
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 

yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai 

apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; 

sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga 

negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, 

dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh 

karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan 

Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan 

Pemilu tersebut. 

 

Setiap kali Pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan 

hukum Pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran 

administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Selain itu, 

peraturan perundangan-undangan yang ada juga belum mengatur tentang keberatan 

atas keputusan penyelenggara Pemilu. Memang Mahkamah Konstitusi punya 

kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu (yang ditetapkan 

penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU), tetapi bagaimana dengan keberatan atas 

masalah lain (di luar hasil pemilu) yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu. 

Adanya kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan tindak pidana Pemilu, serta kasus 
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keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu; di satu sisi, mendorong munculnya 

protes-protes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain, juga mengurangi legitimasi 

hasil Pemilu. 

 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah sudah mempersiapkan perangkat hukum untuk 

pelaksanaan Pemilu 2014, termasuk mengantisipasi terjadinya sengketa dan tindak 

pidana Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu). Di dalam UU ini ketentuan 

yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan pelanggaran diatur lebih jelas dan 

melibatkan tiga lembaga peradilan, yaitu Pengadilan umum, Pengadilan tata usaha 

negara, dan MK. Selain itu UU Pemilu juga memberi wewenang yang lebih besar 

kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa tertentu. 

 

Upaya penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2014 telah dilaksanakan oleh 

Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu  dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum 

Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi antara 

institusi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu.  

 

Peradilan pertama yang terlibat dalam tindak pidana Pemilu pada penyelenggaraan 

Pemilu adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, 

dan memutus tindak pidana Pemilu dalam waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas 

perkara. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis 

khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus melalui Keputusan 

Ketua Makhamah Agung (MA). 
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UU Pemilu memberikan batasan mengenai tindak pidana Pemilu di dalam Pasal 260, 

yang menyebutkan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran 

dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Proses penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam 

pasal-pasal sebagai berikut: 

 

Pasal 261 UU Pemilu: 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil 

penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 

14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan. 

(2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang 

harus dilakukan untuk dilengkapi.” 

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut 

kepada penuntut umum. 

(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari 

sejak menerima berkas perkara. 

 

Pasal 262 UU Pemilu: 

(1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

(2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus. 

 

 

Pasal 263 UU Pemilu: 

 

(1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 

pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. 

(2) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari 

setelah putusan dibacakan.  

(3) Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding 

kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan 

banding diterima.  
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(4) Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan 

banding diterima.  

(5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) 

merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya 

hukum lain. 

 

Legal policy penegakkan hukum Pemilu pasca reformasi, mempertegas prosedur dan 

batas waktu pemeriksaan perkara oleh penegak hukum. Pengaturan deadline waktu 

penanganan perkara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan 

terwujudnya proses dan hasil Pemilu berintegritas. Pelanggaran asas dan norma 

hukum yang mempunyai dampak luas terhadap kualitas demokrasi yaitu hilangnya 

hak konstitusional warga negara dan kedaulatan pemilih diproses dalam hukum acara 

yang sederhana dan cepat. Tahapan dalam proses tindak pidana pemilu adalah:  

UU Panwas/ 

Bawaslu  

Penyidik Jaksa  

Penuntut 

Umum 

Pengadilan 

Negeri 

Pengadilan 

Tinggi 

No. 12/2003 1. Laporan 7 hr 

sejak 

diketahui; 

2. Panwas tindak 

lanjut 7 hr; 

3. Apabila 

diperlukan 

keterangan, 

tambahan 14 

hr  

1. Penyidikan 

30 hr 

1. Apabila 

belum leng-

kap, JPU 

kembalikan 

berkas 7 hr; 

2. JPU me-

limpahkan 

kepada PN 

14 hr  

1. Memeriksa 

perkara 21 

hr; 

2. Putusan 

pertama & 

terakhir 

apabila 

ancaman pi-

dana kurang 

dari 18 bln 

1. Banding 

14 hr 

apabila 

ancaman 

lebih dari 

18 bln 

No. 10/2008 1. Laporan 3 hr 

sejak 

diketahui; 

2. Panwas tindak 

lanjut 3 hr 

3. Apabila 

diperlukan 

keterangan, 

tambahan 5 hr  

1. Penyidikan 

14 hr 

1. Apabila 

belum leng-

kap, JPU 

kembalikan 

berkas 3 hr; 

2. JPU me-

limpahkan 

kepada PN 5 

hr  

1. Memeriksa 

perkara 7 hr; 

2. Pelimpahan 

berkas 

banding 3 hr  

1. Banding 3 

hr; 

2. Putusan 

PT 7 hr; 

3. Penyampa

ian 

putusan 3 

hr  

No. 8/2012 1. Laporan 7 hr 

sejak 

diketahui; 

2. Panwas tindak 

lanjut 3 hr; 

3. Apabila 

diperlukan 

keterangan, 

tambahan 5 hr  

1. Penyidikan 

1 

1. Apabila 

belum leng-

kap, JPU 

kembalikan 

berkas 3 hr; 

2. JPU me-

limpahkan 

kepada PN 5 

hr  

1. Memeriksa 

perkara 14 

hr; 

2. Pelimpahan 

berkas 

banding 3 hr  

1. Banding 3 

hr; 

2. Putusan 

PT 7 hr; 

3. Penyampa

ian 

putusan 3  

Sumber: Buku Panduan Pemilu 2014 
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Berdasaran pengaturan di atas, maka jelaslah bahwa UU Pemilu bermaksud 

menjadikan penanganan tindak pidana Pemilu diproses dengan singkat. Terdapat 32 

(tiga puluh dua) hari kerja yang disedikan sejak penerimaan laporan dan penyidikan 

tindak pidana Pemilu oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan hingga putusan 

oleh Pengadilan Negeri. Kemudian terdapat 13 (tiga belas) hari kerja yang 

disediakan sejak pengajuan banding oleh terpidana sampai dengan putusan banding 

oleh Pengadilan Tinggi, dan putusan tersebut merupakan putusan terakhir dan 

mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. 

 

Pileg 2014 masih memunculkan kecurangan Pemilu. Tim Pemantau Pemilu 

Lampung yang terakreditasi KPU Pusat telah menemukan beberapa kecurangan yang 

terjadi pada Pileg DPRD kota Bandar Lampung. Bentuk kecurangan tersebut antara 

lain ketika masa tenang, ditemukan beberapa calon legislatif, masih melakukan 

aktivitas kampanye melalui alat peraga. Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan 

Tanjung Karang Timur terdapat beberapa anggota KPPS merubah hasil rekapitulasi 

suara, dan juga terdapat beberapa KPPS juga menghilangkan formulir C1.
1
 

 

Maraknya kecurangan di dalam Pemilu 2014 ini, semakin rumit karena tindak pidana 

Pemilu yang dilakukan saat ini tidak hanya oleh calon anggota legislatif (caleg) atau 

partai politik peserta Pemilu, tetapi dugaan pidana Pemilu justru banyak dilakukan 

oleh penyelenggara Pemilu sendiri dengan memanipulasi hasil perhitungan suara.
2
  

 

UU Pemilu telah mengatur proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu 

yang harus diselenggarakan secara cepat dan singkat yaitu selama 32 (tiga puluh dua) 

hari kerja sejak penerimaan laporan, penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh 

                                                           
1
  http://www.gatra.com/pemilu-kpu/51210, diakses pada tanggal 23 September 2014. 

2
  Harian Fajar, 20 April 2014, “Penyelenggara Pemilu Ikut Lakukan Pidana Pemilu” 

http://www.gatra.com/pemilu-kpu/51210
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Kejaksaan hingga putusan oleh Pengadilan Negeri. Pengaturan tersebut tidak secara 

efektif dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, karena penyelesaian perkara 

sampai dengan tingkat Pengadilan Negeri terlalu singkat untuk menangani perkara 

Pemilu yang cukup kompleks dan bervariasi seperti praktik politik uang, pelanggaran 

dalam pelaksanaan kampanye, kesalahan administrasi Pemilu, manipulasi perolehan 

suara, pemalsuan dokumen, penggelembungan suara caleg dan sebagainya.  

 

Berbagai hal di atas berdampak pada kurang optimalnya kinerja aparat penegak 

hukum dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu. Berdasarkan data 

Rekapitulasi Temuan dan Laporan Masuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota 

Bandar Lampung Tahun 2014, diketahui bahwa dari sebanyak 18 temuan dan 41 

laporan masuk, hanya 5 perkara memenuhi unsur tindak pidana Pemilu dan telah 

disidangkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
3
 

 

Sesuai dengan data tersebut maka diketahui adanya keterbatasan Sentra Gakkumdu 

dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu Legislatif, hal 

ini menarik untuk dikaji secara mendalam, karena Pemilu Legislatif merupakan 

proses demokrasi yang terjadi secara reguler dalam periode waktu lima tahun sekali. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum Pemilu Legislatif tahun 

2014 dapat dijadikan sebagai perbaikan pada Pemilu Legislatif selanjutnya.       

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: Praktik Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung). 

                                                           
3
  Rekapitulasi Temuan Masuk dan Laporan Masuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung? 

b. Mengapa terjadi hambatan dalam praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung? 

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian hukum pidana khususnya 

mengenai praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif dan hambatan 

dalam praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung.  Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah 

hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan waktu penelitian dilaksanakan 

dengan mengambil data Pemilu Legislatif Tahun 2014. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahaan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif 

oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.  

b. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya hambatan dalam praktik 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung.  
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian yang disajikan dalam tesis ini adalah: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan pada ilmu hukum pidana khususnya tentang 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 

masukan bagi pihak-pihak terkait dan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pedoman bagi penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajibanya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil 

dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk 

aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya 

tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang 

berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan 

kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy).
4
 

 

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah 

satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau 

kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan 

                                                           
4
  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73 
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menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan 

kriminal (criminal policy).
5
 

 

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal 

(hukum pidana) ialah masalah penentuan:
6
 

1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,  

2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 

 

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial 

(kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum 

pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana 

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).
7
 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga 

merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief 

mengemukakan sebagai berikut: 

“Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) 

pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan 

masyarakat (social Defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social 

welfare). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum 

pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social 

policy). 

 

 

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social policy” 

sekaligus tercakup didalamnya “social welfare policy”dan “social defence policy”. 

 

 

                                                           
5
  Ibid, hlm. 73 

6
  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002, hlm. 32. 
7
  Barda Nawawi Arief, Op.Cit., 2002, hlm. 26. 
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Teori selanjutnya yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori penegakan 

hukum. Menurut Joseph Goldstein bahwa upaya penegakan hukum pidana dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
8
 

1) Total enforcement (penegakan hukum sepenuhnya) 

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (substantive 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 aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi 

hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya 

dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. 

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut Area of no Enforcement (area di mana 

penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang 

lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi Area of no 

Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni Full 

Enforcement.  

2) Full Enforcement (Penegakan hukum secara penuh)  

Penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, akan tetapi 

oleh Goldstein harapan itu dianggap not a realistic expectation, sebab adanya 

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

yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan discretions. 

3) Actual Enforcement 

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada 

kenyataan bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para 

penguasa maupun masyarakat. 

 

Tujuan dalam penegakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan atau kesejahteraan hukum dari penegakan hukum tersebut. Penegakan 

hukum berjalan sesuai dengan efektif apabila terbentuk mata rantai yang menjadi 

satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis 

hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan.  

 

 

                                                           
8
  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2008, hlm. 3. 
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Pengertian penegakan hukum lainnya adalah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
9
 Penegakan hukum bukanlah 

merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan 

timbal balik yang erat dengan masyarakat.
10

  

 

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti 

polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan 

paksaan (coercion), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk 

mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya 

tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan 

paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifes. Dimensi 

keterlibatan manusia dalam hukum tersebut dinamakan mobilisasi hukum.
11

  

 

Keterlibatan anggota masyarakat dalam penegakan hukum terjadi baik dalam bidang 

pidana atau publik maupun perdata. Dalam hukum pidana, mobilisasi hukum dapat 

dimulai dari inisiatif polisi maupun anggota masyarakat, anggota masyarakat dapat 

melaporkan terjadinya kejahatan, sehingga menggerakan roda hukum pidana. Maka 

dalam hal yang disebut belakangan ini, apabila anggota masyarakat itu tidak 

bertindak, tidak akan ada kasus.
12

 

Penegakan hukum bukanlah proses yang berdiri sendiri, artinya ada faktor-faktor lain 

yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, 

yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-

ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, 

                                                           
9
 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.  

10
 Ibid, hlm. 31.  

11
 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 175.  

12
  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Op.Cit. hlm. 178. 
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ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Soerjono 

Soekanto
13

 ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 

1) Faktor hukumnya sendiri 

2) Faktor penegak hukum 

3) Faktor sarana atau fasilitasi yang mendukung penegakan hukum 

4) Faktor masyarakat 

5) Faktor kebudayaan.  

 

Kelima faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang terkait antara satu dan yang lain 

serta merupakan esensi dari penegak hukum dan bekerjanya hukum dalam 

masyarakat. Kaitannya terhadap penegakan hukum tindak pidana Pemilukada yang 

juga tergantung kepada lima faktor tersebut. 

 

2. Konseptual 

a. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yg disebut dengan teori.
14

 

b. Penegakan Hukum adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum 

yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan 

pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum
15

 

a. Perkara pidana adalah suatu kasus atau permasalahan yang diancam dengan 

pidana.
16

 

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan 

                                                           
13

  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2012, hlm. 8. 
14

  http://kamusbahasaindonesia.org, diakses pada tanggal 19 September 2014 
15

  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Op.Cit. hlm. 24. 
16

  Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981, hlm. 43. 

http://kamusbahasaindonesia.org/
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hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti 

bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan 

masyarakat yang dianggap baik dan adil.
17

 

d. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu  adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

e. Tindak pidana Pemilu dalam Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (3) yaitu Tindak pidana 

Pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah  

 

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan 

mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum 

yang berhubungan dengan penelitian tesis ini. Selain pendekatan yuridis normatif 

dilakukan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yuridis empiris adalah dengan 

                                                           
17

  Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 56. 
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melakukan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada dan melakukan 

wawancara langsung serta melihat fakta-fakta yang ada dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Pemilu Legislatif.  

 

2.  Sumber dan Jenis Data  

 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber. 

b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan 

kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur 

lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 

 

b.  Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden yang telah 

ditentukan sebelumnya terkait dengan tindak pidana Pemilu Legislatif oleh 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. 

a) Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum 

yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder teridri dari:  

(1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berasal 

dari perundang-undangan terdiri dari:  

(a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat;  
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(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);  

(c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP);  

(d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 

(e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. 

(f) Nota kesepakatan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, 

Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI nomor Kep-005/A/JA/01/2013 

tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu 

(2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu 

pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai 

buku hukum, arsip dan dokomen, brosur atau makalah. 

(3) Bahan hukum tersier, yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil 

penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas.  

 

3.  Penentuan Narasumber 

 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kasipidum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  : 1 orang 

b. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  : 1 orang 

c. Penyidik Polresta Bandar Lampung    : 1 orang 

d. Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung  : 1 orang  

e. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang + 

 Jumlah        : 5 Orang 



 16 

4.  Prosedur dan Pengumpulan Pengolahan Data  

 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

1) Penelitian kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip buku-buku 

atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan 

informasi lain yang ada, dengan permasalahan yang akan diteliti tesis ini. 

2) Penelitian lapangan dengan langkah-langkah: 

a) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan/narasumber yang ada hubunganya dengan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Pemilu Legislatif. Dalam penelitian ini pedoman 

wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan. 

b) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi 

dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainya. 

 

b. Prosedur Pengolahan Data  

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:  

1) Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih 

belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi 

ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan 

pemeriksaaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh. 
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2) Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok 

bahan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 

3) Klasifikasi yaitu penggolongan dan pengelompokan data menurut pokok 

bahasan yang telah ditentukan.  

 

5. Analisis Data 

 

Setelah data yang diperoleh ini diolah, maka tahapan data yang dilakukan dengan 

metode analisis data kualitatif. Secara kualitatif berarti suatu cara penelitian yang 

mengahasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden 

baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga 

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Metode yang digunakan adalah 

dengan menggunakan metode induktif di mana contoh kongkrit dan fakta-fakta 

diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau 

jeneralisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari 

fakta. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA, merupakan kajian-kajian teori mengenai 

penegakan hukum, kajian tentang tindak pidana, kajian tentang tindak 
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pidana Pemilu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu, sistem 

peradilan pidana dan peran masing-masing Subsistem peradilan pidana. 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan mengenai 

pembahasan terhadap permasalahan yaitu mengenai praktik Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dan hambatan dalam praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. 

 

BAB IV PENUTUP, Berisikan simpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang 

diajukan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan 

dengan penulisan Tesis ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


