
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana  

 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam kitab 

Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak 

pidana disinonimkam dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 

delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.
22

 

 

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan 

berdasarkan norma hukum yang ada.
23

 

   

Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. 

Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna 

adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang 

hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan 
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   Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.  
23

   Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, 

Hlm, 46.  
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demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena 

yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.
24

  

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang 

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga 

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan 

oleh hukum).
25

   

 

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, 

untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab 

Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa 

yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. Pada 

dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “Strafbaar 

Feit”, sebagai berikut: 

1. Delik (delict). 

2. Peristiwa pidana (E.Utrecht). 

3. Perbuatan pidana (Moeljanto). 

4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 

5. Hal yang diancam dengan hukum. 

6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. 

7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai 

sekarang).
26

 

 

 

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu: 

1. 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. 

                                                           
24

 Ibid, hlm. 48. 
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    Teguh Prastyo, Op Cit, hlm. 50.  
26
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2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
27

     

 

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa strafbaar feit 

adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu bertanggung jawab.
28

 Van Hamel juga merumuskan bahwa strafbaar feit 

adalah kelakuan orang (menselijk gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang 

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
29

      

 

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
30

 Adapun jenis-jenis 

tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut : 

 

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat 

dalam Bukum III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 

menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh 

sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b. Cara merumuskanya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 

Delicten) dan tindak pidana meteril (materil delicten). Tindak pidana formil 
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   Tri Andrisman, Ibid, hlm. 70. 
28

    Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56.   
29

    Ibid . 
30
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adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu 

tentang pencurian. Tindak pidana materil inti laranganya adalah pada 

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan 

hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang 

lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada 

kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, 

contoh lainya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. 

d. Berdasarkan macam perbuatanya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkanya 

diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). 

 

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam: 

a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil 

atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatanya berupa pasif, 

misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP. 

b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa 

tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak 

pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak 
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berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya 

sehingga anak tersebut meninggal.    

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana 

terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana 

formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak 

disengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu 

menurut Lamintang pada umunya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang 

pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur 

Subyektif dan unsur-unsur Obyektif.
31

 Yang dimaksud dengan unsur-unsur 

Subyektif  itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-

unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-

keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku 

itu harus dilakukan.  Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak 

pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
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   P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, 
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang misalnya 

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

 

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

1. Sifat melanggar atau wederrechtelijkheid; 

2. Kualitas dari se pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” 

di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas”  di dalam kejahatan menurut 

Pasal 398 KUHP; 

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

sesuatu kenyataan sebagai akibat.
32

 

 

 

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah: 

a. Perbuatan; 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).
33

  

 

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata 

majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi 

tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana 

menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataanya benar-benar 
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dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengetian umum, yang artinya 

pada umumnya dijatuhi pidana.          

 

Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana 

adalah. 

a. Kelakuan manusia;  

b. Diancam dengan pidana; 

c. Dalam peraturan perundang-undangan.
34

  

 

Batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-

unsur tindak pidana adalah: 

a. Perbuatan (yang); 

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 

d. Dipertanggungjawabkan.     

 

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar 

itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kelakuan (orang yang); 

b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 

c. Dincam dengan hukuman; 

d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 

e. Dipersalahkan/kesalahan.
35
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Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada 

hakekatnya pada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur 

mengenai perbuatanya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.   

   

B. Tindak Pidana Pemilu 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

tidak dijelaskan secara jelas pengertian tindak pidana Pemilihan Umum. Secara 

denifinit  pengertian tindak pidana pemilu sulit ditentukan, Sebagaimana yang 

berlaku bagi terminologi hukum, untuk  tindak pidana pemilu juga tidak ada 

satu rumusan pun yang dapat memberikan secara utuh definisi atau  pengertian 

tindak pidana Pemilu, yang sekaligus dapat dijadikan pegangan baku atau 

standar bagi semua orang. Namun demikian salah satu rumusan menjelaskan 

bahwa "setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja 

melanggar hukum, mengacaukan, rnenghalang-halangi, atau rnengganggu 

jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang undang", 

merupakan perbuatan pidana Pemilu.
36

 Menurut Joko Prakoso, tindak pidana 

Pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja 

melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau menggangu jalanya 

pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.
37

 

 

Pengertian dan cakupan dari tindak pidana Pemilu secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan, yaitu: pertama, semua tindak pidana 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam undang-

undang Pemilu. kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan 
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penyelenggaraan Pemilu yang diatur baik di dalam, maupun di luar undang-

undang Pernilu, (misalnya di dalam undang-undang partai politik taupun di 

dalam KUHP), dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu 

( termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan 

sebagainya).
38

  

 

Topo Santoso mendefinsikan kembali pengertian tindak pidana pemilihan umum 

adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu yang 

diatur dalam undang-undang Pemilu maupun di dalam undang-undang tindak 

pidana Pemilu.
39

 Lebih khusus lagi tindak pidana Pemilu yakni tindak pidana 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-

Undang Pemilu (termasuk juga didalam undang-udang tindak pidana Pemilu).
40

 

Karena fokusnya adalah tindak pidana, dengan begitu berbagai kecurangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, tetapi bukan termasuk tindak pidana tidak 

menjadi objek yang dikaji. Seperti diketahui bahwa tidak semua kurangan atau 

praktik curang dalam pemilu oleh pembuat Undang-undang dikualifikasi sebagai 

tindak pidana Pemilu. 

 

Topo Santoso tidak memberikan redefenisi pada saat tindak pidana pemilu pada 

saat tahapan pemilu sudah selesai, misalnya pada saat tahapan kasus itu di tingkat 

penyelidikan belum selesai, atau pada tahap penuntutan kasus tersebut masih 

berada di tangan Kejaksaan namun tidak di tangani lagi hingga ke Pengadilan 

karena penyelenggaraan pemilu sudah berakhir. 
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Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi melakukan redefenisi 

tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidan pemilu menjadi dua 

kategori: 

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan 

dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan  pemilu baik 

yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana 

pemilu. 

2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan 

dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik 

yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan 

penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.
41

 

 

Dengan demikian pengertian yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi tersebut, 

pengertian pertama dikhususkan bagi penyelesaian perkara pidana pemilu yang 

disesuaikan dengan tahapan pemilu, sedangkan defenisi yang kedua untuk perkara 

pada saat tahapan pemilu selesai, perkara tersebut masih dalam proses baik 

penyidikan, prapenuntutan, dan penuntutan. 

 

Pada konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya UU Pemilu merupakan 

undang-undang khusus (lex specialis) karena mengatur tindak pidana yang diatur 

dalam UU Pemilu. Secara umum KUHP (lex generalis) juga telah mengaturnya 

dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Hal ini terlihat dari terjadinya 

kriminalisasi terhadap hampir seluruh perbuatan/tindakan dalam setiap tahapan 

pelaksanan Pemilu yang menghambat terlaksananya Pemilu. Meskipun 

penyelenggaraan penuntutan atas perkara pidana pemilu pada dasarnya 

menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (lex 

generalis) namun dalam UU Pemilu juga menentukan mekanisme/hukum 
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acaranya sendiri (lex specialis) mengingat segala penyelesaian yang berkaitan 

dengan pemilu temasuk penegakan hukumnya dituntut harus diselesaikan dengan 

cepat, sehingga penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi 

dapat dilaksanakan secara demokratis dan bersih. Tindak pidana Pemilu didalam 

KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana Pemilu terdapat dalam Bab IV 

buku kedua KUHP mengenai tindak pidana kejahatan terhadap melakukan 

kewajiban dan hak kewarganegaraan adalah : 

Pasal 148 KUHP menyatakan : 

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum, dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang 

mamakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

 

 

Pasal 149 KUHP menyatakan : 

(1) Barang siapa pada 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 pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, dengan menerima pemberian 

atau janji, mau disuap.      

 

Pasal 150 KUHP menyatakan : 

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan 

umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi 

tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh 

pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan. 

 

Pasal 151 KUHP menyatakan : 

(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan putusan kejahatan dalam Pasal 147-152, 

dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 ke-3.  
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C. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Pemilu 

 

Tindak pidana Pemilu sudah diatur dalam KUHP tetapi didalam Undang-undang 

Pemilu diatur lagi. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu (Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Pemerintahan Daerah) terdapat dalam Bab IV yang terdiri dari 5 Pasal 

yaitu: 

a. Pasal 115 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar 

mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan 

untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling 

sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak 

pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 

(dua puluh empat juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu 

aturan dalarn Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu 

perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai 

seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh 

dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 

rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).        

(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, 

menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat 

sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) 

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang 

ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk 

terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut Undang-

Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) 

bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah).              
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(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar 

atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang 

suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon 

kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) 

bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 

rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar 

atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bekal pasangan 

calon perseorangen kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 

(dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda 

paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

(8) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU 

Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon 

perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 

(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh 

enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta 

rupiah). 

(9) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU 

provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi 

terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan 

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

 

b. Pasal 116  

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu 

yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling 

banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan 

pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a; 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau 

paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan 

pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan 

huruf j dan Pasa179 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan 



 
32 

 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau  

paling banyak       Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan 

negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling 

banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

(5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau 

mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling  

singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda  

paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak 

Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

(6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye  melebihi 

batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling  

lama  24  (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah). 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana 

kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana 

dimaksud   dalam   Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan  pidana  

penjara  paling  singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah)   atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 

benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh 

Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 

(dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dari/atau denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

 

c. Pasal 117 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya 

untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan 

dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.  

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau 

materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, 

atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya 

dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua   
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belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

(3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku 

dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 

(enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu 

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, 

memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 

(empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling   

lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu  

juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada 

seorang pekerja  untuk  memberikan  suaranya,  kecuali  dengan  alasan 

bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara 

mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 

(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling 

sedikit  Rp.  1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
(8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada 

orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan 

paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah). 

 

d. Pasal 118 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan 

suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan 

calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil 

pemungutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 

denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling tianyak 

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
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(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya 

hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau 

denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara 

dan/atau berita acara daa sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

 

e. Pasal 119 

Jika  tindak  pidana  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  penyelenggara  atau 

pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana 

yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118. 

 

Dari uraian Pasal di atas dapat diklasifikasikan bahwa unsur-unsur tindak pidana 

Pemilu dan peristiwa pidana Pemilu melalui tabel berikut ini: 

 

Tabel 3 : Unsur Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 

 
Pasal 

 
Subyek Unsur Peristiwa pidana Sanksi 

1 2 3 4 5 
Pasal. 
115 
Ayat 
(1) 

Setiap 
orang 

Sengaja Memberikan keterangan 
yang tidak benar 
mengenai diri sendiri 
atau diri orang lain 
tentang suatu hal yang di 
perlukan untuk pengisian 
daftar Pemilih  

Penjara: 
Min: 3 Bulan 
Max: 12 Bulan 
Denda: 
Min: 3 juta 
Max: 12 juta 

Ayat 
(2) 

Setiap 
orang 

Sengaja Menyebabkan orang lain 
kehilangan  hak pilihnya 

Penjara: 
Min: 12 Bulan 
Max: 24 Bulan 
Denda: 
Min: 12 juta 
Max: 24 juta 

Ayat 
(3) 

Setiap 
orang 

Sengaja Memalsukan surat yang 
menurut UU ini 
diperlukan untuk 
menjalankan suatu 
perbuatan untuk 
digunakan sendiri atau 
orang lain seolah-olah 
surat sah atau tidak 

Penjara: 
Min: 36 Bulan 
Max: 72 Bulan 
Denda: 
Min: 36 juta 
Max: 72 juta 



 
35 

 

dipalsukan  
 

Ayat 
(4) 

Setiap 
orang 

Sengaja dan  
mengetahui 

Suatu surat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
Tidak sah atau 
dipalsukan, 
menggunakanya, atau 
menyuruh orang lain 
menggunakanya Sebagai 
surat sah 

Penjara: 
Min: 36 Bulan 
Max: 72 Bulan 
Denda: 
Min: 36 juta 
Max: 72 juta 
 

Ayat 
(5) 

Setiap 
orang 

Dengan 
kekerasan 
atau dengan 
ancaman 
kekuasaan 
yang ada 
padanya  

Saat pendaftaran pemilih 
Menghalang-halangi 
seseorang untuk terdaftar 
sebagai pemilih dalam 
Pemilukada menurut UU 
ini 

Penjara: 
Min: 12 Bulan 
Max: 36 Bulan 
Denda: 
Min: 12 juta 
Max: 36 juta 

Ayat 
(6) 

Setiap 
orang 

Sengaja Memberikan keterangan 
yang tidak benar atau 
menggunakan surat palsu 
seolah-olah sebagai surat 
yang sah tentang suatu 
hal yang diperlukan bagi 
persyaratan untuk 
menjadi pasangan calon 
kepala daerah/wakil 
kepala daerah 

Penjara: 
Min: 36 Bulan 
Max: 72 Bulan 
Denda: 
Min: 36 juta 
Max: 72 juta 

Ayat 
(7) 

Setiap 
orang 

Sengaja Memberikan keterangan 
tidak benar 
menggunakan identitas 
palsu, untuk mendukung 
pasangan calon 
perorangan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah 
sebagimana dimaksud 
dalam Psal 59 

Penjara: 
Min: 12 bulan 
Max: 36 bulan 
Denda:  
Min: 12 Juta 
Max: 36 juta 

Ayat 
(8) 

Anggota 
PPS, 
Anggota 
PPK, 
Anggota 
KPU 
Kab/Kot
a, 
Anggota 
KPU 
Provinsi  

Sengaja Calon perseorangan 
sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang 
ini.  

Penjara: 
Min: 36 bulan 
Max: 72 bulan 
Denda:  
Min: 36 Juta 
Max: 72 juta 

Ayat 
(9) 

Anggota 
PPS, 
Anggota 
PPK, 
Anggota 
KPU 
Kab/Kot
a, 
Anggota 
KPU 
Provinsi 

Sengaja Tidak melakukan 
verifikasi dan 
rekapitulasi, Calon 
perseorangan 

Penjara: 
Min: 36 bulan 
Max: 72 bulan 
Denda:  
Min: 36 Juta 
Max: 72 juta 

Pasal. 
116 

Setiap 
orang 

Sengaja Kampanye di luar jadwal 
waktu yang telah 

Penjara: 
Min: 15 hari 
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Ayat 
(1) 

ditetapkan KPUD untuk 
masing-masing pasangan 
calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal. 
75 ayat (2) 

Max: 3 bulan 
Denda: 
Min: 100 Ribu 
Max: 1 juta 

Ayat 
(2) 

Setiap 
orang 

Sengaja Melanggar ketentuan 
larangan pelaksanaan 
kampanye sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal. 
78 huruf a, b, c, d, e, dan 
f 

Penjara: 
Min: 3 bulan 
Max:18 bulan  
Denda: 
Mn: 600 Ribu 
Max: 6 juta 

Ayat 
(3) 

Setiap 
orang 

Sengaja  Melanggar ketentuan 
larangan laranagan 
pelaksanaan kampanye 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal. 78 huruf a, 
b, c, d, e, dan f. Pasal. 79 
ayat (1), (3), dan (4) 

Penjara: 
Min: 1 bulan   
Max: 6  bulan 
Denda: 
Min: 100 Ribu 
Max: 1 juta 

Ayat 
(4) 

Setiap 
pejabat 
negara, 
pejabat 
struktura
l, dan 
fungsion
al dalam 
jabatan 
negeri 
dan 
kepala 
desa 
 
 

Sengaja Melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 

Penjara: 
Min: 1 bulan 
Max: 6 bulan 
Denda: 
Min: 600 Ribu 
Max: 6 juta 

Ayat 
(5) 

Setiap 
orang 

Sengaja Mengacaukan kampanye Penjara: 
Min: 1 bulan 
Max: 6 bulan 
bulan 
Denda: 
Min: 600 ribu 
Max: 6 juta 

Ayat 
(6) 

Setiap 
orang 

Memberi 
atau 
menerima  

Dana kampanye melebihi 
batas yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (2) 

Penjara: 
Min: 4 bulan 
Max: 24 bulan 
Denda: 
Min: 200 juta 
Max: 1 miliar 

Ayat 
(7) 

Setiap 
orang 

Sengaja Menerima atau memberi 
dana kampanye dari atau 
kepada pihak-pihak yang 
dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 
ayat (1) dan atau tidak 
memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 85 ayat (2)   

Penjara: 
Min: 4 bulan 
Max: 24 bualn 
Denda: 
Min: 200 juta 
Max: 1 miliar 

Ayat 
(8) 

Setiap 
orang 

Sengaja Memberikan keterangan 
yang tidak benar  dalam 
laporan dana kampanye 
sebagimana diwajibkan 
oleh UU ini 

Penjara: 
Min: 2 bulan   
Max: 12 bulan 
Denda: 
Min: 1 juta 
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Max: 10 juta 
Pasal 
117 
Ayat 
(1) 

Setiap 
orang 

Sengaja Menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan 
dan menghalang-halangi 
seseorang yang akan 
melakukan haknya untuk 
memlih 

Penjara: 
Min: 2 bulan 
Max: 12 bulan 
Denda: 
Min: 1 juta 
Max: 10 juta 

Ayat 
(2) 

Setiap 
orang 
 

Sengaja Memberi atau 
menjanjikan uang atau 
meteri lainya kepada 
seseorang Supaya tidak 
menggunakan hak 
pilihnya, atau memilih 
pasangan calon tertentu, 
atau menggunakan hak 
pilihnya dengan cara 
tertentu sehingga surat 
suaranya menjadi tida 
sah  

Penjara: 
Min: 2 bulan 
Max: 12 bulan 
Denda: 
Min: 1 juta 
Max: 10 juta 

Ayat 
(3) 

Setiap 
orang 

Sengaja Pada waktu  pemungutan 
suara mengaku dirinya 
sebagai orang lain untuk 
meenggunakan hak 
pilihnya 

Penjara: 
Min: 15 hari 
Max: 60 hari 
Denda: 
Min: 100 Ribu 
Max: 1 juta 

Ayat 
(4) 

Setiap 
orang 

Sengaja Pada waktu pemungutan 
suara memberikan 
suaranya lebih dari satu 
kali di satu atau lebih 
TPS 

Penjara: 
Min: 1 bulan 
Max: 4 bualn 
Denda: 
Min: 200 Ribu 
Max: 2 juta 

Ayat 
(5) 

Setiap 
orang 

Sengaja Menggagalkan 
pemungutan suara  

Penjara: 
Min: 6 bulan 
Max: 3 bulan 
Denda: 
Min: 1 juta 
Max: 10 juta 

Ayat 
(6) 

Seorang 
majikan 
atau 
atasan 

Tidak 
memberikan 
kesempatan  

Kepada seorang pekerja  
untuk memberikan 
suaranya kecuali dengan 
alasan bahwa pekerjaan 
tersebut tidak bisa 
ditinggalkan  

Penjara: 
Min: 2 bulan 
Max: 12 bulan 
Denda: 
Min: 1 juta 
Max: 10 juta 

Ayat 
(7) 

Setiap 
orang 

Sengaja Pada waktu pemungutan 
suara mendampingi 
seorang pemilih selain 
yang diatur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 
ayat (1)  

Penjara: 
Min: 2 bulan 
Max: 12 bulan 
Denda: 
Min: 1 juta 
Max: 10 juta 

Ayat 
(8) 

Setiap 
orang 

Sengaja Bertugas membantu 
pemilih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 
ayat (2) Memberitahukan 
pilihan si pemilih kepada 
orang lain 

Penjara: 
Min: 2 bulan 
Max: 12 bulan 
Denda: 
Min: 1 juta 
Max: 10 juta 

Pasal. 
118 
Ayat 
(1) 

Setiap 
orang 

Sengaja Melakukan perbuatan 
yang menyebabkan suara 
seorang pemilih menjadi 
tidak berharga atau 
menyebabkan pasangan 

Penjara: 
Min: 2 bulan 
Max: 1 tahun 
Denda: 
Min: 1 juta 
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Sumber Data : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang     

  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah). 
 

 

Unsur-unsur tindak pidana Pemilu tersebut terlihat bahwa cara yang paling efektif 

dalam kaitanya dengan pemilihan umum adalah meningkatkan kesadaran hukum 

dan kesadaran politik masyarakat itu sendiri oleh pemerintah, para penegak 

hukum, dan para instansi yang terkait dengan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu, 

selayaknya secara dini mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan 

Pemilu, dan Undang-undang politik serta peraturan lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pemilu agar seminimal mungkin dapat mencegah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan. Bila terjadi kasus baik menjelang pelaksanaan Pemilu 

maupun pelaksanaan Pemilu agar pelaku tindak pidana Pemilu ditindak tegas agar 

jangan sampai merembet dan berdampak negatif yang lebih luas.   

   

calon tertentu mendapat 
tambahan suara atau 
perolehan suaranya 
berkurang  

Max: 10 juta   

Ayat 
(2) 

Setiap 
orang 

Sengaja Merusak atau 
menghilangkan hasil 
pemungutan suara yang 
sudah disegel 

Penjara: 
Min: 4 bulan 
Max: 2 tahun 
Denda: 
Min: 2 juta 
Max: 20 juta   

Ayat 
(3) 

Setiap 
orang 

Kelalaian Merusak atau 
menghilangkan hasil 
pemungutan suara yang 
sudah disegel 

Penjara: 
Min: 15 hari 
Max: 2 bulan 
Denda: 
Min: 100 ribu 
Max: 1 juta 

Ayat 
(4) 

Setiap 
orang 

Sengaja Mengubah hasil 
penghitungan suara atau 
berita acara dan sertifikat 
hasil perhitungan suara 

Penjara: 
Min: 6 bulan 
Max:  tahun 
Denda: 
Min: 100 juta 
Max: 1 miliar 

Pasal 
119 

Penyelen
ggara 
Pemilu 
atau 
pasangan 
calon 

Sengaja Melakukan tindak pidana 
Ps. 115, Ps. 116,  Ps. 
117, dan  Ps. 118  

Penjara: 
Di tambah 1/3 
(satu sepertiga) 
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Proses penegakkan hukum tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pemrintahan Daerah berkenaan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Bagan 1 : Proses penegakkan hukum tindak pidana Pemilukada 

 

 

   

 

7 Hari Laporan 

         7 Hari 

 
 

              7 Hari 

 

  Temuan 

         

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Panwaslu Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013. 

Pelapor 

Kajian Pleno Panwaslu 

a. Pemberkasan  

b. Klarifikasi 

c. Pengumpulan alat bukti 
Anggota Panwaslu 

Proses Penyidikan (KUHAP) 

Proses Peuntutan (KUHAP) 

Putusan PN Proses Pengadilan Negeri (KUHAP) 

Banding (Sesuai  KUHAP) 

Proses  PT (KUHAP) 

Putusan PT 
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D. Penegakan Hukum dan Unsur-unsur Penegakan Hukum 

 

1. Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi 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 lainya. 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.
42

 

 

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 

lima faktor, Pertama, faktor hukum atau faktor perundang-undangan. Kedua, 

faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses 

pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. 

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peroses penegakan hukum. 

Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum 

yang merefleksi dalam prilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni 

hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 
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   Barda Nawawi, Op. Cit, hlm. 109.  
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pergaulan hidup.
43

 Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 

yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. 

Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup. 

 

Sudarto menyatakan bahwa penegakan hukum seringkali dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 

a. Penegakan hukum yang bersifat preventif  

b. Penegakan hukum bersifat represif 

c. Penegakan hukum bersifat kuratif.
44

 

 

Penegakan hukum yang bersifat represif, dimaksudkan untuk menghadapi onrecth 

in potenle (perbuatan melawan hukum yang bersifat potensial) dan bersifat 

kriminogen, akan tetapi bila kondisinya sangat potensial, maka yang nampak 

disebut sebagai police hazard yang perlu mendapat perhatian khusus. Penegakan 

hukum yang bersifat kuratif, pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif 

dalam arti seluas-luasnya ialah dalam usaha menanggulangi kejahatan oleh sebab 

itu untuk membedakanya sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari 

tindak refresif, namun lebih dititik beratkan pada tindakan pada orang yang 

melakukan tindak kejahatan. 

 

Penegakan hukum yang berkeadilan syarat dengan landasan etis dan moral. 

Penegasan ini bukanlah tidak beralasan, selama kurun waktu lebih dari empat 

Dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidak pastian hukum dan hidup 
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 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 15. 
44

  Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 3. 
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dalalam intimitas yang tidak sempurna antara sesamanya. Apa yang sesungguhnya 

dialami tidak lain adalah pencabikan moral bangsa sebagai akibat dari kegagalan 

bangsa ini dalam menata manajemen Pemerintahan yang berlandaskan hukum. 

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sedehana, karena di dalamnya terlibat 

subjek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-

masing, faktor moral sangat berperan dalam menetukan corak hukum suatu 

bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang 

berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.
45

  

 

Penegkaan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses 

kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan 

kebijakan melalui beberapa tahap yaitu : 

a. Tahap Formulasi 

b. Tahap Aplikasi 

c. Tahap eksekusi 

 

Tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga 

kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan Legislatif pada tahap formulasi, 

yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa 

yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini 

kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya sistem 

pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan 

pidana. Yang kedua adalah kekuasaan Yudikatif pada tahap aplikasi dalam 
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 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12185/1/09E01683.pdf,  hlm. 15. Diakses pada 

tanggal 11 Februari 2014.   

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12185/1/09E01683.pdf
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menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam 

hal melaksanakan hukum pidana.
46

          

  

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan 

tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatanya melalui peroses 

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu 

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

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabanya. Dalam hal ini ada hubunganya 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.
47

 

 

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum  

 

Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam dua golongan 

besar, yaitu; unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh 

dan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan 

polisi sebagai wakil, maka dapat dibuat matriks sebaga berikut:
48
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 Barda Nawawi arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan 

Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm. 30.   
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 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.  
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 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.  
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Tabel 4 :   Unsur-Unsur yang Mempunyai Tingkat Keterlibatan dalam Penegakan 

Hukum 

 

Unsur-unsur 

Terlibat dekat Terlibat jauh 

Legislatif Polisi Pribadi Sosial 

Pembuat undang-undang + - - - 

Penegakan hukum - + - - 

lingkungan - - + + 

Sumber Data : identifikasi unsur-unsur dan lingkungan dalam peroses hukum 

(adaptasi dari Chambliss & Seidman, 1971:12).
49

 

  

 

Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubunganya dengan pelaksanaan 

peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin 

agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak 

hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan 

hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat 

peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu 

sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak 

hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi 

karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukanya sesuatu yang tidak 

didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tereebut 

gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-

undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan 

sesuatu, katakanlah untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan 

tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari rakyat. Berhadapan 

dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung 
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dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Penegak hukum 

dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung 

dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan 

kekuatan untuk memaksa. Sebalinya, dapat juga terjadi, penegak hukum 

menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegak hukum mengendorkan 

penerapan dari peraturan tersebut. Uraian di atas, telah dapat menjelaskan apa 

yang dimaksud dari peranan badan legislatif dalam peroses penegakan hukum, 

dan memasukkan badan tersebut sebagai salah satu unsur dalam penegakan 

hukum.
50

                      

 

Van Doorn yang mengisyaratkan agar dalam pembahasan mengenai penegakan 

hukum memeberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor 

manusia. Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut 

penegakan hukum itu dijalankan.
51

 Kutipan pendapat dari Van Doorn di muka 

memberikan dasar untuk membicarakan masalah lingkungan pribadi dari sang 

penegak hukum. Dengan baik sekali Van Doorn mengatakan bahwa dalam 

kedudukanya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang 

penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsiranya 

sendiri yang dilatar-belakangi oleh berbagai faktor. Penekanan pada pengaruh 

lingkungan terhadap pribadi penegak hukum, sama sekali tidak dapat 

ditinggalkan. Pembahasan terhadap penegakan hukum tanpa melibatkan pengaruh 

lingkungan dirasakan masih ada kekuranganya.  
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Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses 

perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan 

sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsur yang perlu 

diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: 

1. Kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan 

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 

2. Kemanfaatan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak 

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai 

timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak 

hukum. 

3. Keadilan Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat 

subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
52

   

 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil. 

Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah: 

1. Faktor hukum. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah 

peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat 

maupun daerah yang sah.
53

 

2. Faktor penegak hukum. penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena 

mencakup mereka yang secara langsung dan tidak secara langsung 

berkecimpung dibidang penagakn hukum, yang dimaksud dengan penegakan 

hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung 

dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law 

enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga 

bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang 

kehakiman, kejaksaaan , kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
54

      

3. Faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka 

tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana 

atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
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  http://hukum.ums.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=51. Diakses pada 

tanggal 12 Februari 2014. 
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   Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op. Cit. Hlm. 11.  
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   Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hlm. 19.  
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keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, 

maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuanya.
55

  

4. Faktor  masyarakat.  Penegakan  hukum  berasal dari masyarakat, dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, 

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut.
56

    

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang 

dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan 

pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus 

diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian 

mengenai faktor kebudayaan ini. 

 

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut: 

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, 

2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan, 

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
57
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