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ABSTRAK

Salah satu tahapan penting dalam sebuah Pemilu adalah kampanye yang
dilakukan oleh para peserta pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas
maka kampanye harus menjamin adanya prinsip free and fair dan adanya aturan
yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini melihat cara kerja regulasi
sebagai acuan pelaksanaan kampanye. Regulasi yang ada ternyata belum mampu
menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye sehingga pelanggaran
banyak terjadi khususnya yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah
pelanggaran di Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pencarian data melalui
wawancara kepada partisipan dalam penelitian yaitu penyelenggaran pemilu yang
terdiri dari KPU dan Bawaslu serta para peserta pemilu pelaku pelanggaran yang
digunakan sebagai data primer dan juga studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelanggaran yang terjadi adalah
lemahnya institusionalisasi partai politik dan juga masyarakat yang sangat
pragmatis dalam melihat pemilu. Hal ini diperkuat dengan adanya perubahan
aturan yang tidak signifikan. Masih banyak celah-celah yang dapat dimanfaatkan
oleh partai politik untuk melakukan pelanggaran. Untuk menanggulangi
pelanggaran yang terjadi ternyata tidak bisa hanya dilakukan melakukan
perbaikan pada regulasi tetapi harus didukung perbaikan kelembagaan partai
sehingga pendidikan politik kepada masyarakat berjalan efektif dan regulasi yang
ada bisa diimplementasikan dengan baik.
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ABSTRACT

One of the significant piece of election is the campaign conducted by the election
participants. To achieve an integrated election, the campaign must guarantee the
free and fair principles and legal certainty. This research looks to how the
regulation works as a reference to campaign implementation. The regulations can
not guarantee the legal certainty on campaign implementation, so that many
violations occurred, especially in Malang and Pasuruan. This research use a
qualitative approach with data search methodes through interviews to KPU,
Bawaslu and election violation offender participants are used as primary data,
besides that literature research as secondary data. The results showed that
violations occurred  because the weak institutionalization of political parties and
also the very pragmatic voters. It reinforced by a non-significant regulations
amendment. There are still many aspects of the regulations that can be used by
political parties to commit violations. To overcome the violations not only
improve the regulation but also institutionalization of political parties, so that
political education become effectively and the regulations can be implemented
properly.
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