terjadi di luar Negeri. 

3. Melakukan pelatihan serta bimbangan teknik terhadap Sentra Gakkumdu 

Provinsi dan Kota/Kabupaten 

4. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Provinsi 

dan Kab/Kota 

5. Menyampaikan Laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pilkada 

kepada Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Kota/Kab. kepada 

Gakkumdu Provinsi.  

 

2.6. Pengadilan Negeri 

Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan daerah hukum 

meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi misalny: 

pengadilan hubungan industri (PHI) pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) 

pengadilan ekonomi pengadilan pajak pengadilan lalu lintas jalan dan pengadilan 

anak. 

 



Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara 

memberikan terlalu banyak dan juga sedikit diartikan ialah memberikan terlalu 

banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada 

setiap orang sesuai dengan member apa yang menjadi haknya.25  

 

Pengertian keadilan menurut frans magnis sueno yang mengemukakan 

pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang 

diperlukan dengan sama yang sesuai dengan hak kewajibannya masing-masing. 

Thomas hubbes mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu 

perbuatan yang dikaitkan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang 

telah disepakati. 

 

Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan 

yakni :  

a) Pandangan awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan 

bahwa yang dimaksusd dengan keadilan ialah keserasian antara 

penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil neraca 

hukum yakni takaran hak adalah kewajiban  

b) Pandangan para ahli hukum prof. purnadi purbacakara, S.H yang pada 

dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara 

kepastian hukum dan kebandingan hukum.26 

 

Adanya kenyataan berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban yang secara 

jelas berarti bahwa : 

                                                           
25 A. Ridwan Halim, pokok-pokok peradilan umum di Indonesia dalam Tanya jawab, Cet. Ke-10. 

PT pradynya, Jakarta 2010, hlm 41 
26 Purnadi Purbacakara dan Soerjono Sukanto, Perihal Keadilan Umum, Cet. 10 Tahun 2010. 

Alumni: Bandung. hlm. 21 



a) Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan beasar 

kecil kewajiban sehingga dengan demikian berarti pula. 

b) Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat 

memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula 

selaras kalau seleras dengan kewajiban atau tidak pula selaras kalau 

seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. 

c) Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan 

kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula 

sebaliknya tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia 

memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudah. 

 

 

 

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas: 

1) Mahkamah agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia  

2) Di bawah mahkamah agung terdapat 4 lembaga peradialan menurut bidang 

ditangani bidang tersebut ialah : 

a) Peradilan umum, terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 

b) Peradilan agama 

c) Peradilan militer 

d) Peradilan admitrasi 

 

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum memeriksanya 

ialah perkara-perkara yang bersifat umum dalam arti. 

a) Umum orang-orangnya dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah 

orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu 



peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer yang bersalah harus 

ditangani oleh badan peradilan militer 

b) Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut 

bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan 

peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum. 

 

Mahkamah agung (MA) adalah lembaga Negara badan kehakiman tertinggi yang 

membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan militer lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan peradilan tata 

usaha Negara. Mahkamah agung berkedudukan di ibukota Negara. Sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh 

mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi susunan mahkamah Agung terdiri 

atas pimpinan. Hakim anggota, panitera, dan seseorang seketaris ketua mahkamah 

agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh presiden. 

  


