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Pencurian dan  pengerusakan  alat  peraga kampanye merupakan perbuatan yang 

dilarang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 69 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ketentuan pidana 

terhadap setiap orang yang melakukan pencurian dan pengerusakan alat peraga 

kampanye diatur dalam Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015. Kedudukan Panitia Pengawas Pemilu sebagai suatu lembaga independen 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting 

guna menjami terselenggaranya pemilihan umum yang didasarkan  pada  tugas 

dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

peran Panitia Pengawas Pemilu dalam  perkara tindak pidana pencurian alat 

peraga kampanye ? dan apakah yang menjadi faktor penghambat Panitia 

Pengawas Pemilu dalam  menangani  perkara tindak pidana pencurian alat peraga 

kampanye?. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data 

diperoleh dengan dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis 

terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah 

Bandar Lampung pada tahun 2016. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan peran Panitia Pengawas Pemilu 

dalam perkara tindak pidana alat peraga kampanye didasarkan pada tugas dan 

wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, 

yakni menerima setiap laporan pelanggaran pemilu, melakukan pengkajian atas 

laporan yang diterima, dan meneruskan laporan yang diterima kepada Kepolisian 

apabila diketahui terdapat ketentuan pidana dalam undang-undang pemilihan 
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umum yang dilanggar. Adapun faktor penghambat Panitia Pengawas Pemilu 

dalam menangani perkara tindak pidana alat peraga kampanye meliputi faktor 

undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor 

masyarakat, dan faktor kebudayaan. 

 

Penulis memberikan saran kepada Badan Pengawas Pemilu agar dalam melakukan 

seleksi penerimaan anggota Panitia Pengawas Pemilu dapat mengutamakan calon 

anggota dengan latar belakang sarjana hukum guna memaksimalkan tugas dan 

wewenangnya. Guna memaksimalkan peran Panitia Pengawas Pemilu maka 

disarankan kepada Panitia Pengawas Pemilu serta Badan Pengawas Pemilu untuk 

dapat melakukan evaluasi terhadap hambatan-hambatan yang seringkali dialami 

berkaitan dengan peran Panitia Pengawas Pemilu dalam menangani tindak pidana 

alat peraga kampanye. 

 

Kata Kunci : Peran, Alat Peraga Kampanye, Panitia Pengawas Pemilu 
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MOTTO 

 

 

Sesali masalalu karna ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan , tetapi jadikan 

penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi 

 

Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hasrat hati suci,orang 

yang ada dalam hati suci adalah orang yang taqwa dan beriman. Itulah tantangan 

hidup 

 

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 

(Aristoteles) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat 

yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum 

ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan 

keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi 

adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya. 

 

Negara Indonesia adalah sebuah negara republik, sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dalam Pasal 

1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”, kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat 

untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu juga 

digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 

1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa, “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 

 

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara 

demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan 

mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah 

satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan 
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baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan 

penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum 

dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan 

rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan 

penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap 

pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-

benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaran 

pemilihan umum.
1
 

 

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu 

organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan 

umum dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia 

pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independen dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah ditingkat kabupaten atau kota, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

 

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima 

laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan 

                                                           
1
 Gaffar Janedjri. Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm 1   



3 
 

wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan 

laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga 

mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
2
 

 

Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa pemilihan 

umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri. Dalam serangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan umum, 

terdapat salah satu kegiatan yang dikenal dengan istilah kampanye, Pasal 1 angka 

21 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan definisi kampanye 

pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan 

pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon 

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

Calon Wakil Walikota. 

 

Pelaksanaan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah 

dilakukan melalui dua tahap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil 

Walikota, yang menentukan bahwa : 

 

(1) Kampanye dilaksanakan oleh: 

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan 

 

b. Pasangan calon dan/atau tim kampanye. 

                                                           
2 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, PT.  

  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 63 
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(2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan 

dengan metode: 

a. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon; 

b. penyebaran bahan kampanye kepada umum; 

c. pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau 

d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. 

 

(3) Kampanye yang dilaksanakan pasangan calon dan/atau tim kampanye 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode: 

a. pertemuan terbatas; 

b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau 

c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

 

(4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

(5) Pendanaan kampanye oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab pasangan 

calon. 
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Pemasangan alat peraga kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk 

memberikan pengenalan terhadap calon-calon perserta pemilihan umum kepada 

masyarakat, Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 

menentukan bahwa : 

 

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi 

pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c. 

 

(2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 

(lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota; 

b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua 

puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau 

c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah 

setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. 

 

Pasal 69 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan larangan 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye, yakni merusak dan/atau 

menghilangkan alat peraga kampanye. Selanjutnya dalam Pasal 187 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, secara tegas ditentukan bahwa  “setiap 

orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye 

Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf 

h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 
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Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah)”.  

 

Seringkali ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka guna 

memaksimalkan penanganan pelanggaran tersebut khususnya dalam penanganan 

pelanggaran yang terdapat unsur pidana didalamnya, maka Pasal 152 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa “untuk menyamakan 

pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, 

dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, 

dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan 

hukum terpadu”.  

 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu 

Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 

hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat 

juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma 

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana  dalam keadaan-keadaan 

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana 

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
3
 

 

Salah satu tindak pidana pencurian dan atau pengerusakan alat peraga kampanye 

telah terjadi di Bandar Lampung pada bulan Oktober tahun 2015, adapun 

penanganan atas tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :  

                                                           
3 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1   
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Panitia pengawas pemilu berniat melimpahkan berkas pencurian yang 

dilakukan tiga mahasiswa ke Polresta Bandar Lampung, keputusan 

meneruskan ke ranah hukum ini berdasarkan hasil rapat pleno sentra 

gakkumdu yang digelar di Panwaslu Bandar Lampung.  Ketua Panwaslu 

Bandarlampung Adek Asyari mengatakan, berdasarkan kajian dan hasil 

rapat pleno, ketiga mahasiswa Universitas Lampung, yakni Ditho Nugroho, 

Taufik Imam Ashari, dan Nuri Widi Antoro telah memenuhi unsur pidana 

pemilu.  

 

Berdasarkan kajian yang dikakukan para pelaku telah melanggar Pasal 187 

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang menyebutkan; setiap 

orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan 

kampanye pemilihan bupati/walikota sebagaimana dimaksud di dalam pasal 

69 huruf g, huruf h atau huruf j dipidana penjara paling singkat 1 (satu) 

bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp100 

ribu atau paling banyak Rp1 juta. 

 

Ketiga mahasiswa tersebut ditangkap oleh warga yang tengah melakukan 

aktivitas ronda di wilayah Natar pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2015 

sekitar pukul 02.00 WIB, bermula dari kecurigaan warga setempat yang 

melihat mobil pelaku hilir mudik sehingga warga berinisiatif untuk 

memberhentikan mobil tersebut dan memeriksa isi mobil yang kemudian 

ditemukan baliho pasangan calon Wali Kota Bandar Lampung. Setelah 

diknfirmasi oleh Panitia pengawas pemilu kota Bandar Lampung, ketiga 

mahasiswa tersebut mengaku mengambil spanduk untuk dipergunakan 

sebagai alas tidur, sebab ketiga mahasiswa tersebut sedang melakukan 

kegiatan kemahasiswaan berupa malam keakraban, selanjutnya ketiga 

mahasiswa tersebut mengaku tidak mengetahui apabila perbuatan yang 

dilakukan adalah merupakan tindak pidana.
4
 

 

Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas, maka diketahui bahwa pada dasarnya 

pencurian dan pengerusakan terhadap alat peraga kampenye berupa baliho adalah 

merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap aset negara, sebab 

berdasarkan ketentuan sebagaiman diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 pendanaan atas pengadaan alat 

peraga kampanye berupa baliho bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 

                                                           
4
 http://harianlampung.com-mahasiswa-curi-apk, diakses pada tanggal 2 November 2015 

http://harianlampung.com-mahasiswa-curi-apk/
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Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 11 November 

2015 dalam perkara Nomor 99/2015/PN.Tjk, telah menjatuhkan putusan terhadap 

pelaku Tindak pidana pencurian Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh 

ketiga mahasiswa Universitas Lampung, yakni Ditho Nugroho, Taufik Imam 

Ashari, dan Nuri Widi Antoro, adapun amar putusan perkara tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 187 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dengan demikian 

maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda 

sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada para terdakwa. Adapun 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yakni, 

hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa telah menghilangkan 

informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat tentang visi dan misi, serta 

program dari pasangan calon walikota Bandar Lampung. Sedangkan hal yang 

meringankan adalah para terdakwa masih berstatus mahasiswa dan menyesali 

perbuatannya.
5
 

 

 

Berkaitan dengan adanya kasus pencurian dan pengerusakan terhadap alat peraga 

kampanye yang terjadi sebagaimana diuraiakan diatas, tentunya menjadi sebuah 

problematika yang perlu dikaji secara mendalam, sebab sebagaimana diketahui 

dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami bahwa 

apabila melakukan tindakan menurunkan, mengerusak, atau mengambil sebuah 

baliho, spanduk, maupun umbul-umbul yang dipasang oleh Komisi Pemilihan 

Umum adalah merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur secara jelas dalam 

undang-undang. 

 

 

                                                           
5
 http://teraslampung.com-putusan-mahasiswa-pencuri-apk, diakses pada tanggal 12 Desember 2015 



9 
 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk 

menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam Perkara 

Tindak Pidana Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi pada Panitia Pengawas 

Pemilu Kota Bandar Lampung)”. 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

 

a. Bagaimanakah peran Panitia Pengawas Pemilu dalam perkara tindak pidana 

pencurian alat peraga kampanye  ? 

 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Panitia Pengawas Pemilu dalam 

menangani perkara tindak pidana pencurian alat peraga kampanye  ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

 

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas dan 

salah penafsiran maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian  

mengenai peran, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten dan atau Kota yang diberikan oleh ketentuan 

perundang-undangan. Adapun ruang lingkup kajian dalam penulisan ini adalah 

dititik beratkan pada mekanisme  penanganan yang dilakukan Panitia Pengawas 



10 
 

Pemilu Kabupaten dan atau Kota berkaitan dengan terjadinya tindak pidana 

pemilihan umum, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

 

a. Mengetahui secara jelas mengenai peran panitia pengawas pemilu dalam 

perkara tindak pidana pencurian alat peraga kampanye 

 

b. Mengetahui secara jelas mengenai faktor penghambat panitia pengawas pemilu 

dalam menangani perkara tindak pidana pencurian alat peraga kampanye 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan 

keduanya dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi 

bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, serta 

bagi  masyarakat umumnya atas hasil tinjauan yuridis peran panitia pengawas 

pemilu dalam menangani tindak pidana pencurian alat peraga kampanye (Studi 

pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung). 
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b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan 

tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan 

dengan tindak pidana pencurian alat peraga kampanye, selain itu sebagai 

informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi 

maupun akademisi. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
6
 

 

a. Teori peran 

 

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari 

orang yang menduduki status tertentu, sejumlah peran disebut sebagai perangkat 

peran (role set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari 

hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena 

menduduki status-status sosial khusus.
7
 

 

 

 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986,hlm 124. 

7 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, Prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2007, hlm 77 
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Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat 

penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis 

pelaksanaan peranan tersebut. Peranan menurut Soerjono Soekanto terbagi 

menjadi : 

 

a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat; 

 

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu system; 

 

c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan 

atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
8
  

 

 

Selanjutnya aspek-aspek dalam peranan mencakup tiga hal, antara lain adalah : 

 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermaysarakat. 

 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
9
 

 

 

b. Teori faktor penghambat 

 

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak 

hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk 

melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 225 

9
 Ibid, hlm 213 
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Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :  

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga 

komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum. 

 

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme 

kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang 

bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi 

tersebut. 

 

c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen 

aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh 

masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak 

terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum 

tersebut.
10

 

 

Faktor penghambat upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori-teori 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut : 

 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  

 

b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum.  

 

c. Faktor sarana atau fasilitas mendukung penegakan hukum.  

 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan.  

 

e. Faktor kebudayaan.
11

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan  

  Abolisinisme), Alumni, Bandung, 1996, hlm 17. 
11

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983,  

  hlm 4 
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4. Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.
12

 

 

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu “Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas 

Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi 

pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)”. Adapun pengertian dari 

istilah tersebut adalah : 

 

a. Tinjauan Yuridis adalah suatu tinjauan yang dilihat dari segi hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13

 

 

b. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peran.
14

 

 

c. Panitia Pengawas Pemilu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi 

yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan diwilayah 

Kabupaten/Kota.
15

 

 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm 132. 
13

 Adi Gunawan, Kamus Ilmiah Populer, Kartika, Surabaya, 2000, hlm 526 
14

 Carapedia.com/pengertian_peran, diakses pada tanggal 7 November 2015 
15 Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah  

   Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  

   Menjadi Undang-Undang 
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d. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
16

 

 

e. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, 

misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon 

yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak 

orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU 

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.
17

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek. 

                                                           
16

 Teguh Prasetyo,Op.Cit, hlm 45 
17 Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan  

   Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota 
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III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, 

pengolahan data dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak 

Pidana Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi pada Panitia Pengawas Pemilu 

Kota Bandar Lampung). 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat 

aktif  yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan 

perbuatan yang bersifat  pasif  yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 

diharuskan oleh hukum.
18

 

 

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

 

a. Tindak pidana materil (materiel delict).  

 

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) 

dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat 

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.Inilah yang disebut tindak 

pidana material (materiel delict). 

 

b. Tindak pidana formal (formeel delict).  

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud 

perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah 

yang disebut tindak pidana formal (formeel delict).
19

 

                                                           
18

 Teguh Prasetyo,Op.Cit, hlm 48. 
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas  

   Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002 hlm 126 
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Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat ahli adalah sebagai 

berikut : 

 

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada 

perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 

itu.
20

 

 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai 

berikut: 

 

a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 

hukum pidana. 

 

b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan 

perbuatan yang menbuatnya dapat di hukum pidana. 

 

c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana 

berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu 

merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan 

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 

bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
21

 

 

 

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu : 

 

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

                                                           
20

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,  Bina Aksara,  Jakarta, 1986, hlm. 54  
21

 Laden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 21 
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b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
22

 

 

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua 

sudut pandang yaitu : 

 

a. Sudut Teoritis  

 

Unsur tindak pidana adalah : 

  

1. Perbuatan;  

 

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);  

 

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  

 

 

b. Sudut Undang-Undang 

 

1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan; 

 

2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu 

perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber 

dari masyarakat; 

 

3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum 

atau pada saat memulai perbuatan; 

 

4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil 

(materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya 

tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat 

pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat 

terpidananya pembuat; 

 

5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua 

keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan; 

 

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya 

terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat 

dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu; 

  

                                                           
22

 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika , Jakarta, 1995, hlm. 225. 
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7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan 

untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau 

syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil; 

 

8.  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan 

tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat 

dipidananya perbuatan; 

 

9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan 

tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (bij die) atau 

“setiap orang”.  

 

10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan 

unsur tingkah laku atau perbuatan; 

 

11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok 

yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan 

lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. 
23

 

 

 

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi 

menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. 

 

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu 

tindak pidana, yaitu : 

 

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  

1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa); 

  

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP; 

 

3) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad , misalnya terdapat di 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

  

4) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana 

Pasal 308 KUHP. 

                                                           
23 Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 79-80 
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Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  

1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid; 

 

2) Kualitas dari si pelaku; 

 

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

sesuatu sebagai kenyataan.
24

 

 

 

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilu  
 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memuat ketentuan-ketentuan mengenai 

tindak pidana yang berhubungan dengan pemilu, disamping itu,  dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur mengenai ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu. Walaupun terdapat 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tentang tindak pidana 

pemilu, namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dimaksud yang 

memberikan defenisi tentang tindak pidana pemilu. 

 

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang badan hukum 

ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, 

menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang 

diselenggarakan menurut undang-undang.
25

 

 

Menurut Topo Santoso, terdapat tiga pengertian dan cakupan dari tindak pidana 

pemilu, yaitu : 

 

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang 

diatur dalam undang-undang pemilu; 

                                                           
24

 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194. 
25 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 3 
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2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik 

yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam 

KUHP); 

 

3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu 

lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).
26

 

 

Ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam KUHP 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

1. Pasal 148 KUHP menentukan bahwa “barang siapa pada waktu diadakan 

pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan 

bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan” 

 
2. Pasal 149 KUHP menentukan bahwa :  

 

(1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan 

umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang 

supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu 

menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.  

                                                           
26 Ibid, hlm 4 
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(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima 

pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai 

haknya seperti di atas. 

 

3. Pasal 150 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa pada waktu diadakan 

pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga 

suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain 

daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

 

4. Pasal 151 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja memakai 

nama orang lain untuk ikut dalam pemlihan berdasarkan aturan-aturan umum, 

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. 

 

5. Pasal 152 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa pada waktu diadakan 

pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan 

pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang 

menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya 

diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah 

atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. 

 

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan batasan mengenai 

yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan adalah merupakan pelanggaran 

atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.  Adapun perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam 
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ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diatur dalam Pasal 177 sampai 

dengan Pasal 198. 

 

Tindak pidana pemilu memiliki perbedaan yang khas dari tindak pidana pada 

umumnya, yang meliputi sebab-sebab terjadinya tindak pidana maupun waktu 

terjadinya tindak pidana. Tindak pidana pemilu berkaitan erat dengan masalah 

politik, sedangkan terhadap tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana 

pada umumnya bisa terjadi sewaktu-waktu, maka waktu terjadinya tindak pidana 

pemilu hanya pada waktu pemilu, yakni sekali dalam lima tahun. Sehingga usaha 

penanggulangan atau pencegahan terhadap tindak pidan pemilu harus bersifat 

khusus pula. 

 

Djoko Prakoso, menyatakan bahwa cara penanggulangan terhadap tindak pidana 

pemilu, yaitu : 

 

1. Kesadaran hukum 

 

Melalui kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat 

mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 

 

2. Pengetahuan tentang ketentuan hukum 

 

Kenyataan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahuai hal-hal 

apa yang dilarang sehubungan dengan pelaksanaan pemilu, dan terutama apa 

sanksinya jika terjadi pelanggarab terhadap perbuatan yang dilarang itu. 

 

3. Pengakuan terhadap ketentuan hukum 

 

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum berarti mereka sudah 

mengetahui isi dan kegunaan norma hukum tersebut. Artinya, ada suatu derajat 

pemahaman tertentu terhadap ketentuan hukum yang berlaku. 
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4. Penghargaan terhadap ketentuan hukum 

 

Adakalanya suatu perbuatan yang oleh hukum atau badan peradilan 

diklasifikasikan sebagai kejahatan, tetapi tidak demikian oleh masyarakat. 

Artinya, kalaupun masyarakat melanggarnya, akibatnya tidak apa-apa. 

Sehubungan dengan itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat bahwa apa 

yang dilarang dilakukan oleh hukum (peraturan) adalah benar-benar suatu 

kejahatan atau perbuatan yang tidak baik 

 

5. Menerapkan asas “tiada maaf bagi mereka yang tidak mengetahui undang-

undang (Ignoronto Legis Excusat Neminem) 

 

Tidak dipersoalkan apakah masyarakat sudah mengetahui adanya larangan 

untuk berbuat sesuatu atau tidak,  jika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan 

yang dilarang tersebut, maka kepadanya akan dikenakan sanksi.
27

 

 

 

C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum 

 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui 

proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana 

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan 

tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, 

yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam 

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 

larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku 

dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.
28

 

 

 

                                                           
27 Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992,  hlm 85-86 
28 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15 
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Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
29

 

 

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak 

hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk 

melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. 

 

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :  

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-

komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan 

hukum. 

 

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme kerja, 

baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat 

vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

 

c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem 

sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut 

bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari 

komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.
30

 

 

                                                           
29 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109 
30

 Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm 17. 
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Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan 

dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka 

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan 

dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu 

sendiri, demi kesejahteraan  dan pengayoman masyarakat. 

 

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu 

perbuatan yang mendatangkan  kerugian (material dan atau spiritual) atas 

warga masyarakat. 

 

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya 

dan hasil. 

 

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas (overvelasting).
31

 

 

 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu : 

 

 

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive 

law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin 

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum 

acara pidana yang antara lain mencakup aturana-turan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. 

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri 

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu 

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten), ruang 

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement. 

 

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal. 

 

 

 

                                                           
31

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997  hlm, 44   
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3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan 

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.
32

 

 

 

D. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu 

 

 

Pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan 

pemilu, sebab guna menjamin terselenggaranya pemilu yang dilaksanakan secara 

demokratis serta guna mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

maka pelaksanaan pemilu perlu untuk dilakukan pengawasan agar dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan. 

 

Pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi terselenggaranya pemilu 

yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau 

penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang 

lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, jadi, 

kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan 

dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti.
33

 

 

Badan Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 merupakan  

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

                                                           
32 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,1995, hlm, 256.   
33

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, PT Raja Grafindo Persada,  

   Jakarta, 2004, hlm 46 
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penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 

angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditentukan bahwa  Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah 

Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.  

 

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kedudukan Bawaslu Provinsi  diatur 

dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni : 

 

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi : 

 
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi yang 

meliputi :  

 

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 

 

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan Gubernur;  

 

3. Proses penetapan Calon Gubernur;  

 

4. Penetapan Calon Gubernur;  

 

5. Pelaksanaan kampanye;  

 

6. Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya;  

 

7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan 

suara hasil pemilihan;  

 

8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;  

 

9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi;  

 

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan 

lanjutan, dan pemilihan susulan; dan  
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11. Proses penetapan hasil pemilihan Gubernur;  

 

b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh 

Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman 

yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

  

c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilihan; 

  

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk 

ditindaklanjuti;  

 

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 Pemilihan di tingkat 

Provinsi;  

 

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai 

sekretariat KPU Provinsi 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.  

 

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bawaslu Provinsi dapat :  

 

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara 

dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan 

 

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan 

laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana 

Pemilihan.  

 

 



31 
 

Pelaksanaan pengawasan pemilu selain dilakukan oleh Bawaslu juga dilaksanakan 

oleh Panwaslu sebagaimana diatur  dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas 

Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.  

 

Adapun mekanisme pembentukan Panwaslu diatur dalam Pasal 24 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menentukan bahwa : 

 

(1) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 

tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan 

selesai.  

 

(2) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.  

 

(3) Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.  

 

 

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima 

laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan 

laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga 

mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
34

 

 

 

                                                           
34 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Op.Cit, hlm 63 
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Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni : 

 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi: 

 

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;  

 

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 

 

3. Proses dan penetapan calon; 

 

4. Pelaksanaan Kampanye; 

 

5. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya; 

 

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 

 

7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 

 

8. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

 

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan  

 

10. 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 ditindaklanjuti;  

 

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;  
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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.  

 

 

Penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu didasarkan pada 

adanya laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 yang menentukan bahwa : 

 

(1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan 

Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan.  

 

(2) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikan oleh:  

 

a. Pemilih;  

b. Pemantau pemilihan; atau 

c. Peserta pemilihan. 

  

(3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:  

 

a. Nama dan alamat pelapor;  

b. Pihak terlapor;  

c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan  

d. Uraian kejadian. 

  

(4) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau 

ditemukannya pelanggaran Pemilihan.  

 

(5) Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas 

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib 

menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.  
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(6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas 

Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan 

dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.  

 

Berdasarkan adanya laporan tersebut, maka dalam Pasal 135 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 ditentukan bahwa : 

 

(1) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat 

(1) yang merupakan:  

 

a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu 

kepada DKPP; 

  

b. Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU 

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;  

 

c. Sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan  

d. Tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

 

(2) Laporan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 

24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, 

Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.  

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan 

diatur dengan Peraturan Bawaslu.  

 

 

Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan oleh sentra penegakan hukum 

terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 yang menentukan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola 

penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas 

Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan 

Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
35

 Pendekatan 

masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan 

permasalahan penelitian.  

 

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum 

dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap narasumber untuk 

memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan 

objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan Panitia 

Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu Provinsi 

Lampung, Penyidik pada Sentra Gakumdu Polresta Bandar Lampung, Jaksa pada 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 

Lampung berkaitan dengan peran panitia pengawas pemilu dalam menangani 

tindak pidana pencurian alat peraga kampanye, yang berfungsi sebagai pembantu 

                                                           
35

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 43 
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dalam menganalisis skripsi ini. Jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian yang bersifat analisis. 

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, 

berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.
36

 

 

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah : 

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Panitia 

Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu Provinsi 

Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Fakultas 

Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang 

berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat 

yang terdiri dari : 

                                                           
36

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004,  

    hlm 15 



37 
 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota 

 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat 

menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, 

makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang sedang diteliti.  

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu 

meliputi kamus ensiklopedia, internet. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 

1. Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas  

Pemilu Kota Bandar Lampung     : 1 Orang 

2. Kasubbag Hukum, Humas, dan Antar Lembaga  

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung   : 1 Orang    

3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   : 1 Orang 

4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung         : 1 Orang 

Jumlah          : 4 Orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

 

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. 

 

a. Studi kepustakaan 

 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan 

dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan 

perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan. 

 

b. Studi Lapangan 

 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan 

wawancara (interview) terhadap narasumber. Wawancara dilakukan secara 

langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan 
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keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan 

yang diharapan. Metode wawancara yang digunakan adalah standartisasi 

interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu 

oleh penulis. Studi lapangan dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada tahun 

2016. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

 

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data 

dengan melakukan : 

 

1. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakan 

masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta 

apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut 

bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan 

permasalahan. 

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 

 

E. Analisis Data 

 

 

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat-

kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

jelas tentang masalah yang akan diteliti, serta ditarik suatu kesimpulan secara 

umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab 

permasalahan yang telah dikemukakan. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

 

1. Peran Panitia Pengawa Pemilu dalam menangani tindak pidana pencurian alat 

peraga kampanye didasarkan pada tugas dan wewenang yang dimiliki oleh  

Panitia Pengawas Pemilu sebagai bagian dalam sentra penegakan hukum 

terpadu (gakumdu) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

yakni : 

(a) Menerima setiap laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan 

pelaksanaan pemilu; (b)Melakukan pengkajian atas laporan yang diterima guna 

mencari kebenaran atas pelanggaran yang terjadi apakah termasuk dalam 

lingkup tindak pidana pemilihan umum atau tidak; (c) Meneruskan laporan 

yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu kepada Penyidik Kepolisian 

apabila berdasarkan hasil kajian diketahui terdapat ketentuan pidana dalam 

undang-undang pemilihan umum yang dilangggar. 
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2. Faktor penghambat yang dialami oleh Panitia Pengawas Pemilu dalam 

menagani tindak pidana pencurian alat pencurian peraga kampanye terdiri dari 

: (a) Faktor undang-undang, yakni tidak dimilikinya kewenangan melakukan 

upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, 

khususnya berkaitan dengan upaya pemanggilan saksi dan pengumpulan alat 

bukti; (b) Faktor penegak hukum,yakni minimnya jumlah anggota Panitia 

Pengawas Pemilu dibidang pengawasan dan penindakan yang hanya berjumlah 

7 (tujuh) orang, hal tersebut mengakibatkan penanganan atas tindak pidana 

pemilu dirasa tidak maksimal, sebab disamping harus melakukan penerimaan 

dan pengkajian atas laporan, Panitia Pengawas Pemilu juga harus 

melaksanakan tugas dan wewenang lain sebagaimana termuat dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015; (c) Faktor sarana dan prasarana, yakni 

minimnya ruang kantor yang hanya berjumlah 3 (tiga) ruangan, hal tersebut 

menjadikan pelaksanaan pengkajian atas laporan yang diterima menjadi tidak 

maksimal, disamping itu tidak tersedianya ruang arsip yang mengakibatkan 

penyimpanan berkas tidak teradminsitrasi dengan baik; (d) Faktor masyarakat, 

yakni minimnya pengetahuan masyarakan atas perbuatan-perbuatan yang 

dilarang dalam undang-undang pemilu; (e) Faktor kebudayaan, yakni adanya 

budaya dalam masyarakat melakukan pencurian dan pengerusakan alat peraga 

kampanye adalah merupakan hal yang biasa. 

 

B. Saran 

 

1. Disarankan kepada Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan seleksi dan 

penerimaan anggota Panitia Pengawas Pemilu agar dapat mengutamakan latar 
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belakang pendidikan sarjana hukum maupun riwayat pekerjaan sebagai 

praktisi maupun akademisi dibidang hukum setiap calon anggota Panitia 

Pengawas Pemilu khususnya terhadap calon yang akan ditempatkan pada 

bidang pengawasan dan penindakan pada Panitia Pengawas Pemilu, sebab 

dimilikinya kewenangan menerima laporan dan melakukan pengkajian atas 

laporan tersebut maka kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dapat dikatakan 

sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana 

pemilihan umum, dengan demikian latar belakang pendidikan sarjana hukum 

serta latar belakang praktisi maupun akademisi dibidang hukum sangat 

mempengaruhi keberhasilan peran Panitia Pengawas Pemilu sebagai penegak 

hukum dalam perkara tindak pidana pemilihan umum. 

 

2. Berkaitan dengan adanya faktor penghambat yang dialami oleh Panitia 

Pengawas Pemilu yang terdiri dari : (a) Faktor undang-undang, maka 

disarankan kepada Lembaga Eksekutif maupun Legislatif agar dapat 

merumuskan aturan hukum mengenai pemberian kewenangan khusus kepada 

Panitia Pengawas Pemilu untuk melakukan upaya paksa guna menunjang 

keberhasilan pelaksanaan pengkajian atas laporan pelanggaran pemilihan 

umum yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu; (b) Faktor penegak 

hukum, maka disarankan kepada Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga 

yang memiliki wewenang untuk membentuk dan melakukan seleksi serta 

penerimaan anggota Panitia Pengawas Pemilu agar dapat melakukan 

penambahan jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilu dengan menyesuaikan 

beban kerja yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilu, hal tersebut 

dimaksudkan agar pelaksanaan penanganan setiap perkara yang dilakukan 
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oleh Panitia Pengawas Pemilu dapat berjalan lebih maksimal; (c) Faktor 

sarana dan prasarana, maka disarankan kepada Badan Pengawas Pemilu 

untuk menyediakan anggaran tambahan guna pembenahan kantor Panitia 

Pengawas Pemilu agar dapat memiliki bangunan kantor yang sesuai dengan 

kebutuhan Panitia Pengawas Pemilu; (d) Faktor masyarakat dan faktor 

kebudayaan, disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilu, serta Panitia Pengawas Pemilu agar dapat melakukan sosialisai 

undang-undang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum kepada 

masyarakat yang ditujukan agar dapat meningkatkan pemahaman hukum dan 

budaya hukum dalam masyarakat. 
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