
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan

sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang

berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara  mereka  dengan  sebaik-

baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan  dalam perkara yang mereka

hadapi.1

Putusan bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang

memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung

kaidah-kaidah konsumtif bagi perkembangan hukum yang akan datang. Putusan

bukan hanya media untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai sarana

bagi seseorang untuk bisa mengambil kembali haknya yang dikuasai orang lain,

namun serta substansial putusan adalah kolaborasi dari olah pikir dan pendalaman

nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum

sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan

yuridis.

1Moh.  Taufik  Makarao, Pokok-pokok  Hukum  Acara  Perdata, cet.  I, Jakarta:  PT.Rineka
Cipta, 2004 , hal. 124
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Seorang hakim setidaknya memiliki bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili

suatu perkara yaitu: tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung

jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung

jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan(yang

berpekara) dan tanggung jawab kepada masyarakat.Putusan harus dapat

menimbulkan efek yang postif bagi kehidupan masyarakat pada saat ini dan masa

yang akan datang. Putusan merupakan sumber hukum formil atau bisa disebut

yurisprudensi yang dikemudian hari dapat menjadi dasar dan alasan bagi para

hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara yang memiliki kemiripan sifat

maupun karakter perkaranya maupun kekuatan yurisprudensi itu tidak memikat

seacara predentseperti pada sistem hukum dinegara-negara anglo saxon.

Putusan pengadilan setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada para

pihak-pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam

isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan

upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika iya merasa tidak puas

terhadap isi putusan yang dijatuhkan, sedangkan secara sosiologis putusan juga

mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung,

karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban

bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang

diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.2

2Darmoko Yuti Witanto&Arya Putra Negara Kutawaringi, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen
Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana , Alfabeta ,Bandung.2013, Hlm.32.
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Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)

karena tidak dilakukan upaya hukum oleh para pihak atau upaya hukum biasa

yang tersedia telah semua digunakan, maka putusan menjadi dokumen negara

yang mengandung kekuatan eksekutorial. Title eksekutorial terletak pada irah-irah

yang tercantum dibagian kepala putusan yang berbunyi “ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” . Setiap  putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap pelaksanaannya selalu dapat dipaksakan kepada

siapa saja penghukuman itu ditunjukkan bila perlu dengan bantuan alat negara.

Putusan pengadilan merupakan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persidangan

sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkan. Putusan

pengadilan tidak dapat dipahami hanya membaca amar putusan, melainkan secara

keseluruhan. Semua yang terurai dalam putusan merupakan satu kesatuan dan

saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. Formalitas putusan terdiri dari 4 bagian

Kepala putusan , identitas para pihak, pertimbangan ( considerans) dan amar.

Putusan pengadilan yaitu hasil akhir proses peradilan.3 Asas kebebasan kehakiman

dalam kekuasaan kehakiman, tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang serasi

dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan dalam memutus perkara selalu

mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Abdullah mengatakan

bahwa putusan pengadilan merupkan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya

terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencarikeadilan

pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga.

Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika

3 Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1991, hlm.182.
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putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada

hukum yang berlaku.

B. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pemilu sebenarnya sudah dimuat dalam

beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Pemilu.Namun, dalam berbagai undang-

undang tersebut belum diatur secara khusus definisi dari Tindak Pidana

Pemilu.Bahkan, hingga saat ini tidak ada definisi yang tegas diberikan oleh suatu

aturan perundang-undangan. Karena itu untuk memberikan batasan tentang

definisi Tindak Pidana Pemilu, dalam tulisan ini definisi yang digunakan akan

mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 252 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008. Ketentuan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa

Tindak Pidana Pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu

yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.4

Berdasarkan rumusan tersebut, diketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang

terjadi pada masa Pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu

digolongkan sebagai Tindak Pidana Pemilu.Misalnya, pembunuhan yang

dilakukan oleh seorang Juru Kampanye Peserta Pemilu Tertentu terhadap Lawan

Politik pada masa kampanye, atau Seorang Calon Anggota DPR yang diduga

melakukan penipuan.Meskipun peristiwanya terjadi pada saat tahapan Pemilu

berlangsung atau berkaitan dengan kontestan Pemilu tertentu tetapi karena tidak

digolongkan sebagai Tindak Pidana Pemilu, perbuatan itu masuk dalam klasifikasi

4 Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2008, Perekayasaan Sistem Pemilu
Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Kemitraan, Jakarta, Hlm. 298.
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tindak pidana umum.Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan

dengan Pemilu tetapi tidak diatur dalam Peraturan Pemilu. Misalnya

penyimpangan keuangan dalam pengadaan surat suara bukanlah Tindak Pidana

Pemilu, melainkan Tindak Pidana Korupsi.5

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana tertentu yang disebut dalam ketentuan

pidana dalam Peraturan Pemilu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan

yang bertentangan dengan Peraturan Pemilu, meliputi tindakan atau kelalaian,

yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi yang

penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum.6

C. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu

Secara umum, Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemilu

meliputi setiap perbuatan yang menghilangkan hak pilih orang lain, mengganggu

tahapan Pemilu, dan merusak integritas Pemilu, serta berbagai praktik curang

untuk memenangkan salah satu kandidat peserta Pemilu seperti politik uang,

kampanye hitam, dan sebagainya.

Pelanggaran Pemilu yang dikenal dalam Peraturan Pemilu terdiri dari dua jenis

yaitu pelanggaran pidana (Tindak Pidana Pemilu) dan pelanggaran administratif.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebut dengan tegas tiga

jenis macam masalah hukum yang berkaitan dengan Pemilu yaitu: pelanggaran

administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu.

5Ibid
6 Abdul Fickar Hadjar, “Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Hukum
Pantarei, November 2008, Hlm. 24
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Perselisihan hasil Pemilu diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi

yang diatur secara tegas oleh Peraturan Pemilu.dalam hal ini, jika ditelaah lebih

jauh, perselisihan hasil Pemilu pada dasarnya merupakan ruang lingkup sengketa

administrasi atau dapat disebut dengan keberatan atas hasil Pemilu. Jadi,

keberatan hasil Pemilu bukanlah suatu pelanggaran Pemilu tetapi bentuk

ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan untuk meninjau ulang hasil

Pemilu yang telah diselenggarakan.

Berbeda dengan pendapat dari Topo Santoso yang menyatakan bahwa Sengketa

hukum dan Pelanggaran Pemilu dapat dibagi menjadi enam: (1) Pelanggaran

Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu); (2) Sengketa dalam Proses Pemilu; (3)

Pelanggaran Administrasi Pemilu; (4) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilu; (5) Perselisihan (sengketa) Hasil Pemilu; dan (6) Sengketa hukum

lainnya.7

Pendapat Topo Santoso tersebut didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2008 yang hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum

yaitu: pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, dan

perselisihan hasil Pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun

tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tetapi

secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan

sengketa dalam proses/tahapan Pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak

diatur diatur secara eksplisit baik nama maupun materinya, tetapi praktik

mengakui keberadaanya, yaitu masalah hukum lainnya.8

7 Topo Santoso, 2009, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan, Jakarta, Hlm. 3.
8Ibid
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Ketentuan yang mengatur Tindak Pidana Pemilu, tidak saja ditemukan dalam

Peraturan Pemilu, tetapi juga tercantum dalam KUHP. Terdapat lima Pasal dalam

KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilu. yaitu:

a) Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 148 KUHP)

b) Penyuapan (Pasal 149 KUHP)

c) Perbuatan Tipu Muslihat (Pasal 150 KUHP)

d) Mengaku sebagai orang lain (Pasal 151 KUHP)

e) Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan

f) tipu muslihat (Pasal 152 KUHP)

Dalam Rancangan KUHP juga terdapat pengaturan tentang Tindak Pidana Pemilu

yang diatur dalam BAB IV tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum yang

terdiri dari 5 Pasal, yakni Pasal 278 sampai dengan Pasal 282. Kelima ketentuan

yang dicantumkan dalam Rancangan KUHP tersebut mengatur hal yang sama

sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara Tindak Pidana Pemilu yang

diatur oleh KUHP dengan Tindak Pidana Pemilu dalam Rancangan KUHP karena

perbedaan yang ada hanya mengenai jumlah denda yang diberikan saja.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Acuan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dapat merujuk pada standar

minimal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh International Institute for

Democracy and Electoral Assistance (IDEA), yang terdiri dari:9

a) Penyusunan kerangka hukum Pemilu;

9 Topo Santoso, dkk, 2006, Penegakkan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu
2009-2014,  Perludem, Jakarta, Hlm. 11-18.
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b) Pemilihan sistem Pemilu;

c) Penetapan daerah pemilihan;

d) Hak untuk memilih dan dipilih;

e) Badan penyelenggara Pemilu;

f) Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;

g) Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;

h) Kampanye Pemilu yang demokratis;

i) Akses media dan kebebasan berekspresi;

j) Pembiayaan dan pengeluaran;

k) Pemungutan suara;

l) Penghitungan dan rekapitulasi suara;

m) Peranan wakil partai dan kandidat;

n) Pemantau Pemilu;

o) Kepatuhan terhadap hukum dan penegakkan Peraturan Pemilu.

Mengacu pada standar minimal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh

IDEA di atas, penegakkan hukum Pemilu merupakan implementasi dari ketentuan

point ke-15.10 Dengan kata lain, Penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu

merupakan salah satu indikator yang penting untuk menentukan demokratis

tidaknya penyelenggaraan Pemilu.

Penegakan hukum merupakan faktor pencegahan terhadap kecurangan dan

bertujuan untuk melindungi integritas Pemilu.11 Secara teoritis, Penegakan hukum

10 Topo Santoso, 2009, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan,Jakarta, Hlm. 2.
11 Topo Santoso, “Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu”, Makalah Disampaikan Pada
Konferensi Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia Dan Pengalaman Internasional
Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu, Jakarta, 6 Oktober 2011), Hlm. 2
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adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.12

Menurut Jimly Asshiddiqie13, penegakkan hukum (law enforcement) dalam arti

luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta

melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Bahkan, dalam pengertian yang lebih

luas lagi, kegiatan penegakkan hukum mencakup pula segala aktivitas yang

dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan

mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan

bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana

mestinya. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu menyangkut kegiatan

penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan

perundang-undangan, khususnya, yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan

pidana yang melibatkan peran Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau

Pengacara, dan Badan-Badan Peradilan.

Tindak Pidana Pemilu harus diproses melalui Sistem Peradilan Pidana.14Sistem

peradilan pidana yang digariskan oleh KUHAP merupakan sistem terpadu

(Integrated Criminal Justice System).15 Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas

12 Topo Santoso, 2009, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Loc.Cit
13 Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia ", Makalah
Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.
14 Topo Santoso, “Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu”, Makalah Disampaikan Pada
Konferensi Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia dan Pengalaman Internasional
Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu, Jakarta, 6 Oktober 2011, Hlm. 5.
15 M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 89.
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landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai

dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-

masing. Berdasarkan kerangka landasan yang dimaksud aktivitas pelaksanaan

criminal justice system, merupakan fungsi gabungan (collection of function)

dari:16

a) Legislator

b) Polisi

c) Jaksa

d) Pengadilan

e) Penjara, serta badan peradilan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan

pemerintahan atau di luarnya.

Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka criminal justice system adalah

untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukumpidana.

Dengan demikian, kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan

empat fungsi utama, yaitu:17

a) Fungsi pembuatan Undang-Undang (Law Making Function). Fungsi ini

dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasardelegated

legislation.

b) Fungsi Penegakkan Hukum (Law Enforcement Function). Tujuanobjektif

fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (socialorder):

1) Penegakkan hukum secara actual (the actual enforcement law)

meliputi tindakan:

(a) Penyelidikan-penyidikan (investigation)

16Ibid, Hlm 90
17Ibid
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(b) Penangkapan (arrest) penahanan (detention)

(c) Persidangan Pengadilan (Trial), dan

(d) Pemidanaan (punishment) pemenjaraan guna memperbaiki tingkah

laku individu terpidana (correcting the behavior of individual

offender)

2) Efek preventif (preventive effect). Fungsi penegakkan hukum

diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak

pidana. Bahkan, kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah

kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya prevensi. Jadi,

kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung preventive

effect yang memiliki daya cegah (detterent effort) anggota masyarakat

melakukan tindak kriminal.

c) Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (Function of Adjudication).

Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakkan hukum yang

dilaksanakan oleh Jaksa PU dan Hakim serta pejabat pengadilan yang

terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan:

1) Kesalahan terdakwa (The Determination Of Guilty)

2) Penjatuhan hukuman (The Imposition Of Punishment)

d) Fungsi memperbaiki terpidana (the function of correction)

Fungsi ini meliputi aktifitas lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial

terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-

lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan

terpidana untuk merehabilitasi pelaku pidana (To Rehabiliate The
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Offender) agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif

(Return To A Normal And Productive Life).

Penegakkan hukum Pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga

hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara

yang adil dan tidak terlanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan

manipulatif oleh peserta Pemilu. Jauh lebih penting, bagaimana mekanisme

hukum Pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonversi kepada

yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Perolehan suara

dan keterpilihan calon tertentu, dapat dianulir oleh mekanisme hukum Pemilu,

jika terbukti bahwa suara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan

menurut hukum. Seperti dikutip berikut ini:18

“Salah satu dari standar untuk adanya Pemilu demokratis adalah “kepatuhan

dan penegakkan hukum Pemilu.19Standar ini menjadi penting dicatat karena

kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif dan baik bagi

kepatuhan hukum dan penegak hak-hak Pemilu, memberikan hukuman bagi

pelaku-pelaku Tindak Pidana Pemilu.Kerangka hukum Pemilu harus diatur

sedetil mungkin untuk melindungi hak-hak sipil.”

Penegakkan hukum Pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu Civil Process

dan Crime Process.20Civil Process merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil

Pemilu, yang diajukan oleh peserta Pemilu kepada lembaga peradilan yang

18 International IDEA, 2004, Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004 Legal Framework of
the Indonesian 2004 General Election, IDEA, Jakarta, Hlm. 93.
19 Lihat International IDEA, (2002) and International IDEA, 2004, Kerangka Hukum Pemilu
Indonesia Tahun 2004, Legal Framework of the Indonesian 2004 General Election, IDEA,
Jakarta. Dalam Topo Santoso, “Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu”, Makalah Disampaikan
Pada Konferensi Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia Dan Pengalaman
Internasional Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu, Jakarta, 6 Oktober 2011, Hlm. 2.
20Topo Santoso, “Menggagas Desain Pengawasan Pemilu” Focus Group Discussion, Koalisi
Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta; 27 Maret 2009, Hlm. 21.
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berwenang.Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta Pemilu karena prosesnya

yang cepat.Civil Process cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang

besar untuk tercapainya tujuan penegakkan hukum Pemilu, karena dapat

menganulir keputusan hasil Pemilu.Beberapa Negara menggunakan mekanisme

ini sebagai bentuk penyelesaian hasil Pemilu.Negara yang menggunakan

mekanisme penyelesaian ini, misalnya, Filipina dan Indonesia.21Perselisihan hasil

di Filipina hanya berlaku untuk Pemilu Presiden.Mekanisme penyelesaian

sengketa dimaksud dilakukan melalui pengadilan tinggi. Berbeda dengan Filipina,

Indonesia justru menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaian perselisihan

hasil Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan

tentunya Pemilu Kepala Daerah. Perbedaannya, mekanisme penyelesaian

perselisihan hasil Pemilu di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bentuk kedua mekanisme penegakkan hukum adalah Crime Process, yaitu proses

penyelesaian permasalahan hukum Pemilu.22Mekanime Crime Process seperti

yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilu melalui

mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kodeetik,

sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Crime Process cenderung lebih

lambat,karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara

bertingkatsebagai mana ditentukan oleh Peraturan Pemilu.23

Penegakkan hukum (Law Enforcement) yang dapat dilakukan dengan baik dan

efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya

21 Topo Santoso dkk, 2006, Penegakkan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu
2009-2014, Perludem, Jakarta, Hlm. 28 – 30.
22Topo Santoso, “Menggagas Desain Pengawasan Pemilu” Focus Group Discussion,Koalisi
Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta; 27 Maret 2009, Hlm. 21.
23Ibid
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mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya

jaminan kepastian hukum bagi rakyat sehingga rakyat merasa aman dan

terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.

Sebaliknya, penegakkan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya

merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu

memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Dengan demikian, jika

penegakkan hukum tindak pidana Pemilu tidak dilaksanakan dengan baik dan

efektif, tidak ada kepastian hukum bagi warga negara yang memiliki hak pilih

sehingga membuat warga negara yang memiliki hak pilih merasa tidak aman.


