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HALAMAN ABSTRAK 

ABSTRAK 

 

 Alternatif penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak 

yang bersengketa dan lazimnya informal merupakan bagian dari Keadilan Pemilu (electoral 

justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis sengketa Pemilu macam apa yang 

diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. Penelitian ini 

adalah penelitian terapan yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pencarian data 

melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan belum diaturnya 

APSP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan penyelenggara dan 

pengawas pemilu menjadi ragu-ragu dalam menerapkan. Kekhawatiran akan menjadi bumerang 

ketika diterapkan menyebabkan tidak adanya arsip dan perekaman mengenai penerapan APSP 

dalam pemilu-pemilu di Indonesia. Telah diterapkannya APSP dalam proses pemilu di seluruh 

dunia termasuk di Indonesia merupakan bukti bahwa mekanisme alternatif merupakan 

kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Sistem keadilan punitif 

yang mendominasi peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup memenuhi 

kebutuhan agar suatu pemilu bisa dinyatakan berintegritas. sengketa yang diselesaikan melalui 

APSP adalah adalah sengketa dengan probabilitas solusi win-win. Apabila probabilitasnya 

adalah win-lose maka mekanisme APSP tidak bisa diterapkan karena sifat sengketa yang 

demikian harus diputuskan dengan putusan pengadilan yang tegas mengatakan siapa yang 

kalah dan siapa yang menang.  

 

 

Kata kunci: keadilan pemilu, alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa pemilu, 

sistem keadilan. 
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PENDAHULUAN 

 Salah satu parameter pemilu atau 

pemilihan kepala daerah yang demokratis 

adalah sistem penegakan hukum dan 

penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan 

tepat waktu.
1
 Ada dua jenis ketentuan 

pemilu dan satu kode etik yang perlu 

ditegakkan secara adil, dan tiga jenis 

sengketa pemilu yang wajib diselesaikan 

secara adil. Ketentuan dimaksud adalah 

Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP), 

Ketentuan Pidana Pemilu (KPP), dan Kode 

Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ketiga 

jenis sengketa pemilu adalah sengketa 

administrasi pemilu (sengketa terjadi ketika 

peserta pemilu/pasangan calon menggugat 

keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU 

Provinsi/KPU Kabupaten-Kota), sengketa 

antarpeserta pemilu/pasangan calon, dan 

sengketa hasil pemilu/pilkada yang harus 

diselesaikan tepat waktu. 

 Maksud dari penegakan hukum dan 

penyelesaian sengketa pemilu/pilkada harus 

adil adalah karena salah satu asas pemilu 

demokratik adalah adil (Pasal 22E Ayat 

(1).
2
 Dimensi waktu yang disebutkan secara 

paralel dengan asas-asas pemilu demokratik 

adalah penyelenggaraan pemilu secara 

periodik. Asas penyelenggaraan pemilu 

secara periodik disebutkan dalam Pasal 22E 

Ayat (1) sebagai ”setiap lima tahun sekali”. 

Namun, penegakan hukum dan 

penyelesaian sengketa pemilu ”tepat 

waktu” tak ada dalam Pasal 22E.
3
 

 Terdapat dua aspek yang menjadi 

fokus perhatian dan pertanyaan dari semua 

pihak ketika hasil pemilu ditetapkan dan 

diumumkan oleh KPU (hasil pilkada oleh 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten-Kota). 

Aspek pertama, apakah hasil 

pemilu/pilkada itu jujur, akurat, dan 

sepenuhnya sesuai dengan pilihan para 

pemilih (tidak ada kesalahan baik yang 

                                                           

1 Surbakti, Ramlan, “Penegakan Hukum dan 

Pilkada", Kompas, 8 Maret 2016, hlm. 6. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

disengaja karena segala bentuk manipulasi 

maupun kesalahan yang tidak disengaja). 

Aspek kedua, apakah semua bentuk 

pelanggaran dan sengketa pemilu sudah 

ditangani secara adil.  

 Bila sebagian besar pemilih dan 

pemantau pemilu (domestik dan 

internasional) menilai hasil pemilu bebas 

dari kesalahan yang sengaja dan tidak 

sengaja, atau, mengandung kesalahan yang 

dinilai masih dapat diterima; dan semua 

pelanggaran dan sengketa pemilu telah 

diselesaikan secara adil, atau, sebagian 

besar pelanggaran dan sengketa pemilu 

yang dinilai bernilai strategik sudah 

ditangani secara adil, maka mereka akan 

menerima hasil pemilu/pilkada tersebut 

sebagai demokratis. 

 Dalam Electoral Justice: The 

International IDEA Handbook disebutkan 

bahwa pengertian dari electoral justice atau 

keadilan pemilihan umum (pemilu) 

meliputi sarana dan mekanisme yang 

menjamin bahwa proses pemilu tidak 

dirusak oleh penyimpangan dan bertujuan 

untuk menegakkan keadilan pemilu. 

Termasuk di dalam mekanisme keadilan 

pemilu adalah pencegahan sengketa pemilu, 

mekanisme formal untuk menyelesaikan 

sengketa secara kelembagaan serta 

mekanisme penyelesaian sengketa informal 

atau alternatif. Penyimpangan apa pun 

dalam proses pemilu berpotensi 

menimbulkan sengketa. Mekanisme 

penyelesaian sengketa dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Penyelesaian sengketa formal yang 

bersifat korektif, di mana putusannya 

akan membatalkan/mencabut, 

mengubah atau memperbaiki ketika 

terjadi penyimpangan; 

b. Penyelesaian sengketa yang bersifat 

punitif, di mana putusannya akan 

memberikan sanksi terhadap pelaku atas 

pelanggaran administrasi pemilu dan 

pidana pemilu; 

c. Alternatif penyelesaian sengketa pemilu 

yang dilakukan secara sukarela oleh 
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para pihak yang bersengketa dan 

lazimnya informal. 

 Sistem penyelesaian sengketa 

pemilu formal diimbangi dengan 

mekanisme penyelesaian sengketa informal 

atau alternatif. Tujuan utama dari 

mekanisme Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (APS) bukanlah menggantikan 

sistem penyelesaian sengketa formal 

melainkan untuk menjalankan peran 

pendukung, terutama dalam keadaan di 

mana sistem formal menghadapi kendala 

kredibilitas, finansial atau keterbatasan 

waktu yang terkait dengan politik atau 

rancangan kelembagaan yang kurang 

mumpuni. Bertolak belakang dengan 

mekanisme penyelesaian sengketa formal, 

APS memungkinkan salah satu atau lebih 

dari satu pihak yang berperkara untuk 

berinisiatif memulai proses penyelesaian. 

Proses tersebut bisa dilakukan secara 

sepihak (yang dinyatakan selesai jika pihak 

penggugat menarik gugatan), bilateral 

ataupun melalui pihak ketiga atau 

perantara.  

 Sistem penyelesaian sengketa 

pemilu (PSP) yang formal di dunia 

dilengkapi dengan mekanisme dan cara lain 

untuk menyelesaikan sengketa pemilu. 

Mekanisme yang dimaksud lazim disebut 

sebagai jalur informal atau mekanisme 

alternatif penyelesaian sengketa pemilu 

(APSP). Tujuan utamanya bukanlah untuk 

menggantikan sistem PSP formal 

melainkan untuk menjalankan peran 

pendukung terutama dalam situasi di mana 

sistem formal sedang dipertanyakan 

kredibilitasnya, adanya ketegangan atau 

keterbatasan finansial dan waktu akibat 

adanya kemelut politik atau kelembagaan 

atau karena perancangan sistem peradilan 

yang belum mumpuni. Berbeda dengan 

mekanisme PSP, mekanisme APSP 

membuka jalan bagi satu pihak atau lebih 

untuk memulai proses penyelesaian 

sengketa, yang bisa dilakukan secara 

unilateral (dengan cara menarik kembali 

tuntutan atau permohonan), bilateral dan 

melalui pihak ketiga atau suatu institusi 

perantara. 

 Beberapa mekanisme APSP yang 

telah dibentuk di dunia, dijalankan 

berdampingan dan berperan sebagai 

mekanisme pendukung yang permanen. 

Sebagian lainnya diselenggarakan secara ad 

hoc atau secara darurat dalam keadaan yang 

genting akibat krisis politik atau kegagalan 

lembaga peradilan yang telah ada dalam 

menjalankan mekanisme PSP formal. 

Mekanisme APSP sebagai pendukung yang 

permanen adalah yang paling umum 

dipraktikkan di dunia. Di negara-negara 

yang mempraktikkan, lazimnya mekanisme 

ini diselenggarakan secara permanen 

dan/atau disediakan sebelum pemilu, yang 

ditujukan sebagai alternatif dalam 

menyelesaikan sengketa pemilu yang 

potensial terjadi. Mekanisme APSP 

dilakukan dengan cara yang lebih sederhana 

dan dalam situasi yang informal serta tetap 

didukung oleh sistem PSP formal. Contoh 

APSP antara lain penggunaan konsiliasi, 

mediasi atau arbitrase di luar litigasi formal 

melalui pengadilan. Dalam penerapan 

APSP semacam ini, bukan serta merta 

menunjukkan kelemahan sistem PSP formal 

namun merupakan cara untuk 

menyelesaikan sengketa secara lebih efektif 

dalam hal waktu dan biaya. Baik PSP dan 

APSP keduanya hadir berdampingan untuk 

saling melengkapi. 

 Di beberapa negara pula, 

mekanisme APSP digunakan untuk mengisi 

kurangnya kredibilitas yang dimiliki oleh 

sistem PSP formal akibat adanya konflik 

politik atau kelemahan lembaga peradilan. 

Mekanisme APSP seperti ini turut bermain 

ketika sengketa yang serius timbul 

berkaitan dengan proses penyelenggaraan 

pemilu, hari pemungutan suara atau hasil 

pemilu. Penyelesaian sengketa atau gugatan 

diserahkan kepada lembaga ad hoc khusus 

di luar sistem PSP formal. Salah satu 

contohnya adalah penerapan negosiasi dan 

mediasi dalam kasus Kenya dan Zimbabwe 

untuk mewujudkan persatuan pemerintah 

nasional dalam menyelesaikan konflik 
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politik-pemilu yang meletus akibat 

sengketa pemilu di kedua negara pada 

tahun 2008 dan 2009. 

 Penyelesaian sengketa pemilu di 

luar peradilan bukanlah hal baru. 

Masyarakat dunia telah lama menggunakan 

metode non-yudisial, adat istiadat atau 

informal untuk menyelesaikan konflik dan 

sengketa-sengketa lainnya. Contohnya 

seperti di Amerika Serikat (AS), 

mekanisme APSP diperkenalkan di 

beberapa negara bagian pada tahun ‘70an 

untuk menyelesaikan perselisihan 

komunitas sipil melalui mediasi dan untuk 

mengatasi penyelesaian yang berlarut-larut 

serta berbiaya tinggi akibat sistem peradilan 

yang penuh sesak. 

 Hal yang baru adalah perkembangan 

dari mekanisme APSP dan penggunaannya 

yang kian meluas dan institusionalisasi di 

seluruh dunia terutama dalam masyarakat 

pasca-konflik pada tahun-tahun belakangan. 

Keuntungan dari penggunaan mekanisme 

APSP telah berkembang hingga ke luar 

arena politik dan pemilu. Mekanisme ini 

bisa pula digunakan misalnya, untuk 

menyelesaikan permasalahan kompleks di 

tingkat komunitas ketika hubungan antara 

para pihak harus dijaga, kerjasama 

komunitas mesti diperkuat dan alternatif 

dari kekerasan atau litigasi diperlukan. Di 

Afrika Selatan, kehadiran demokrasi pada 

tahun 1990an diiringi dengan eksperimen 

besar-besaran atas APSP di area-area 

seperti perselisihan buruh, akses pada 

peradilan, pelayanan umum dan yang 

terpenting adalah penyelenggaraan pemilu 

demokratis untuk pertama kalinya pada 

tahun 1994.  

 Bermacam-macam struktur PSP 

dibentuk untuk menghadapi meluapnya 

sengketa yang muncul selama pemilu yang 

memanas serta untuk mendinginkan iklim 

politik. Upaya lain yang ditempuh adalah 

struktur manajemen konflik berbasis 

komunitas dan komite antar partai politik. 

Termasuk dalam struktur-struktur ini adalah 

mekanisme APSP antara lain negosiasi, 

mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan 

konflik di semua tingkatan pemerintah baik 

nasional, provinsi dan lokal. Mekanisme 

APSP kemudian digunakan secara luas dan 

efektif oleh negara-negara pasca konflik 

termasuk Afghanistan, Republik 

Demokratik Kongo, Malawi dan Mozambik 

sebagaimana digunakan di Afrika Selatan.  

 Dalam beberapa kasus, secara 

meluas digunakan pula metode negosiasi 

dan arbitrase untuk mengelola sengketa 

pemilu melalui pembentukan fungsi 

ajudikatif dan pemberian kewenangan 

kepada struktur berbasis sipil. Struktur ini 

memiliki kewenangan untuk melakukan 

arbitrase dan membuat putusan yang 

mengikat para pihak. Komite mediasi dan 

arbitrase dibentuk dibawah pengawasaan 

penyelenggara pemilu di tingkat nasional, 

provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas 

sebagai “pelabuhan” pertama ketika terjadi 

sengketa dan membantu mengurangi 

tekanan terhadap peradilan formal. Negara-

negara seperti Ghana dan Botswana yang 

seringkali dijadikan model demokrasi di 

Afrika, menggunakan komite perantara 

partai politik dan struktur berbasis 

komunitas lainnya untuk membantu KPU 

dalam memajukan pemilu yang transparan 

dan kredibel melalui mediasi, manajemen 

dan resolusi konflik yang efektif. 

 Secara yuridis APS di luar 

pengadilan telah diatur dalam UU No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat 

beberapa lembaga APS di Indonesia, antara 

lain BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia) yang memfokuskan diri pada 

dunia perdagangan dan ADR dalam 

penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU 

No. 18 Tahun 1999 jo. UU No. 29 Tahun 

2000 jo. PP No. 29 Tahun 2000) dengan 

yurisdiksi bidang keperdataan.  Dalam UU 

No. 30 Tahun 1999 ada enam macam cara 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

yaitu:  

a. Konsultasi;  

b. Negosiasi; 

c. Mediasi; 

d. Konsiliasi; 
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e. Pendapat hukum oleh lembaga 

arbitrase; 

f. Arbitrase. 

APS yang telah diatur di Indonesia, terbatas 

hanya pada hukum perdagangan yang ruang 

lingkupnya meliputi perniagaan, perbankan, 

keuangan, penanaman modal, industri dan 

hak kekayaan intelektual.
4
 Dalam bidang 

hukum lainnya termasuk hukum pemilu, 

belum diatur. 

 Mekanisme APSP belum 

dikembangkan secara luas, dan hanya 

sedikit penelitian mengenai efektivitasnya. 

Namun demikian banyak negara yang 

memiliki mekanisme PSPA, antara lain: 

Afghanistan, yang terhubung dengan 

lembaga pemilu daerah; Kamboja; Etiopia, 

Kenya; Lesotho; Malawi; Meksiko, yang 

memiliki lembaga pemilu daerah berbentuk 

komunitas adat atau etnik di bawah sistem 

adat setempat; Samoa; Afrika Selatan dan 

Uganda.  

 APS memiliki karakteristik sukarela 

dalam proses, prosedur yang cepat, 

fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat 

penyelesaian sengketa, hemat waktu dan 

biaya, cenderung mereduksi atmosfer 

permusuhan di antara para pihak yang 

bersengketa serta mudah diterapkan secara 

lokal. Untuk mengurangi banyaknya jumlah 

sengketa pemilu yang masuk ke jalur 

formal secara terpusat, APS bisa menjadi 

pelengkap sistem penyelesaian sengketa 

pemilu di Indonesia. Jika sengketa-sengketa 

yang muncul bisa langsung diselesaikan, 

maka para pihak tidak perlu membawanya 

hingga ke pusat. Di sisi lain mekanisme 

APSP juga memiliki kelemahan. Terutama 

jika salah satu pihak jauh lebih berkuasa 

sehingga sulit untuk menyeimbangkan 

ketimpangan di antara para pihak. 

Kelemahan lainnya adalah jika salah satu 

pihak tidak kooperatif, terutama dalam 

sengketa dengan banyak pihak. 

                                                           

4 Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 dan 

Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

 Di beberapa negara peraturan 

mengenai sistem PSP menyatakan dengan 

tegas kemungkinan untuk ditempuh 

mekanisme APSP. Dalam beberapa kasus, 

kecuali mungkin dalam kasus kecurangan, 

putusan APSP diberikan kekuatan hukum 

penuh dan bisa jadi mengikat para pihak 

yang terlibat. Mekanisme APSP yang 

digunakan dalam konteks hukum yang 

berbeda termasuk sistem peradilan formal 

pada demokrasi yang telah mapan, 

bervariasi mulai dari negosiasi 

praperadilan, di mana para pihak dianjurkan 

untuk bernegosiasi langsung satu sama lain 

sebelum memasuki proses peradilan, hingga 

ke sistem arbitrase atau peradilan-kecil 

yang menyerupai proses peradilan formal. 

 Institusi yang telah mapan sekali 

pun bisa kewalahan dalam menangani 

situasi sehingga memerlukan solusi 

alternatif. Sementara secara ideal dalam 

budaya politik, masyarakat berkomitmen 

untuk menjaga dan menghormati keputusan 

yang dibuat oleh lembaga yang telah mapan 

sehingga situasi semacam ini tidak 

diharapkan, namun realita di lapangan 

sistem yang telah mapan terkadang masih 

dianggap tidak cukup mampu dalam 

menyelesaikan sengketa secara kredibel. 

Walaupun demikian, pengadopsian dari 

solusi alternatif harus dipertimbangkan 

secara hati-hati karena hal ini bisa 

menetapkan contoh yang rawan 

disalahgunakan oleh pihak yang kalah 

dengan cara menggugat hasil pemilu 

dengan harapan solusi alternatif bisa lebih 

menguntungkan kepentingannya. Baik 

sistem PSP formal maupun APSP pada 

akhirnya menjadi bernilai ketika dipercaya 

dan dapat digunakan ketika suatu waktu 

diperlukan. 

  Belum banyak tulisan mengenai 

penggunaan APS seperti konsiliasi, mediasi 

dan arbitrase dalam sengketa pemilu. Meski 

demikian, akan menjadi efisien dan efektif 

bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk 

menyediakan mekanisme ini untuk 

digunakan dalam penyelesaian sengketa 

pemilu. Di dalam lembaga penyelenggara 
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pemilu, terutama yang terdiri atas 

perwakilan partai politik, lazim terjadi 

perdebatan sengit ketika harus menyepakati 

suatu sengketa. Mekanisme semacam ini 

akan membantu meringankan beban berat 

dalam menyelesaikan sengketa dan 

menawarkan solusi yang lebih cepat dan 

berbiaya lebih rendah, yang menjadi 

penting dalam agenda pemilu yang ketat. 

  Indonesia belum mengatur 

mekanisme APSP dalam peraturan 

perundang-undangan, sehingga upaya untuk 

memenuhi keadilan pemilu secara 

seimbang belum memiliki payung hukum 

yang jelas. Salah satu contoh kasus yang 

pernah diselesaikan melalui APSP di 

Indonesia terjadi adalah mengenai Alat 

Peraga Kampanye atau APK
5
. Dalam kasus 

ini KPU berhasil menyelesaikan 

permasalahan yang potensial menjadi 

pelanggaran apabila tidak ditangani sesuai 

dengan sifat sengketanya. Terjadinya 

sengketa bisa dicegah karena 

penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU 

bersedia untuk mendengarkan dan 

menindaklanjuti masukan dengan cara 

berinisiatif mempertemukan para pihak 

yang berkepentingan dalam masalah yang 

diajukan. Pada dasarnya ketika sengketa 

tidak menyentuh masalah prinsip, lembaga 

penyelenggara pemilu bisa menyelesaikan 

karena sifat masalahnya yang lebih sesuai 

untuk diselesaikan melalui mekanisme 

informal.
6
  

 Hampir sama seperti APK, jadwal 

kampanye juga seringkali menjadi 

persoalan yang diajukan para peserta 

pemilu untuk menyimpangi aturan. Para 

peserta sering meminta KPU untuk 

menyesuaikan ulang jadwal tersebut sesuai 

dengan kepentingan mereka sehingga KPU 

perlu untuk memanggil seluruh peserta 

pemilu untuk mencari jalan yang bisa 

disepakati bersama. Dalam hal ini KPU 

tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu 

                                                           

5 Wawancara dengan Drs. Aribowo, M.S., Anggota 

Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Periode 

2005-2009 pada Tanggal 26 April 2017. 
6 Ibid. 

namun juga harus bertindak sebagai 

fasilitator yang bisa mencari jalan tengah 

dan mencegah timbulnya sengketa. 

 Kasus lain yang pernah terjadi 

adalah pelarangan terbitnya sebuah tabloid 

yang dianggap mendiskreditkan salah satu 

calon presiden pada Tahun 2014. Pada saat 

itu tidak tersedia mekanisme untuk 

menyelesaikan kasusnya di Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena tidak 

diatur dalam undang-undang. Pengelola 

media massa bukan termasuk dalam 

pelaksana kampanye, sehingga tidak bisa 

menjadi subyek hukum. Kasus tersebut 

selesai tanpa perlu diajukan ke pengadilan.
7
 

Pada prinsipnya sengketa yang tidak 

berpotensi menggugurkan calon peserta 

pemilu seharusnya bisa diselesaikan 

melalui APSP.
8
  

  Contoh kasus di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) pernah terjadi 

di Pemilu Legislatif mengenai Daftar Calon 

Tetap (DCT). Walaupun pada dasarnya hal 

ini merupakan sengketa, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku pada saat itu perkara semacam ini 

bukan termasuk kewenangan Bawaslu 

untuk menyelesaikan, sehingga Bawaslu 

berhak untuk menolaknya. Namun dengan 

pertimbangan bahwa tidak ada pihak yang 

akan dirugikan jika Bawaslu membantu 

menyelesaikan, maka Bawaslu memutuskan 

untuk memfasilitasi para pihak dalam 

menyelesaikan perkara tersebut. Kasus 

APK juga pernah terjadi di DIY ketika 

partai politik yang memperebutkan tempat 

dalam memasang. Kasus ini juga bukan 

bagian dari kewenangan Bawaslu namun 

Bawaslu DIY mengambil kebijakan untuk 

memfasilitasi karena penyelesaian dalam 

kasus ini cukup sederhana, cukup 

mempertemukan para pihak yang 

bersengketa dan mengatur ulang 

kesepakatan.  

 

                                                           

7 Ibid. 
8 Wawancara dengan Ketua Bawaslu Periode 

2008-2013, Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., 

M.Si., Tanggal 5 Mei 2017. 
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

terapan (applied research) yang 

menggunakan metode kualitatif dengan tipe 

deskriptif. Penelitian ini menggambarkan 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 

dalam konteks pemilu serta mengkaji jenis 

sengketa pemilu yang ditangani oleh 

mekanisme alternatif penyelesaian 

sengketa.  

Ruang lingkup atau batasan masalah 

penelitian ini adalah mekanisme alternatif 

penyelesaian sengketa dalam konteks 

Pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia.  

Sumber data dalam penelitian dapat 

dibagi menjadi dua, yakni sumber data 

primer dan data sekunder.  Data primer 

adalah data diperoleh secara langsung dari 

lapangan atau semua keterangan yang untuk 

pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui hasil wawancara. Data sekunder 

penelitian ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan. 

Langkah-langkah dalam meng-

analisis data sebagai berikut: pertama 

peneliti menganalisis dan memahami hasil 

wawancara yang telah dilakukan terhadap 

para pihak yang pernah mengetahui dan 

terjun secara langsung terhadap 

penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia 

dan Komisioner Bawaslu. Dari proses 

tersebut, kemudian dapat diketahui bentuk 

mekanisme APSP seperti apa yang 

diperlukan di Indonesia. Kedua, 

menganalisis dan memahami hasil 

penelitian kepustakaan mengenai APSP di 

negara-negara yang telah menerapkannya, 

jenis-jenis APSP yang pernah diterapkan di 

Indonesia serta peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang berkaitan 

dengan APSP, untuk menemukan formula 

APSP yang paling sesuai diterapkan di 

Indonesia. Ketiga, menggabungkan 

berbagai analisis dan pemahaman yang 

telah diperoleh tersebut, sehingga dapat 

diketahui kesimpulan APSP yang sesuai 

dan efektif untuk diterapkan di Indonesia. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Sengketa atau perselisihan dalam 

Pemilu dapat dibagi menjadi dua, yakni 

sengketa dalam proses Pemilu dan sengketa 

pada tahapan akhir yaitu perselisihan hasil 

Pemilu. Mahkamah Konstitusi ditunjuk 

oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

sebagai lembaga yang berwenang untuk 

memutus perselisihan mengenai hasil 

pemilihan umum. Sedangkan penyelesaian 

terhadap permasalahan yang terjadi pada 

tahapan proses yang meliputi pelanggaran 

kode etik penyelenggara Pemilu, 

pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa 

Pemilu, dan tindak pidana Pemilu 

ditentukan lebih lanjut dengan undang-

undang sebagaimana amanat Pasal 22E ayat 

(6) UUD Tahun 1945.  

 Pada Undang-Undang Nomor 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (yang 

selanjutnya disebut UU No. 8/2012), 

tepatnya Pasal 250 Ayat (1) dinyatakan 

bahwa Laporan Pelanggaran Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 

ayat (5) yang merupakan: 

a. pelanggaran kode etik penyelenggara 

Pemilu diteruskan oleh Bawaslu 

kepada Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu; 

b. pelanggaran administrasi Pemilu 

diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, 

atau KPU kabupaten/kota; 

c. sengketa Pemilu diselesaikan oleh 

Bawaslu; 

d. tindak pidana Pemilu diteruskan 

kepada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 Sengketa Pemilu yang terjadi 

antarpeserta Pemilu dan peserta Pemilu 

dengan penyelenggara Pemilu sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

menurut Pasal 258 ayat (1) UU No. 8/2012 

diselesaikan oleh Bawaslu. Namun pada 
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Pasal 259 ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan 

bahwa, (1) Keputusan Bawaslu mengenai 

penyelesaian sengketa Pemilu merupakan 

keputusan terakhir dan mengikat, kecuali 

keputusan terhadap sengketa Pemilu yang 

berkaitan dengan verifikasi Partai Politik 

Peserta Pemilu dan daftar calon tetap 

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota; (2) Sengketa 

Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi 

Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar 

calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu; (3) 

Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan 

dengan verifikasi Partai Politik Peserta 

Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para 

pihak merasa kepentingannya dirugikan 

oleh keputusan KPU dapat mengajukan 

gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi 

tata usaha negara. Berdasarkan pengaturan 

penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, 

terdapat beberapa pintu penyelesaian 

permasalahan Pemilu di Indonesia, 

diantaranya MK, DKPP, Bawaslu serta 

pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha 

negara (PTUN).  

Undang-undang Pemilu yang masih 

berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 membedakan dua jenis 

masalah hukum Pemilu: pelanggaran dan 

perselisihan. Pelanggararan terdiri dari 

tindak pidana Pemilu, pelanggaran 

administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode 

etik penyelenggaran Pemilu; sedangkan 

perselisihan Pemilu terdiri dari perselisihan 

antar peserta Pemilu atau antar calon, 

perselisihan administrasi atau tata usaha 

negara Pemilu, dan perselisihan hasil 

Pemilu.  

 Tindak pidana Pemilu ditangani 

pengawas Pemilu, ditindaklanjuti ke 

kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan, 

dan diputuskan oleh pengadilan. 

Pelanggaran administrasi pemilu ditangani 

pengawas Pemilu, lalu ditindaklajuti ke 

KPU dan KPU daerah, lalu KPU dan KPU 

daerah menjatuhkan sanksi administrasi. 

Sedangkan pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu disidang dan 

diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, 

perselisihan antarpeserta Pemilu atau antar 

calon diselesaikan oleh pengawas Pemilu; 

peselisihan administrasi Pemilu 

diselesaikan oleh Bawaslu dan banding bisa 

diajukan ke PTTUN; sedangkan 

perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh 

MK.  

 Meskipun Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 menegaskan, bahwa dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu 

melakukan pencegahan dan penindakan, 

namun undang-undang tersebut tidak 

menjelaskan lebih jauh bagaimana 

pencegahan dan penindakan dilakukan. 

Khusus mengenai penindakan, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 hanya 

menyatakan bahwa Bawaslu berwenang 

menerima laporan dugaan pelanggaran 

terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang pemilu. Ada 

pun tata cara dan mekanisme penyelesaian 

pelanggaran diatur dalam Undang-Undang 

Pemilu.  

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 membedakan tiga jenis pelanggaran, 

yaitu: tindak pidana Pemilu, pelanggaran 

administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode 

etik penyelenggara Pemilu. Pertama, tindak 

pidana Pemilu adalah tindak pidana 

pelanggaran dan atau kejahatan terhadap 

ketentuan tindak pidana Pemilu. Berbeda 

dengan undang-undang sebelumnya, UU 

No. 8/2012 membedakan antara tindak 

pidana pelanggaran dan tindak pidana 

kejahatan. Undang-Undang menetapkan 19 

pasal tindak pidana pelanggaran, mulai dari 

memberi keterangan tidak benar dalam 

pengisian daftar pemilih hingga 

mengumumkan hasil survei pada masa 

tenang. Sementara untuk tindak pidana 
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kejahatan, Undang-Undang mengatur ke 

dalam 29 pasal, mulai dari menghilangkan 

hak pilih orang lain sampai dengan petugas 

pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan 

atau laporan pelanggaran.  

 Kedua, pelanggaran administrasi 

Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi 

tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan 

Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar 

tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode 

etik penyelenggara Pemilu. Karena 

pelanggaran ini menyangkut administrasi 

pelaksanaan Pemilu, maka semua 

pelanggaran terhadap peraturan KPU 

merupakan pelanggaran administrasi. 

Hanya saja UU No. 8/2012 tidak 

menyebutkan secara khusus jenis dan 

bentuk sanksi pelanggaran administrasi. 

Sanksi langsung dikaitkan dengan proses 

adminstrasi, mulai dari peringatan lisan, 

peringatan tertulis hingga pembatalan 

sebagai peserta Pemilu atau calon anggota 

legislatif.   

 Ketiga, pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran 

terhadap etika penyelenggara Pemilu yang 

berpedomankan sumpah dan atau janji 

sebelum menjalankan tugas sebagai 

penyelenggara Pemilu. Ini merupakan hal 

baru, karena undang-undang Pemilu 

sebelumnya tidak pernah mengatur secara 

eksplisit pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011, kode etik 

penyelenggara Pemilu disusun dan 

ditetapkan oleh DKPP, dengan tujuan untuk 

menjaga kemandirian, integritas, dan 

kredibilitas penyelenggara Pemilu. Ada pun 

sanksi bagi pelanggar kode etik 

penyelenggara Pemilu terdiri dari teguran 

tertulis, pemberhentian sementara, dan 

pemberhentian tetap. Baik Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 maupun Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 sama sekali 

tidak memberikan tugas dan wewenang 

menjatuhkan sanksi kepada lembaga 

pengawas Pemilu. Sanksi atas pelanggaran 

adminstrasi dijatuhkan oleh KPU dan 

jajarannya, sanksi pelanggaran/tindak 

pidana dijatuhkan oleh lembaga peradilan 

(pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), 

sedang sanksi pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu dijatuhkan oleh 

DKPP.   

 Berdasarkan wawancara dengan 

salah satu Anggota Komisioner KPU 

Provinsi Jawa Timur Periode 2005-2009
9
, 

KPU Provinsi Jawa Timur pernah 

menangani kasus dengan mekanisme 

informal. Salah satu contohnya adalah 

mengenai Alat Peraga Kampanye atau 

APK:  

“…Peraturan KPU telah mengatur 

bahwa Kampanye Pemilu yang 

dilaksanakan dalam bentuk 

pemasangan alat peraga di tempat 

kampanye dan di tempat lain 

ditentukan oleh KPU. Namun 

ketentuan perundang-undangan ini 

berusaha disimpangi oleh beberapa 

calon dari partai politik. Mereka 

datang ke KPU dan berusaha 

menawar mengenai aturan yang 

berlaku, sehingga akhirnya KPU 

mempertemukan seluruh calon dan 

partai politik untuk membahas 

kesepakatan mengenai APK 

tersebut. Terbukti ketika 

dipertemukan, para pihak akhirnya 

bisa bersepakat dan tidak sampai 

terjadi konflik di pengadilan atau 

jalur penyelesaian sengketa 

formal...” 

 

Dalam kasus ini KPU berhasil 

menyelesaikan permasalahan yang 

potensial menjadi pelanggaran apabila tidak 

ditangani dengan sesuai. Terjadinya 

sengketa bisa dicegah karena 

penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU 

bersedia untuk mendengarkan dan 

menindaklanjuti masukan dengan cara 

berinisiatif mempertemukan para pihak 

yang berkepentingan dalam masalah yang 

                                                           

9 Wawancara dengan Drs. Aribowo, M.S., Anggota 

Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Periode 

2005-2009 pada Tanggal 26 April 2017. 
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diajukan. Pada dasarnya ketika sengketa 

tidak menyentuh masalah prinsip, lembaga 

penyelenggara pemilu bisa menyelesaikan 

karena sifat masalahnya yang lebih sesuai 

untuk diselesaikan melalui mekanisme 

informal.
10

 Hampir sama seperti APK, 

jadwal kampanye juga seringkali menjadi 

persoalan yang diajukan para peserta 

pemilu untuk menyimpangi aturan. Para 

peserta sering meminta KPU untuk 

menyesuaikan ulang jadwal tersebut sesuai 

dengan kepentingan mereka sehingga KPU 

perlu untuk memanggil seluruh peserta 

pemilu untuk mencari jalan yang bisa 

disepakati bersama. Dalam hal ini KPU 

tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu 

namun juga harus bertindak sebagai 

fasilitator yang bisa mencari jalan tengah 

dan mencegah timbulnya sengketa. 

 Contoh kasus pertama terjadi di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) pernah terjadi di Pemilu Legislatif. 

Dalam suatu Daftar Calon Tetap (DPT) 

ditetapkan 7 (tujuh) nama calon. Salah 

seorang calon kemudian membuat daftar 

nama tersebut tetapi hanya berisi 6 (enam) 

nama. Calon ini kemudian menyebarkan 

daftar tersebut untuk sosialisasi. Pendukung 

calon yang namanya tidak tertera kemudian 

mengajukan protes ke Bawaslu Provinsi 

DIY, meminta agar perkara tersebut 

diselesaikan. Walaupun pada dasarnya hal 

ini merupakan sengketa, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku pada saat itu perkara semacam ini 

bukan termasuk kewenangan Bawaslu 

untuk menyelesaikan, sehingga Bawaslu 

berhak untuk menolaknya. Namun dengan 

pertimbangan bahwa tidak ada pihak yang 

akan dirugikan jika Bawaslu membantu 

menyelesaikan, maka Bawaslu memutuskan 

untuk memfasilitasi para pihak dalam 

menyelesaikan perkara tersebut. Pada 

akhirnya para pihak berhasil menyelesaikan 

konflik karena kedua belah pihak mengakui 

bahwa hal tersebut adalah kesalahan dan 

solusinya harus meralat APK karena 

                                                           

10 Ibid. 

menyesatkan pemilih. Tindakan Bawaslu 

dalam menyelesaikan kasus ini termasuk ke 

dalam kebijakan di luar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Bawaslu tidak berwenang 

menyelesaikannya karena kasus ini 

sejatinya adalah sengketa internal dalam 

partai politik, namun karena sengketa ini 

akan mempengaruhi pemilih maka Bawaslu 

mengambil kebijakan untuk memfasilitasi 

penyelesaian melalui APSP. 

 Kasus kedua yang pernah terjadi di 

DIY adalah partai politik yang 

memperebutkan tempat dalam memasang 

APK. Kasus ini juga bukan bagian dari 

kewenangan Bawaslu namun Bawaslu DIY 

mengambil kebijakan untuk memfasilitasi 

karena penyelesaian dalam kasus ini cukup 

sederhana, cukup mempertemukan para 

pihak yang bersengketa dan mengatur ulang 

kesepakatan. Perkara bisa diselesaikan 

dengan mekanisme APSP karena sifatnya 

yang win-win dan tidak perlu sampai ke 

pengadilan.  

 Kasus ketiga yang berhasil 

diselesaikan menggunakan APSP tercatat 

dalam Laporan Bawaslu Provinsi Jawa 

Timur Mengenai Pelaksanaan dan Hasil 

Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD 

dan DPRD Tahun 2014. Kasus terjadi di 

Banyuwangi
11

. Seorang Calon Legislatif 

(Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Daerah Pemilihan (Dapil) 2 bernama Didik 

menurunkan alat peraga kampanye milik 

Caleg Partai Golkar atas nama Sumarno. 

Terjadi ketegangan antara Sumarno dan 

massa pendukung Didik, kemudian 

Panwascam Dapil 2 melakukan mediasi dan 

mempertemukan kedua belah pihak 

sehingga sengketa bisa diselesaikan.  

 Jika jalur penyelesaian sengketa 

alternatif tidak ditempuh, maka 

perselisihan-perselisihan mengenai APK di 

atas akan berpotensi berlanjut ke 

penyelesaian formal di Bawaslu sesuai alur 

yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam Peraturan 

                                                           

11 Laporan No. PNWS/BWI/III/2014, Senin, 

Tanggal 25 Maret 2014. 
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Bawaslu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antar 

Peserta Pemilihan Umum, Sengketa antar 

Peserta Pemilu berasal dari: a) 

laporan/temuan dugaan pelanggaran; b) 

laporan yang berupa Permohonan 

penyelesaian antar Peserta Pemilu; atau c) 

temuan Sengketa Pemilu. Laporan  yang  

berupa  Permohonan  penyelesaian  

sengketa  antar Peserta Pemilu merupakan  

laporan  yang  telah  diverifikasi  Pengawas 

Pemilu dinyatakan sebagai sengketa antar 

Peserta Pemilu. Laporan Sengketa antar 

Peserta Pemilu ditujukan langsung kepada 

Pengawas Pemilu. Penyelesaian sengketa  

antar Peserta  Pemilu  dilakukan  sesuai  

dengan tempat terjadinya peristiwa yang 

dilaporkan. Peserta Pemilu dalam ketiga 

kasus di atas bisa mengajukan laporan 

Permohonan kepada Pengawas Pemilu 

untuk kemudian diverifikasi, apakah dapat 

dikategorikan sebagai sengketa atau tidak. 

 Asal sengketa antar peserta pemilu 

juga bisa berasal dari Temuan Sengketa 

Pemilu, yang merupakan hasil pengawasan 

Pengawas Pemilu dan informasi dugaan 

Sengketa Pemilu yang disampaikan oleh 

masyarakat. Dalam ketiga kasus di atas 

pengawas pemilu bisa menginisiasi laporan 

melalui Temuan di lapangan, atau adanya 

laporan dari masyarakat yang menyaksikan 

langsung adanya perselisihan para peserta 

pemilu. Permohonan Penyelesaian 

Sengketa antar Peserta Pemilu yang telah 

memenuhi syarat formil akan dilakukan 

pengkajian oleh Pengawas Pemilu sesuai 

dengan kewenangan. Hasil pengkajian yang 

memenuhi unsur sengketa antar Peserta 

Pemilu akan dilakukan  penyelesaian  

melalui  musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Musyawarah untuk mencapai 

mufakat dilakukan oleh Pengawas Pemilu 

dengan segera mempertemukan pihak yang 

bersengketa pada  tempat  yang  telah 

disepakati oleh para pihak. Dalam  hal  para  

pihak tidak menentukan  tempat  

musyawarah,  Pengawas  Pemilu  dapat  

menunjuk tempat lain untuk dilakukannya 

musyawarah. 

 Musyawarah  yang  telah  mencapai  

kesepakatan  antara  para  pihak dituangkan 

dalam berita acara kesepakatan yang 

ditandatangani oleh para pihak dan 

diketahui oleh Pengawas Pemilu. 

Musyawarah  yang  telah  dituangkan  

dalam  berita  acara  kesepakatan 

sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  

ditetapkan dalam keputusan mengenai 

tercapainya kesepakatan. Keputusan 

Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa 

Pemilu merupakan keputusan terakhir dan 

mengikat, kecuali keputusan terhadap 

sengketa Pemilu yang berkaitan dengan 

verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan 

daftar calon tetap anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan 

dengan verifikasi Partai Politik Peserta 

Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, 

DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para 

pihak yang merasa kepentingannya 

dirugikan oleh keputusan KPU dapat 

mengajukan gugatan tertulis kepada 

pengadilan tinggi tata usaha negara. 

 Jenis kasus lain yang pernah terjadi 

adalah pelarangan terbitnya sebuah tabloid 

yang dianggap mendiskreditkan salah satu 

calon presiden pada Tahun 2014. Pada saat 

itu tidak tersedia mekanisme untuk 

menyelesaikan kasusnya di Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena tidak 

diatur dalam undang-undang. Pengelola 

media massa bukan termasuk dalam 

pelaksana kampanye, sehingga tidak bisa 

menjadi subyek hukum. Larangan-larangan 

kampanye ditujukan kepada pelaksana, 

peserta, dan petugas kampanye, sehingga 

pengelola atau redaksi media massa tidak 

termasuk di dalamnya. Para pihak yang 

berkepentingan kemudian dipanggil dan 

dipertemukan hingga tercapai suatu 

kesepakatan yang bisa diterima oleh semua 

pihak. Mekanisme yang digunakan adalah 
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informal dan kasus tersebut selesai tanpa 

perlu diajukan ke pengadilan.
12

 

 Salah satu kasus serupa yang dinilai 

seharusnya bisa diselesaikan KPU atau 

Bawaslu melalui mekanisme APSP adalah 

kasus vandalisme yang menimpa kantor 

TvOne Biro DIY
13

. Bawaslu tidak berani 

untuk menangani kasusnya karena tidak 

adanya dasar hukum. Kasus ini seharusnya 

cukup selesai dengan dipertemukannya 

pihak TvOne dan PDI Perjuangan oleh 

Bawaslu karena komplain mengenai 

pemberitaan bisa segera dimusyawarahkan 

bersama para pihak sehingga tidak perlu 

sampai terjadi teror kekerasan berupa 

perusakan dan penyegelan kantor. Jika akan 

diselesaikan melalui jalur informal, maka 

dalam peraturan perundang-undangan bisa 

ditambahkan pengawasan oleh Pengawas 

Pemilu terhadap media massa cetak dan 

lembaga penyiaran agar bisa dijatuhi sanksi 

sebagaimana pelaksana, peserta, dan 

petugas kampanye apabila melanggar 

larangan kampanye. 

 Menurut Ketua Bawaslu Periode 

Tahun 2008-2013
14

 regulasi yang mengatur 

mengenai mekanisme penyelesaian 

sengketa saat ini masih terlalu umum 

sehingga lembaga penyelesaian sengketa 

kurang dipersiapkan dengan baik. Pada 

prinsipnya sengketa yang tidak berpotensi 

menggugurkan calon peserta pemilu 

seharusnya bisa diselesaikan melalui APSP. 

Jika terdapat kasus mengenai syarat 

pencalonan, misalnya dalam hal seorang 

calon tidak memenuhi syarat sehingga 

mengakibatkan calon tersebut berpotensi 

digugurkan, maka kasus semacam ini tidak 

bisa diselesaikan menggunakan APSP 

karena output-nya zero sum, jika calon X 

menang, maka calon Y harus kalah. 

                                                           

12 Ibid. 
13 Sutarmi, Kantor TvOne Yogyakarta Disegel 

Massa PDI Perjuangan, 

http://www.antaranews.com/berita/442226/ka

ntor-tvone-yogyakarta-disegel-massa-pdi-

perjuangan, diakses Tanggal 22 Mei 2017. 
14 Wawancara dengan Ketua Bawaslu Periode 

2008-2013, Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., 

M.Si., Tanggal 5 Mei 2017. 

Sengketa yang bisa diselesaikan melalui 

APSP adalah sengketa yang bisa dicarikan 

solusi win-win. 

 Di sisi lain, jika sifat sengketa 

adalah win-lose: jika X menang maka Y 

harus kalah, maka mekanisme APSP tidak 

bisa diterapkan karena sifat sengketa yang 

demikian harus diputuskan dengan putusan 

pengadilan yang tegas mengatakan siapa 

yang kalah dan siapa yang menang. Hal ini 

tidak bisa dihindari dalam kasus pencoretan 

nama calon dalam partai politik. Contoh 

kasus yang pernah terjadi salah satunya di 

Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 

2015. Kala itu Partai Persatuan 

Pembangunan terpecah dukungan, salah 

satu kubu mendukung Calon Nomor Urut 2 

dan kubu lain mendukung Calon Nomor 

Urut 3. Dalam sengketa semacam ini, 

putusan sengketa harus menggugurkan 

salah satu calon, maka wajib diselesaikan di 

jalur litigasi formal dan tidak bisa 

diterapkan mekanisme APSP. 

 Kategorisasi antara sengketa yang 

lebih sesuai diselesaikan di jalur formal dan 

informal semacam ini yang mendorong 

pentingnya dibuka ruang bagi APSP seluas-

luasnya melalui peraturan perundang-

undangan. Sehingga ketika Bawaslu atau 

KPU berinisiatif untuk memfasilitasi 

sengketa yang sifatnya sesuai bagi APSP, 

tidak perlu merasa takut dituduh melanggar 

hukum. Selama ini faktanya 

Bawaslu/Panwaslu seringkali merasa ragu 

untuk menerima kasus yang sejatinya bisa 

diselesaikan secara win-win karena ada 

kekhawatiran jika kesepakatan yang telah 

dicapai ternyata kemudian hari tidak 

memuaskan, akan beresiko menjadi kasus 

di Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP). Bawaslu seringkali 

memberikan diskresi mengenai sengketa-

sengketa yang sebenarnya bukan menjadi 

kewenangannya, namun dinilai bisa 

diselesaikan secara win-win. Sayangnya 

diskresi-diskresi semacam ini tidak bisa 

didokumentasikan dengan layak karena 

tidak dilandasi dengan dasar hukum 
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sehingga dikhawatirkan akan menjadi 

bumerang bagi Bawaslu.  

 Model advokasi yang ada di 

Bawaslu saat ini pun sesungguhnya lebih 

menyerupai peradilan formal, karena para 

pihak dihadapkan dan saling menyalahkan 

sehingga cenderung sulit mengambil 

keputusan. Inisiatif untuk memfasilitasi 

melalui APSP terbukti membantu dalam 

menyelesaikan sengketa karena berbeda 

dengan litigasi formal yang cenderung 

mendorong para pihak berhadap-hadapan 

dengan atmosfer permusuhan, APSP 

mampu menurunkan ketegangan akibat 

konflik. Hal ini karena metode yang 

digunakan bersifat diplomasi, 

mendengarkan dan mencari jalan tengah. 

Kelemahan dari APSP salah satunya adalah 

tidak mendukung penyelesaian sengketa 

yang final dan mengikat karena jika ada 

pihak yang tidak puas dengan  kesepakatan, 

maka akan selalu bisa recourse atau 

mengajukan gugatan lagi ke Bawaslu atau 

pun pengadilan. Hal ini berpotensi 

menyebabkan para pihak malas untuk 

menggunakan APSP karena kurangnya 

kepastian hukum. Maka itu harus dilakukan 

pemetaan yang jelas, sengketa macam apa 

yang bisa ditempuh melalui APSP dan 

mana yang harus masuk ke PSP formal. 

 Pembentukan dasar hukum APSP 

dirasa semakin mendesak menjelang 

Pemilu Serentak karena diperkirakan 

jumlah sengketa akan tinggi dan 

mekanisme formal tidak akan sanggup 

menyelesaikan semua konflik yang timbul 

di lapangan. Untuk mencegah terjadinya 

kasus-kasus yang terbengkalai, perlu segera 

dibentuk dasar hukum mekanisme APSP. 

Dalam mekanisme APSP nantinya, KPU 

atau Bawaslu tidak harus menyelesaikan 

semua sengketa sendiri, bisa dibuka pula 

pintu kerjasama dengan cara merekrut 

pihak-pihak lain yang kompeten dan 

memiliki pengetahuan pemilu seperti ahli-

ahli pemilu, tokoh masyarakat atau pun 

kalangan profesional. Hingga pada akhirnya 

akan tercapai penyelesaian sengketa yang 

lebih elegan, menuntaskan konflik, 

berbiaya rendah dan yang terpenting 

integritas proses pemilu bisa terjaga. 

 Menurut Divisi Hukum dan 

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi 

Jatim,
15

 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 

Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sudah pernah membuka pintu 

mekanisme APSP melalui Pasal 29 Ayat (4) 

sampai dengan Ayat (7): 

(4) Dalam hal  Musyawarah 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), para pihak tetap pada 

pendapat, keterangan, dan 

pendirian masing-masing serta 

tidak tercapai kesepakatan, 

maka pimpinan Musyawarah 

memberikan alternatif 

penyelesaian.   

(5) Alternatif penyelesaian 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) merupakan alternatif 

solusi terbaik berdasarkan 

pendapat dan keterangan 

masing-masing pihak yang 

ditawarkan oleh pimpinan 

Musyawarah kepada para pihak 

guna mencapai kesepakatan. 

(6) Alternatif penyelesaian 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) merupakan hasil pleno 

Pengawas Pemilu. 

(7)  Dalam hal Musyawarah tetap 

tidak mencapai kesepakatan 

setelah para pihak ditawarkan 

alternatif penyelesaian 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) maka Pengawas Pemilu 

mengambil Keputusan. 

 

                                                           

15 Wawancara dengan Anggota Komisioner 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sri Sugeng 

Pujiatmoko, S.H., M.H., Tanggal 17 Mei 2017. 
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Namun pengaturan ini dihapus 

dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 

2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Antarpeserta Pemilihan Umum 

dengan alasan yang tidak diketahui. 

Pengaturan yang baru dalam Pasal 15 Ayat 

(1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 

2014 adalah sebagai berikut: 

(1) Penyelesaian Sengketa antar 

Peserta Pemilu dilakukan paling 

lama 12 (dua belas) hari  

terhitung sejak temuan dan/atau 

laporan diterima. 

(2) Dalam  hal  tidak  tercapai  

kesepakatan oleh para  pihak  

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1),  Pengawas 

Pemilu membuat  keputusan 

yang bersifat final dan mengikat. 

 Berdasarkan pengalaman Bawaslu 

Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan 

sengketa menggunakan mekanisme dalam 

Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2013 jo. 

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2013 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah jis. Perbawaslu Nomor 15 

Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, aturan ini sangat membantu 

Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa. 

Hal ini dikarenakan jika para pihak tidak 

mencapai kata sepakat dalam musyawarah, 

maka Bawaslu tidak harus serta merta 

memutuskan sengketa tersebut secara 

sepihak melainkan masih bisa menawarkan 

alternatif lainnya. Walaupun alternatif 

macam apa saja yang bisa ditawarkan, tidak 

diatur secara tegas dalam Perbawaslu 

Nomor 1 Tahun 2013. Dihapusnya aturan 

tersebut menjadikan Bawaslu tidak lagi 

memiliki dasar hukum untuk membantu 

memfasilitasi para pihak dengan 

mekanisme APSP. Padahal secara empiris, 

aturan tersebut berguna bagi para pihak 

untuk mencari solusi bersama sehingga 

tidak perlu recourse ke litigasi formal jika 

tidak puas dengan keputusan Bawaslu. 

 

PEMBAHASAN  

 Melihat kembali sengketa atau 

perselisihan dalam Pemilu yang terbagi 

menjadi dua: sengketa dalam proses Pemilu 

dan sengketa pada tahapan akhir yaitu 

perselisihan hasil Pemilu. Di mana Tindak 

Pidana Pemilu ditangani pengawas Pemilu, 

ditindaklanjuti ke kepolisian, dilimpahkan 

kepada kejaksaan, dan diputuskan oleh 

pengadilan. Pelanggaran administrasi 

pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu 

ditindaklajuti ke KPU dan KPU daerah, lalu 

KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi 

administrasi. Sedangkan pelanggaran kode 

etik penyelenggara Pemilu disidang dan 

diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, 

perselisihan antarpeserta Pemilu atau antar 

calon diselesaikan oleh pengawas Pemilu; 

peselisihan administrasi Pemilu 

diselesaikan oleh Bawaslu dan banding bisa 

diajukan ke PTTUN; sedangkan 

perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh 

MK.  

 Berdasarkan penjabaran mengenai 

prinsip keadilan retributif/punitif dan 

keadilan restoratif, penyelesaian sengketa 

pemilu yang diatur dalam hukum positif 

saat ini hampir seluruhnya menganut 

keadilan punitif. Perbedaan sedikit nampak 

pada Upaya Administrasi yang ditempuh 

melalui Bawaslu pada perselisihan 

administrasi Pemilu karena proses 

musyawarah yang disyaratkan mengandung 

sifat dalam keadilan restoratif. Namun sifat 

tersebut pun tidak dianut secara utuh karena 

ketika musyawarah tidak tercapai, maka 

Bawaslu akan bertindak seperti hakim pada 

keadilan punitif: memberikan putusan. 

 Sesuai dengan uraian mengenai 

prinsip keadilan retributif/punitif dan 

restoratif serta penggunaan APS dalam 

pemilu, telah jelas bahwa APSP lebih dekat 
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akarnya dengan keadilan restoratif namun 

tidak bisa dikategorikan ke dalamnya. Hal 

ini karena penggunaan APSP menekankan 

pada hasil, yaitu kasus-kasus dengan 

potensi win-win dan tidak bisa digunakan 

pada kasus dengan probabilitas win-lose. 

Sementara keadilan restoratif tidak terlalu 

mempermasalahkan hasil karena agenda 

utamanya adalah terjalinnya komunikasi 

antara pelaku dan korban. 

 APSP memiliki kekhususan yang 

membuatnya bisa diterapkan dalam 

penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia 

tanpa harus bertentangan dengan atau 

mengubah sistem hukum yang telah berlaku 

saat ini. Walaupun APSP juga bertujuan 

untuk menurunkan ketegangan akibat 

konflik, namun efek psikologis dan 

emosional tersebut bukan tujuan utama 

sebagaimana dianut dalam keadilan 

restoratif. Tujuan utama dari APSP adalah 

menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu 

yang akan efektif jika ditempuh dengan 

mekanisme-mekanisme dalam APSP 

ketimbang menggunakan penyelesaian 

formal. Efektif serta efisien dalam hal 

waktu dan biaya sehingga sengketa-

sengketa yang sebetulnya bisa diselesaikan 

dengan cepat dan diberikan win-win 

solution tidak akan terabaikan. 

 

KESIMPULAN 

 Telah dianalisis dan diuraikan 

bahwa APS Pemilu memiliki peran penting 

dalam proses penyelesaian sengketa pemilu 

di Indonesia. Pada prakteknya pun APSP 

berkontribusi dalam mewujudkan pemilu 

yang berintegritas melalui proses 

penyelesaian sengketa yang bisa ditangani 

dengan segera dan bisa diterima oleh semua 

pihak yang berkepentingan. Kendala yang 

terjadi adalah APSP belum diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Kekosongan hukum ini 

mengakibatkan penyelenggara dan 

pengawas pemilu sebagai dua pihak yang 

selama ini menjadi ujung tombak dalam 

penyelenggaraan pemilu menjadi ragu-ragu 

dalam menerapkan. Kekhawatiran akan 

menjadi bumerang ketika diterapkan 

menyebabkan tidak adanya arsip dan 

perekaman mengenai penerapan APSP 

dalam pemilu-pemilu di Indonesia. Hal ini 

sangat merugikan karena preseden menjadi 

tidak terbentuk dan konsistensi menjadi 

sulit dicapai.  

 Telah diterapkannya APSP dalam 

proses pemilu di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia merupakan bukti bahwa 

mekanisme alternatif merupakan kebutuhan 

dalam proses penyelenggaraan pemilu yang 

bebas dan adil. Sistem keadilan punitif yang 

mendominasi peraturan perundang-

undangan di Indonesia belum cukup 

memenuhi kebutuhan agar suatu pemilu 

bisa dinyatakan berintegritas. Kebutuhan 

akan mekanisme alternatif ini harus 

dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaannya tidak 

beresiko dikategorikan sebagai tindakan 

yang melawan hukum. Dalam 

pengaturannya bisa diadopsi model sistem-

sistem alternatif penyelesaian sengketa 

yang telah digunakan secara luas di seluruh 

dunia. Misalnya, para pihak bisa bebas 

untuk menentukan fasilitator mereka. Agar 

fasilitator ini tidak meluas, maka di 

pengaturan nantinya bisa dijelaskan secara 

terperinci siapa saja yang bisa dipilih 

sebagai fasilitator atau penengah. 

Kemudian dari penjelasan itu bisa diadakan 

pelatihan intensif kepada para pihak yang 

dipilih menjadi fasilitator. Misalnya adalah 

pengawas pemilu, kalangan profesional, 

akademisi dan tokoh masyarakat. Sehingga 

nantinya penengah atau fasilitator yang bisa 

dipilih oleh para pihak yang bersengketa, 

memiliki pengetahuan dan kemampuan 

yang mumpuni dalam menyelesaikan 

sengketa pemilu menggunakan mekanisme 

APSP. 

 

REKOMENDASI 

 Sistem keadilan pemilu harus dinilai 

masyarakat telah berjalan secara efektif 

untuk mewujudkan keadilan, transparansi, 
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aksesibilitas, serta kesetaraan dan 

inklusivitas. Apabila sistem dipandang 

tidak seimbang dan berjalan dengan baik, 

kredibilitasnya akan turun dan dapat 

mengakibatkan para pemilih 

mempertanyakan legitimasi proses pemilu, 

bahkan menolak hasil akhir pemilu. 

Keadilan pemilu yang efektif dan tepat 

waktu menjadi elemen kunci dalam 

menjaga kredibilitas proses pemilu. Dalam 

upaya menegakkan hukum dan menjamin 

penerapan prinsip demokrasi melalui 

pelaksanaan pemilu yang bebas, sistem 

keadilan pemilu harus dibangun secara 

seimbang agar bisa memfasilitasi seluruh 

sengketa yang potensial timbul di lapangan. 

Di Indonesia hingga saat ini, sistem 

keadilan pemilu dibentuk untuk mencegah 

dan mengidentifikasi penyimpangan pada 

pemilu, sekaligus sebagai sarana dan 

mekanisme untuk menyelesaikan dan 

mengoreksi penyimpangan tersebut serta 

memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran. 

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan 

dalam proses pemilu yang tidak sesuai 

dengan undang-undang akan dikenai 

koreksi dan sanksi. Sistem keadilan pemilu 

merupakan instrumen untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan dan menjamin 

pemilu yang bebas, adil, dan jujur.  

 Hukum positif Pemilu di Indonesia 

saat ini hampir seluruhnya menganut 

keadilan punitif. Sifat keadilan restoratif 

hanya sedikit tampak melalui persyaratan 

proses musyawarah dalam Upaya 

Administrasi yang ditempuh melalui 

Bawaslu pada sistem penyelesaian 

perselisihan administrasi Pemilu. Sifat 

keadilan restoratif yang walaupun belum 

dianut seutuhnya bisa dipandang sebagai 

pengakuan akan kebutuhan atas mekanisme 

alternatif penyelesaian sengketa dalam 

Pemilu. Pintu mekanisme APSP yang 

pernah dibuka melalui Peraturan Bawaslu 

(Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sPasal 29 Ayat (4) sampai 

dengan Ayat (7) harus dibuka kembali dan 

diperbarui dengan pengaturan yang 

terperinci mengenai jenis sengketa 

administratif apa saja yang bisa 

diselesaikan dengan mekanisme APSP.  

 Sesuai dengan rekomendasi para 

pihak yang pernah langsung menangani 

penyelesaian sengketa administrasi pemilu, 

sengketa yang paling efektif diselesaikan 

melalui APSP adalah sengketa yang 

probabilitas output-nya tidak zero sum. Jika 

terdapat kasus mengenai syarat pencalonan 

yang berpotensi menggugurkan calon 

peserta pemilu, misalnya dalam hal seorang 

calon tidak memenuhi syarat, maka kasus 

semacam ini tidak bisa diselesaikan 

menggunakan APSP karena output-nya 

zero sum, jika calon X menang, maka calon 

Y harus kalah. Sengketa yang bisa 

diselesaikan melalui APSP adalah sengketa 

yang bisa dicarikan solusi win-win. Apabila 

suatu sifat sengketa adalah win-lose: jika X 

menang maka Y harus kalah, maka 

mekanisme APSP tidak bisa diterapkan 

karena sifat sengketa yang demikian harus 

diputuskan dengan putusan pengadilan 

yang tegas mengatakan siapa yang kalah 

dan siapa yang menang.  
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