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Abstrak
Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Umum di
Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
merupakan penafsiran dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan legislatif tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 memuat ketentuan-ketentuan dalam rangka menjamin
penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Salah satunya ketentuan
pelanggaran-pelanggaran Pemilihan umum dan proses penyelesaiannya.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan jenis-jenis pelanggaran
pemilu dan proses penyelesaian pelanggaran pemilu.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga yang
terutama dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan
pustaka.
Hasil penelitian penjelaskan jenis-jenis pelanggaran pemilu menurut
undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pelanggaran pidana, pelanggaran
administrative, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran
sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Adapun proses penyelesaian
pelanggaran pemilu tersebut adalah Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu,
diselesaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme
penyelesaian tindak pidana, setelah melalui proses kajian oleh Pengawas Pemilu
dan Sentra Gakkumdu. Pelanggaran Administratif Pemilu, diselesaikan oleh
Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya. Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Sengketa Proses Pemilu, diselesaikan oleh
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya, dan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara apabila ada ketidakpuasan terhadap putusan Bawaslu Perselisihan
Hasil Pemilu, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Kata Kunci: Pelanggaran Pemilu, Sengketa Pemilu, Hasil Pemilu.
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Abstract
Article 22E The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the
constitutional basis for the implementation of General Elections in Indonesia. Law
Number 7 of 2017 concerning General Elections, is an interpretation of Article
22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is used as the legal
basis for the implementation of the 2019 Presidential and legislative elections.
Law Number 7 Year 2017 contains provisions in order to guarantee the holding of
honest and fair elections. One of them is the provision of violations of the General
Election and the settlement process. The problem in this study is related to the
types of election violations and the process of resolving electoral violations.
This research is a normative legal research so that what is mainly used is secondary
data, namely data derived from library materials.
The results of the study explaining the types of election violations according to
law number 7 of 2017 are criminal offenses, administrative violations, violations
of the ethics code of election administrators, violations of electoral process
disputes and election results disputes. The process of resolving electoral violations
is a violation of Election Criminal Acts, resolved by the National Police of the
Republic of Indonesia with a mechanism for resolving criminal offenses, after
going through a review process by Election Supervisors and Sentra Gakkumdu.
Administrative Election Violations, resolved by the Election Supervisory Agency
according to its level. Violation of the Election Code of Ethics, resolved by the
Honorary Board of Election of the Republic of Indonesia. Election Process
Disputes, resolved by the Election Supervisory Agency according to their level,
and by the State Administrative Court if there is dissatisfaction with the Bawaslu's
decision on Election Result Disputes, resolved by the Constitutional Court of the
Republic of Indonesia.
Keywords: Election Violations, Election Disputes, Election Results.
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I.
1.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan
persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer
yang digunakan negara-negara di dunia. Ciri paling mendasar dari sebuah negara
demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satusatunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang
sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik
mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara
periodik dan tertib. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Umum di
Indonesia. Dalam konstitusi penyelenggaran pemilihan umum meliputi pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/kota. Pemilihan umum diselenggarakan dengan prinsip
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pengadaan pemilu
legislatif dan presiden yang terpisah bertentangan Undang-Undang Dasar 1945,
sehingga penyelenggaraa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden harus
diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan penafsiran dari Pasal 22E
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan
sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan legislatif
tahun 2019.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari
dilaksanakannya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih,
yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Namun yang lebih
mendasar yaitu jabatan-jabatan yang terisi tersebut dipilih melalui proses yang
jujur dan adil, sehingga tidak terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan
pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan-ketentuan dalam rangka
menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil.Sebagaimana
diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum tentunya dilakukan
melalui beberapa tahapan utama, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih
yang menjadi pekerjaan yang tak kunjung usai setiap penyelenggaraan pemilihan
umum. Selanjutnya tahapan pendaftaran dan penetapan calon peserta pemilihan
umum, baik calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, atau
calon peserta pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
secara menyeluruh. Selanjutnya diatur pula tahapan kampanye, dan tahap yang
terakhir yaitu pemungutan dan penghitungan suara, sesuai waktu yang telah
ditentukan.
Melihat begitu panjang dan beragamnya tahapan yang dilalui dalam
penyelenggaraan pemilihan umum serentak, maka terjadinya sengketa atau
pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum tersebut. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh
kecurangan (fraud), kekhilafan (mistake), maupun strategi pemenangan pemilu
yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (nonfraudulent misconduct). Dari latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian
untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum dan proses
penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh masalahmasalah sebagai berikut:
a.

Apakah Jenis-jenis Pelanggaran Pemilihan Umum Menurut Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017?

b.

Bagaimanakah Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum
Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017?
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II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), sehingga penelitian ini
memiliki ruang lingkup penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) yang
ditunjukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun metode
pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, yaitu meneliti dan
menggali bahan-bahan hukum atau data-data tertulis berupa peraturan perundangundangan, putusan pengadilan buku-buku, jurnal, majalah, Surat kabar, dan bahan
hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang
hasil analisanya akan disajikan dalam bentuk paparan deskriptif untuk
mendapatkan suatu kesimpulan.
III.
1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jenis-jenis Pelanggaran Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Melihat begitu panjang dan beragamnya tahapan yang dilalui dalam
penyelenggaraan pemilihan umum serentak, maka terjadinya sengketa atau
pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum tersebut. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh
kecurangan (fraud), kekhilafan (mistake), maupun strategi pemenangan pemilu
yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (nonfraudulent misconduct). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum memberikan ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan
umum yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum serentak tersebut. Adapun jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum adalah
sebagai berikut:
a.

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana yang sering disebut
sebagai “upaya penal”, merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif,
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sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur “non
penal”. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih
menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non
penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.
Karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan
preventif dalam arti luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur
non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan.
Adapun beberapa tindakan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum
diatur dalam pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut
memberikan beberapa tindakan yang termasuk ke dalam tidak pidana pemilihan
umum. Secara umum tindakan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan
umum menurut pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 meliputi praktek
money politic/ menjanjikan uang atau barang kepada pemilih, melakukan tindak
kekerasan dan intimidasi, mempermasalahan isu SARA dalam melakukan
kampanye, dan dalam hal netralitas pejabat pemerintahan sampai kepada
perangkat desa. Ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 449 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dipahami yaitu:
1.
2.
3.

Mengumumkan hasil survey jajak pendapat tentang pemilihan umum yang
dilakukan pada masa tenang;
Melaksanakan penghitungan cepat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Mengumumkan hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh peserta
pemilihan pemilu kurang dari 2 (dua) jam setelah pemungutan suara di
wilayah Indonesia bagian barat.

Pada penjelasan pasal 315 ayat (1) huruf b menjelaskan potensi pelanggaran tindak
pidana pemilu yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kampanye pemilihan
umum. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berlaku tidak adil terhadap Peserta Pemilu;
Mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dan
merugikan peserta lain;
Melepas atau merobek alat peraga kampanye pemilu;
Merusak tempat kampanye pemilu;
Berbuat keonaran;
Mengancam pelaksana san/atau peserta kampanye pemilu.
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b.

Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara,
prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
Beberapa contoh tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran
administratif pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
1.

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

2.

Penentuan jadwal kampanye;

3.

Kampanye tidak memiliki STTP;

4.

Money Politic yang Terstruktur, Sistematis & Masif (TSM).

Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran administratif pemilihan umum
sampai kepada pembatalan sebagai peserta pemilihan umum. Sebagai contoh
ketika peserta pemilihan umum (baik presiden/legislatif) terbukti melakukan
praktek money politic secara terstruktur sistematis dan massif (TSM), maka
penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dapat membatalkan peserta pemilu
tersebut melalui putusan yang diberikan oleh Bawaslu.
c.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan
filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa
kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang
berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
Penyelenggara Pemilu. Beberapa kode etik yang harus dijaga bagi setiap
penyelenggaran pemilihan umum, diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Dewan
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Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum.
Beberapa prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilihan
umum yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
d.

Sengketa Proses Pemilu

Sengketa Proses Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal tersebut dijelaskan
bahwasannya Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta
Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU.
Beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan
Umum khususnya antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara
pemilihan umum adalah sebagai berikut:
1.

KPU mengeluarkan Keputusan penetapan daftar calon legislative;

2.

KPU mengeluarkan Keputusan penetapan Partai Politik hasil verifikasi;

3.

KPU mengeluarkan Keputusan penetapan Pasangan Calon Presiden & Wakil
Presiden.

e.

Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Contoh
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 adalah sebagai berikut:
1.

KPU menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum legislative secara
nasional;

2.

KPU menetapkan hasil perolehan suara calon presiden & wakil presiden
peserta pemilihan umum presiden & wakil presiden.
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2.

Proses Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Menurut Undangundang Nomor 7 Tahun 2017.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum tentunya
dilakukan melalui beberapa tahapan utama, mulai dari tahapan pemutakhiran data
pemilih yang menjadi pekerjaan yang tak kunjung usai setiap penyelenggaraan
pemilihan umum. Selanjutnya tahapan pendaftaran dan penetapan calon peserta
pemilihan umum, baik calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil
presiden, atau calon peserta pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten secara menyeluruh. Selanjutnya diatur pula tahapan kampanye,
dan tahap yang terakhir yaitu pemungutan dan penghitungan suara, sesuai waktu
yang telah ditentukan.
Melihat begitu panjang dan beragamnya tahapan yang dilalui dalam
penyelenggaraan pemilihan umum serentak, maka terjadinya sengketa atau
pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum tersebut. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh
kecurangan (fraud), kekhilafan (mistake), maupun strategi pemenangan pemilu
yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (nonfraudulent misconduct). (International IDEA, 2002)
Oleh karena itulah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum memberikan ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan
umum yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum serentak tersebut. Selain memuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis
pelanggaran pemilihan umum, diatur juga terkait dengan proses penyelesaian
pelanggaran pemilihan umum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Adapun
proses-proses penyelesaian pelanggaran pemilihan umum adalah sebagai berikut:
a.

Proses Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu

Proses penyelesaian pelanggaran Pidana Pemilihan Umum diuraikan dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 476
– 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan-ketentuan tersebut

176

Justicia Sains.
Vol. 03 No. 02 November 2018.
http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm.

merupakan proses dan prosedur dalam penyelesaian pelanggaran pidana pemilihan
umum menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara singkat proses
penyelesaian pelanggaran pidana pemilihan umum dapat dijelaskan melalui bagan
berikut:
Bagan Alur Proses Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu
(Pasal 476-487 UU No. 7 Tahun 2017)

Temuan/Laporan
dugaan
Pelanggaran

Kajian
dugaan
Pelanggaran:
Pemberkasan.
Klarifikasi.
Pengumpulan Alat
Bukti.

Kajian ditemukan
dugaan tindak
pidana Pemilihan
Umum
Bawaslu
Bawaslu
Provinsi
Bawaslu
Kabupaten
Pawaslu
Kecamatan

Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.
(Pasal 476 UU 7/2017)

Secara Umum
Penyelesaian
pelanggaran pidana
Pemilu sesuai
dengan KUHAP.
(Pasal 477 UU 7/2017)

Tidak
Memenuhi
Unsur
pelanggaran
Pidana Pemilu

b.

Menyerahkan
Temuan/Laporan
dugaan tindak
pidana pemilu
kepada Sentra
Gakkumdu

Memenuhi
Unsur
pelanggaran
Pidana Pemilu

Pengawas
Pemilu
menindaklanjuti
rekomendasi
sentra
Gakkumdu

Bawaslu
Bawaslu
Provinsi
Bawaslu
Kabupaten
Pawaslu
Kecamatan

Sentra Gakkumdu
mengkaji dugaan
tindak pidana pemilu,
dan menyampaikan
hasil pembahasan
kepada Pengawas
Pemilu.

Proses Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
Proses penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
pada pasal 460 – 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
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Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan proses dan prosedur dalam
penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menurut undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017. Secara singkat proses penyelesaian pelanggaran
administratif pemilihan umum dapat dijelaskan melalui bagan berikut:
Bagan Alur Proses Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
(Pasal 460-464 UU No. 7 Tahun 2017)

Temuan/Laporan
dugaan
Pelanggaran

Kajian
dugaan
Pelanggaran Oleh
Pengawas Pemilu:
Pemberkasan.
Klarifikasi.
Pengumpulan
Bukti.

Kajian ditemukan
dugaan
pelanggaran
administrasi
Pemilihan Umum

Alat

Putusan yang diberikan
Bawaslu berupa:
perbaikan
administrasi
terhadap
tata
cara,
prosedur,
atau
mekanisme.
teguran tertulis.
tidak
diikutkan
pada
tahapan tertentu.
sanksi
administratif
lainnya .

KPU
wajib
menindaklanjuti
putusan Bawaslu
paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak
tanggal
putusan
dibacakan.
(Pasal 462 UU No. 7/2017)

Rekomendasi
Hasil Kajian
Panwaslu
Kecamatan

Bawaslu
menerima,
memeriksa,
mengkaji
dan
memutus
pelanggaran
administrasi
Pemilihan Umum
(Pasal 461
7/2017)

UU

No.

(Pasal 461 (6) UU No. 7/2017)
Keputusan KPU
berupa
administratif
pembatalan
anggota DPR,
DPRD provinsi,
kabupaten/kota,
Pasangan
Presiden dan
Presiden.

dapat
sanksi
calon
DPD,
DPRD
dan
Calon
Wakil

(Pasal 463 UU No. 7/2017)

KPU
wajib
menindaklanjuti
putusan
Bawaslu
dengan SK KPU,
paling lama 3 (tiga)
hari
kerja
sejak
tanggal
putusan
dibacakan.
(Pasal 463 UU No. 7/2017)

Bawaslu menerima,
memeriksa, mengkaji
dan
memutus
pelanggaran
administrasi
Terstruktur,
Sistematis, Masif pada
Pemilihan Umum
(Pasal 463 UU No. 7/2017)
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c.

Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum pada pasal 457 – 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan proses dan prosedur dalam
penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum menurut
undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara singkat proses penyelesaian
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dapat dijelaskan melalui
bagan berikut:
Bagan Alur proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilu
(Pasal 457-459 UU No. 7 Tahun 2017)
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d.

Proses Penyelesaian sengketa Pemilu
Proses penyelesaian sengketa Pemilihan Umum diuraikan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 467
– 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan-ketentuan tersebut
merupakan proses dan prosedur dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan
umum menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara singkat proses
penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dapat dijelaskan melalui bagan
berikut:
Bagan Alur Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilu
(Pasal 467-472 UU No. 7 Tahun 2017)

Calon Peserta Pemilu
dan/ atau Peserta Pemilu
mengajukan
permohonan
penyelesaian senngketa
proses Pemilu, akibat
dikeluarkannya
Keputusan KPU kepada
Bawaslu
secara
berjenjang.

a.

b.

Pengajuan gugatan
atas sengketa tata
usaha negara Pemilu
ke pengadilan tata
usaha
negara,
dilakukan
setelah
upaya administratif
di Bawaslu telah
digunakan.

Bawaslu
melakukan
penyelesaian sengketa
proses Pemilu melalui
tahapan:
menerima
dan
mengkaji permohonan
penyelesaian sengketa
proses Pemilu; dan
mempertemukan
pihak
yang
bersengketa
untuk
mencapai kesepakatan
melalui mediasi atau
musyawarah
dan
mufakat.

Berkas
pengajuan tidak
lengkap,
putusan PTUN
tidak
dapat
diterima

Berkas pengajuan
lengkap,
PTUN
memeriksa
dan
memutus dalam 21
hari kerja.

Dalam hal tidak
tercapai
kesepakatan,
Bawaslu,
menyelesaikan
sengketa proses
Pemilu melalui
adjudikasi.

Dalam
hal
penyelesaian
sengketa
yang
dilakukan
oleh
Bawaslu
tidak
diterima oleh para
pihak, para pihak
dapat mengajukan
upaya
hukum
kepada pengadilan
tata usaha negara.

a.
b.

c.

Putusan
Bawaslu
bersifat final dan
mengikat,
kecuali
putusan berkaitan
dengan:
verifikasi Partai
Politik;
penetapan daftar
calon
tetap
anggota legislatif;
penetapan
Pasangan Calon.

Putusan PTUN
tidak
dapat
dilakukan upaya
hukum lain

Putusan
pengadilan
tata
usaha
negara
bersifat final dan
mengikat
serta
tidak
dapat
dilakukan upaya
hukum lain.
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e.

Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
Proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum diuraikan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 473
– 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan-ketentuan tersebut
merupakan proses dan prosedur dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan
umum menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara singkat proses
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dapat dijelaskan melalui bagan
berikut:
Bagan Alur Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
(Pasal 473-475 UU No. 7 Tahun 2017)

Peserta
Pemilu
Legislatif
mengajukan
permohonan
kepada Mahkamah
Konstitusi paling
lama 3 x 24 jam
sejak diumumkan
penetapan
perolehan
suara
hasil
secara
nasional oleh KPU.

Dalam hal pengajuan
permohonan kurang
lengkap,
pemohon
dapat
memperbaiki
dan
melengkapi
permohonan
paling
lama 3 x 24 jam sejak
diterimanya
permohonan
oleh
Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah
Konstitusi
memeriksa
dan
memutuskan permohonan
penyelesaian perselisihan
hasil Pemilu Legislatif, yang
bersifat final dan mengikat.

KPU
wajib
menindaklanjuti
putusan Mahkamah
Konstitusi

Pasangan
Calon
dapat mengajukan
keberatan kepada
Mahkamah
Konstitusi dalam
waktu paling lama
3 hari setelah
penetapan
hasil
Pemilu
Presiden
dan Wakil Presiden
oleh KPU

Keberatan hanya
terhadap
hasil
penghitungan
suara
yang
memengaruhi
penentuan
terpilihnya
Pasangan
Calon
atau
penentuan
untuk
dipilih
kembali
pada
Pemilu
Presiden
dan Wakil Presiden

Mahkamah
Konstitusi memutus
perselisihan yang
timbul
akibat
keberatan paling
lama 14 hari sejak
diterimanya
permohonan
keberatan
oleh
Mahkamah
Konstitusi
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IV.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang disampaikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu:
a.

Jenis-jenis pelanggaran Pemilihan Umum menurut Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:
1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
2. Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Sengketa Proses Pemilu;
5. Perselisihan Hasil Pemilu.

b.

Konstruksi penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum menurut
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:
1.

Pelanggaran

Tindak

Pidana

Pemilu,

diselesaikan

oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme
penyelesaian tindak pidana, setelah melalui proses kajian oleh
Pengawas Pemilu dan Sentra Gakkumdu.
2.

Pelanggaran Administratif Pemilu, diselesaikan oleh Badan
Pengawasn Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya.

3.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diselesaikan
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Republik Indonesia.

4.

Sengketa Proses Pemilu, diselesaikan oleh Badan Pengawasn
Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya, dan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara apabila ada ketidakpuasan terhadap putusan
Bawaslu

5.

Perselisihan Hasil Pemilu, diselesaikan oleh Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.
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