
 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa: 

1. Karakteristik penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilukada di 

Kabupaten Lampung Utara yakni ciri khas atau ciri khusus dalam penegakan 

hukum tindak pidana Pemilu yang terjadi pada proses di beberapa tingkatan 

yaitu pada tingkatan Panwaslu, Gakkumdu dan Pengadilan. Pada tingkatan 

Panwaslu merupakan proses awal dalam melakukan penanganan pelanggaran 

Pemilu segala bentuk tindak pidana Pemilu harus melalui proses Panwaslu 

terlebih dahulu dan tidak bisa langsung pada tingkatan Gakkumdu atau 

Pengadilan. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan bukti baik 

pemanggilan atau klarifikasi baik terhadap pelapor, terlapor dan saksi serta 

pihak yang terkait maka Panwaslu melakukan kajian, kemudian pada 

tingkatan kajian jika sudah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu maka akan 

di bahas di Gakkumdu, Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan 

Kejaksaan. Setelah pada tingkatan Gakkumdu dinyatakan memenuhi unsur 

tindak pidana Pemilu maka akan diteruskan pada tingkatan Pengadilan.  

 

2. Lembaga yang terkait dalam penegakan hukum pelanggaran tindak pidana 

Pemilukada yakni Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai 

tugas dan fungsi dalam hal melakukan pengawasan terhadap seluruh 
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rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, menerima Laporan pelanggaran yang bertentang 

dengan peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum serta meneruskan 

Temuan dan Laporan yang tidak bisa diselesaikan pada instansi yang 

berwenang dan lembaga yang terkait dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, 

Pengadilan Negeri. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana 

Pemilukada di Kabupaten Lampung Utara ada pada level Actual 

Enforcement, hal ini dikarenakan melihat pada kenyataan bahwa peristiwa 

tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu 

Lapangan, KPUD, Jaksa, Pengadilan maupun masyarakat. Dalam 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana 

pemilukada di Kabupaten Lampung Utara dapat disimpulkan belum optimal 

dikarenakan dari 16 laporan kasus yang masuk hanya 1 kasus yang 

dilanjutkan ke pengadilan. 

 

B. Saran  

 

1. Hendaknya Panwaslu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, serta semua pihak dan 

instansi yang berkepentingan di dalam Pemilu perlu meningkatkan kerjasama, 

koordinasi serta sosialisasi antara semua pihak dalam penyamaan persepsi 

tentang tindak pidana pemilu sehingga semua pihak ada suatu sinkronisasi 

dalam menerapkan ketentuan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Pemilu.  
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2. Hendaknya kepada Pembuat undang-undang perlu mengkaji ulang khususnya 

masalah ketentuan pelanggaran tindak pidana Pemilu berdasarkan kasus-

kasus Pemilu yang semakin berkembang di masyarakat. Hal yang perlu dikaji 

adalah sistematika dan kategorisasi yang cukup jelas dan lengkap baik terkait 

dengan unsur-unsur perbuatan pidana Pemilu, pembagian subyek pidana, 

jenis tindak pidana, jenis sanksi ancaman pidana sehingga akan menghasilkan 

suatu formulasi tentang tindak pidana Pemilu yang jelas dan lengkap yang 

dapat mengikuti dan menjangkau pelanggaran pidana pemilu yang 

berkembang di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


