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ABSTRAK

Tahapan penting dalam Pemilu Legislatif adalah pelaksanaan kampanye
oleh peserta pemilu. Kampanye dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jawa
Timur masih diwarnai beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu
karena kampanye dianggap sebagai kegiatan praktis yang hanya bertujuan untuk
mencari suara sebanyak-banyaknya. Partai politik peserta pemilu melupakan
tugasnya sebagai pihak yang harus memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat. Selain itu juga adanya paradigma bahwa pesta demokrasi adalah
ajang untuk bersenang-senang bagi masyarakat dan juga mereka harus
mendapatkan keuntungan yang instan dan nyata dari para calon legislatif. Tidak
ada lagi kontrak politik berupa program, visi dan misi. Jawa timur sebagai
Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak memiliki banyak jenis
pelanggaran serta dilakukan oleh seluruh partai politik yang ada. Hal ini
menunjukkan bahwa belum terwujudnya persaingan yang bebas dan adil sehingga
pemilu berintegritas belum terwujud pada pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun
2014.
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ABSTRACT

An important stage in legislative elections is the implementation of campaigns by
election participants. The Commission in the Legislative Election of 2014 in East
Java is still colored by several exams conducted by election participants because
the campaign is considered as an activity that only aims to find as much as
possible. Political parties participating in the election forget their duties as parties
who have to provide political education to the public. There is also a paradigm
that the party of democracy is a place to have fun for the people and also they
should benefit from the legislative candidates. No more political contracts in the
form of program, vision and mission. East Java as a province with the most
number of districts / municipalities has many types of violations committed by all
existing political parties. This shows that the free and fair unity has not yet been
established. The Integrity Convention has not been revealed in the 2014
Legislative Election.
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Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilu harus mencakup tiga unsur yaitu kontestasi,

partisipasi dan konversi. Pada tahapan kampanye dalam Pemilu Legislatif terdapat

dua unsur yaitu kontestasi dan partisipasi. Dalam kontestasi ini diikuti oleh para

peserta pemilu yang bersaing untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya

dari para pemilih melalui beberapa metode yang diatur dalam Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka,

penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di

tempat umum, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, rapat umum

dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk menjamin tertibnya proses kampanye

sesuai salah satu indikator pemilu berintegritas yaitu adanya persaingan antar

peserta pemilu yang bebas dan adil. Proses meyakinkan pemilih dalam

pelaksanaan kampanye harus menjunjung tinggi prinsip free and fair dengan cara



mematuhi peraturan yang ada sehingga kecurangan dalam proses pemilu dapat

dihindari.1

Sebagai bagian dari komunikasi politik, kampanye dilakukan dengan cara

mempersuasi pemilih untuk menyampaikan pesan-pesan politik dalam bentuk

program, visi dan misi yang bertujuan membuka wawasan serta mempengaruhi

pandangan dan perilaku pemilih sebagai target politik sekaligus sebagai pihak

yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kampanye. Hal ini dibutuhkan agar para

pemilih tidak hanya dipandang sebagai obyek politik melainkan merupakan pihak

yang harus mendapatkan pendidikan politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal

77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, kampanye bukan merupakan kegiatan

pendidikan politik oleh peserta pemilu kepada para pemilih karena kampanye

yang dilakukan hanya berorientasi pada kemenangan para calon legislatif

(cadidate oriented campaigns)2 untuk meraih kekuasaan politik yang berlomba-

lomba untuk merebut dukungan dari para pemilih sehingga memicu banyaknya

pelanggaran terhadap regulasi kampanye.

Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada saat kampanye

terbagi menjadi dua bagian yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran

pidana. Selain itu hal ini didukung oleh pandangan masyarakat bahwa pemilu

merupakan sebuah pesta demokrasi dimana proses kampanye merupakan sebuah

selebrasi pertunjukan musik, konvoi serta kemeriahan lain yang tentunya harus

ada keuntungan praktis yang diberikan oleh peserta pemilu kepada para pemilih

berupa bahan kampanye bahkan terdapat juga pemberian uang maupun sembako.

Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye

Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jawa Timur baik dari segi aktor kampanye,

pemilih, maupun regulasi yang ada melalui kajian ilmiah untuk menghasilkan

kampanye sesuai dengan prinsip bebas dan adil sehingga kampanye berjalan

sesuai yang diharapkan demi terciptanya sebuah pemilu yang berintegritas.

1 Ramlan Surbakti, Naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pemilu,
Jakarta, Kemitraan, 2015, hal 156

2 Venus, Antar,. Manajemen Kampanye (Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan
Kampanye Komunikasi. Bandung, Simbiosa Rekatama Media. 2009, hal 7



Pelanggaran Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jawa Timur

Kampanye merupakan sarana pendidikan politik kepada pemilih yang

dikemas dalam visi, misi serta program partai maupun calon legislatif yang

berkaitan dengan kebijakan pemerintah sehingga terbentuk sebuah komitmen

politik antara pemilih dengan kandidat dalam bentuk pemberian suara. Menurut

Kotler dan Roberto, kampanye merupakan sebuah upaya yang terorganisir oleh

suatu kelompok dengan tujuan melakukan persuasi kepada target atau sasaran

agar terkait dengan nilai, ideologi, ide, sikap agar sasaran tersebut dapat menerima

ataupun menolaknya dengan sebuah tujuan tertentu.3

Orientasi pada kemenangan kandidat yang tidak diikuti dengan

pendidikan politik menimbulkan persaingan yang jauh dari prinsip free and fair

sehingga berpotensi pada terjadinya pelanggaran pada saat melakukan kampanye.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan kampanye

Pemilu Legislatif Tahun 2014 membagi pelanggaran pemilu menjadi tiga jenis

yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan yang ketiga adalah

pelanggaran pidana. Yang dimaksud pelanggaran kode etik adalah pelanggaran

terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau

janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan

pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur

dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam

setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Berikutnya yang dimaksud tindak

pidana pemilu adalah tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan

tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012.4

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu

dan Demokrasi (Perludem), terdapat 205 kasus tindak pidana pemilu serta

terdapat 31 kasus pelanggaran administrasi pemilu.5 Data berikutnya menurut

3 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi, Jakarta, Rajawali Pers, 2011,
hal 229
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

DPRD Pasal 251, Pasal 253 dan Pasal 260.
5 Perludem, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014, Yayasan Perludem, Jakarta, 2015, hal 64



laporan rekapitulasi pelanggaran yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, tidak satupun partai politik yang bersih dari

pelanggaran selama masa kampanye (16 Maret hingga 5 April 2014). Jumlah total

pelanggaran sebanyak 81 kasus pelanggaran administrasi serta 12 kasus

pelanggaran pidana pemilu. Sejumlah pelanggaran tersebut masih didominasi oleh

partai besar yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pelanggaran Kampanye Pemilu Legislatif 2014

NO PARTAI
PELANGGARAN

Administrasi Pidana
1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21 2

2 Partai Kebangkitan Bangsa 12 1

3 Partai Hati Nurani Rakyat 11 -

4 Partai Demokrat 7 4

5 Partai Gerakan Indonesia Raya 10 -

6 Partai Nasional Demokrat 6 -

7 Partai Golongan Karya 4 2

8 Partai Amanat Nasional 6 -

9 Partai Persatuan Pembangunan 3 1

10 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia - 1

11 Partai Keadilan Sejahtera 1 -

12 Partai Bulan Bintang 1

Sumber : Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur tahun 2014 (telah diolah peneliti)

Menurut Bawaslu Provinsi Jawa Timur, jumlah tersebut masih sangat jauh

lebih kecil apabila dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, hal ini

disebabkan oleh sulitnya melakukan pengawasan dan penindakan atas

pelanggaran yang terjadi baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun

susahnya menemukan alat bukti.

Selain dilakukan oleh seluruh partai politik, pelanggaran pada saat

kampanye juga terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kasus tindak pidana pemilu pada saat kampanye terjadi di beberapa wilayah di

Jawa Timur yaitu sebagai berikut:



No Tindak Pidana Pemilu Kabupaten/Kota

1 Pemberian materi berupa uang atau barang Sidoarjo, Malang, Tuban

2 Kampanye yang diikuti oleh Kepala Desa,

PNS

Sidoarjo, Kediri,

Tulungagung

3 Penganiayaan petugas pada saat kampanye Pasuruan

4 Menggunakan fasilitas pemerintah dan

tempat pendidikan

Kota Malang, Pasuruan,

Surabaya

5 Perusakan Alat Peraga Kampanye Pasuruan

Sedangkan pelanggaran administrasi pada saat pelaksanaan kampanye

yaitu sebagai berikut :

No Pelanggaran Administrasi Kabupaten/Kota

1 Kampanye diikuti Bupati dan

Wakil Bupati dan Walikota dan

wakil walikota tanpa cuti

Surabaya, Sampang

2 Kampanye tanpa surat

pemberitahuan

Surabaya, Kota Mojokerto, Pasuruan,

Tuban, Kediri, Kota Blitar, Kota

Probolinggo

3 Konvoi dan kampanye yang

melibatkan anak dibawah umur

Kota Pasuruan, Sidoarjo, Pasuruan,

Lamongan, Gresik, Kota Malang,

Kediri, Kota Blitar, Tulungagung,

Trenggalek, Magetan, Kota

Probolinggo, Banyuwangi, Kota

Madiun, Sampang

4 Alat peraga kampanye tidak sesuai

ketentuan

Kota Mojokerto, Lamongan

5 Kampanye di luar jadwal Lumajang, Sampang, Pamekasan

Adanya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa prinsip free and fair

dalam pelaksanaan kampanye masih belum terwujud dengan baik. Kampanye

yang seharusnya berupa kegiatan positif dalam rangka pelaksanaan pendidikan

pemilih dalam mengelaborasi kepentingan masyarakat dalam bentuk gagasan,



visi, misi serta program berubah menjadi ajang persaingan liar tanpa

memperhatikan batasan-batasan dalam regulasi. Sarah Birch membagi

pelanggaran/malpraktik pemilu menjadi tiga kategori. Pertama, manipulasi

terhadap regulasi yang mengatur pemilu (manipulation of election legal

framework), kedua, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan mengarahkan atau

mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif

(manipulation of vote choice), ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan

dan penghitungan suara hingga hasil Pemilu (manipulation of electoral

administration).6

Pelanggaran pada pelaksanaan kampanye tergolong dalam manipulation of

vote choice karena partai politik maupun calon legislatif melakukan berbagai cara

dalam mempengaruhi pilihan pemilih sehingga mencederai prinsip persaingan

bebas dan adil yang menurut Ramlan Surbakti bisa dilihat dari beberapa

indikator.7 Pertama, Indikator persaingan bebas, persaingan bebas dapat dilihat

dari tata cara kampanye yang bertujuan meyakinkan pemilih dengan menjelaskan

model dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik yang akan

diperjuangkan dan dijalankan apabila mendapat kepercayaan dari rakyat, setiap

peserta pemilu dan/atau calon melakukan kampanye tanpa hambatan dan halangan

di semua daerah pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua,

Indikator persaingan adil, hal ini berwujud pada persamaan hak setiap peserta

pemilu dalam mendapatkan akses dan subsidi serta penggunaan fasilitas umum

yang diberikan oleh negara, setiap peserta pemilu mempunyai akses yang setara

dalam mendapatkan sumbangan dana kampanye serta melaporkan penerimaan dan

pengeluaran dana kampanye secara lengkap, jujur, transparan dan akuntabel, tiap

peserta pemilu mendapat kesempatan yang setara untuk memasang iklan

kampanye di media cetak dan elektronik, serta media massa meliput kegiatan

pemilu secara obyektif dan meliput semua peserta pemilu.

Ketiga, Indikator persaingan tidak adil, dapat dilihat dari adanya

penggunaan uang dan/atau materi lainnya sebagai alat mendapatkan suara,

penggunaan sumber daya publik untuk kampanye oleh petahana, adanya orang

6 Ramlan Surbakti, dkk, Integtiras Pemilu 2014 (kajian pelanggaran, kekerasan dan
penyalahgunaan uang pada pemilu 2014), Jakarta, Kemitraan, 2014, hal 32.
7 Ramlan Surbakti, Persaingan tidak adil dalam pemilu, Kompas, Senin 16 Juni 2014



atau pengusaha yang membeli pemilu sebagai pihak penyumbang utama

pemenang pemilu. Keempat, Indikator persaingan tidak bebas yang berwujud

melalui adanya intimidasi, ancaman dan kekerasan dalam mendapatkan suara.

Serta memuji diri tetapi tidak didukung oleh bukti (kebohongan) dan/atau

mengkritik peserta pemilu lain tanpa didukung oleh bukti (kebohongan) untuk

tujuan kampanye. Kelima adalah indikator persaingan tidak bebas dan tidak adil

yang ditunjukkan melalui penggunaan suku bangsa, agama, ras dan jenis kelamin

yang bertujuan menghina untuk tujuan kampanye.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi ketika pelaksanaan kampanye

dianggap sebagai kegiatan praktis untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya

dan mengesampingkan fungsi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh

partai politik yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh para calon legislatif yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat pada saat melakukan kampanye

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Partai

politik dan calon legislatif yang melakukan kampanye melupakan fungsinya

sebagai penyerap, penghimpun dan penyalir aspirasi politik masyarakat.

Secara khusus, pelanggaran berupa tindak pidana pemilu berupa

pemberian uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan pada saat pelaksanaan

kampanye disebabkan oleh paradigma masyarakat bahwa ketika ada seorang calon

legislatif melakukan kampanye maka harus ada keuntungan praktis yang harus di

dapatkan oleh masyarakat tersebut khususnya bagi masyarakat kelas menengah

kebawah atau yang berada di daerah pinggiran. Selain itu ada juga yang

menganggap praktek money politik tersebut adalah sebagai kompensasi atas

kehadiran pemilih ke TPS. Hal ini didukung juga dengan adanya sifat apolitis

yang dimilik oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tidak hanya terjadi pada masyarakat sebagai pemilih, paradigma yang

salah juga terdapat pada peserta pemilu yang memandang bahwa untuk

mendapatkan posisi sebagai anggota legislatif membutuhkan modal yang sangat

besar, hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku para peserta pemilu

yang dalam hal ini membeli (suara) pemilih, tapi juga harus dilihat sistem pemilu

yang ada. Perolehan kursi berdasarkan perolehan suara terbanyak membuat



persaingan antar calon anggota legislatif semakin ketat yaitu bersaing dengan

sesamanya dalam satu partai dan juga bersaing dengan calon anggota legislatif

dari partai lain. Pemilih yang dalam hal ini hanya dipandang sebagai obyek untuk

mendapatkan suara, memberi persetujuan secara tidak langsung yaitu menerima

segala pemberian dari orang-orang yang mencalonkan diri. Keadaan saling

membutuhkan seperti ini, menyebabkan pemilu tidak lebih dari sekedar

perdagangan.

Pelanggaran pidana pemilu berikutnya yaitu praktek premanisme politik

yang berupa penganiayaan petugas pada saat pelaksanaan kampanye serta

perusakan alat peraga kampanye. Sebagaimana penjelasan anggota Panwaslu

Kabupaten Pasuruan:

“Kalau sekarang sudah tidak ada lagi orang itu fanatik ke partai melainkan ke
calon itu sendiri, tapi kalo ke partai sudah tidak, ini menurut saya”.

Hal ini menunjukkan bahwa partai kehilangan legitimasi dalam pemilu

baik terhadap anggotanya yang menjadi calon legislatif maupun terhadap pemilih.

Legitimasi partai dapat dilihat dari keyakinan masyarakat, aktor politik dan

kelompok-kelompok yang bergabung dalam partai tersebut menyadari bahwa

pemilu adalah sarana demokratis yang sah untuk terjadinya rotasi kekuasaan.

Keyakinan ini penting untuk menghindari hadirnya para pihak yang merusak

demokrasi. Karenanya, indikator yang digunakan adalah sikap rakyat terhadap

partai serta kemelekan partai pada sistem demokrasi yang berlaku.8 Rendahnya

legitimasi partai mengindikasikan bahwa tingkat institusionalisasi partai tersebut

juga sangat rendah sehingga dalam menjalankan fungsinya pada saat pelaksanaan

kampanye partai tidak lagi memandang batasan-batasan yang ada dalam regulasi,

begitupun yang dilakukan oleh para pendukung partai atau kandidat tertentu,

tanpa memperhatikan ketentuan yang ada, mereka akan melakukan apa saja demi

kemenangan kandidat yang didukung.

Untuk pelanggaran pidana yang ketiga adalah pelaksanaan kampanye yang

diikuti oleh kepada desa, PNS dan juga adanya penggunaan fasilitas pemerintah

dan tempat pendidikan. Penyebab pelanggaran ini berasal dari partai peserta

pemilu selaku pelaksana kampanye yang meremehkan aturan, jika tidak ada yang

8 Sigit Pamungkas, Partai Politik : teori dan praktik di Indonesia, Institue for Democraccy and
Welfarism, Yogyakarta, 2012, hal 68



mengawasi maka akan melakukan pelanggaran dan sebaliknya jika ada yang

mengawasi maka tidak akan melanggar. Selain itu juga ada sebab lain yaitu

kurang luasnya cakupan sosialisasi aturan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama bagi para pihak yang terkait, selain

penyelenggara yang melakukan sosialisasi terhadap peraturan, para peserta pemilu

dan pemilih harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Begitu juga tentang penyebab pelanggaran administrasi yang berupa

keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

tanpa memiliki surat cuti, pemasangan alat peraga yang tidak sesuai ketentuan

serta kampanye tanpa adanya surat pemberitahuan dan juga pelaksanaan

kampanye di luar jadwal. Meskipun sudah ada regulasi yang melarang tindakan

tersebut, ternyata masih ada saja pihak-pihak yang melanggar. Hal ini juga

menunjukkan rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat.

Penyebab lain yang memicu pelanggaran yaitu kurang kreatifnya para

calon legislatif maupun partai politik dalam mengemas kampanye sehingga

tindakan kampanye yang dilakukan bersifat monoton dari pemilu ke pemilu

selanjutnya. Kampanye hanya berupa selebrasi berisi banyak janji dan bersifat

sloganistik tanpa memperhatikan ideologi partai dan fungsi pendidikan politik

yang seharusnya dijalankan oleh partai.

Budaya masyarakat yang mendukung kampanye yang hanya bersifat

selebrasi semakin memperburuk kualitas kampanye. Dalam metode kampanye

rapat umum masyarakat menganggap kegiatan ini merupakan hiburan setelah

menjalani kejenuhan rutinitas karena di dalamnya terdapat panggung hiburan,

pertunjukan musik bahkan yang ditunggu-tunggu adalah pembagian doorprize,

pemberian atribut berupa kaos, spaduk dan poster serta anggapan bahwa semakin

besar dana yang dikeluarkan maka akan semakin banyak dukungan masyarakat

yang dapat diraih. Padahal anggapan seperti itu sangat melenceng dari tujuan

kampanye yang sebenarnya yaitu sebagai instrumen partisipasi politik, sebagai

pendidikan politik yang harus dilakukan oleh peserta pemilu dalam bentuk

komitmen dengan rakyat (konstituen) untuk mewujudkan visi, misi dan program

serta penyampaian informasi lain yang bertujuan memberikan pemahaman dan



untuk meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-

besarnya. 9

Kegiatan rapat umum ini biasanya diawali dengan adanya pawai

kendaraan bermotor mengelilingi kota serta melibatkan anak yang belum

memenuhi syarat sebagai pemilih baik itu dimobilisasi maupun karena

keterpaksaan orang tua untuk mengajak anaknya untuk mengikuti rapat umum.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kampanye yang dilakukan oleh

peserta pemilu lebih bersifat candidat oriented campaigns. Idealnya, untuk

mewujudkan pendidikan politik oleh peserta pemilu, kampanye seharusnya

bersifat ideologically or cause oriented campaigns yaitu lebih berorientasi pada

tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial.

Dengan model kampanye tersebut partai akan bekerja dalam koridor fungsi yang

semestinya sekaligus mengeliminir kejadian-kejadian yang mencederai pemilu

berintegritas akibat dari modernisasi zaman.10

Solusi Penanganan Pelanggaran

Setelah menguraikan jenis-jenis pelanggaran dan menjelaskan penyebab

terjadinya pelanggaran, maka untuk mengatasi pelanggaran tersebut harus mencari

solusi yang tepat dan implementatif. Dalam jurnal yang ditulis oleh Febry

Chrisdanty11 memberikan saran untuk melakukan lebih banyak sosialisasi

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. banyaknya

sosialisasi ini memang menjawab permasalahan berupa kurang luasnya cakupan

sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Saran kedua yaitu berupa

revisi terhadap regulasi yang ada dengan cara melengkapi sanksi-sanksi

pelaggaran sehingga akan tercipta efek jera terhadap pelaku pelanggaran di

pemilu berikutnya.

9 Debora Sanur L., Efektivitas Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif 2014, Jurnal
Hukum Vol. VI, No. 07/I/P3DI/April/2014, pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi
(P3DI) sekretarian jenderal DPR RI, Jakarta, hal 1-2

10 Sigit Pamungkas, Op cit, hal 177
11 Febry Chrisdanty, Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD

dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Malang, Agustus 2014



Berbeda dengan pendapat tersebut, dalam buku yang ditulis oleh Ramlan

Surbakti dkk12 terdapat ironi yang terjadi bahwa semakin sistem diperbaiki,

semakin mekanisme diperbaiki, semakin ancaman diperkuat dan sanksi diperketat

serta diperkuatnya lembaga pengawas, justru semakin banyak pelanggaran, contoh

yang menonjol adalah politik uang baik dalam bentuk jual beli suara maupun

sogokan petugas. Dalam tahapan kampanye, dimana-mana terjadi kasus perusakan

alat peraga (bendera, baliho, spanduk dan poster). Dalam pertemuan tertutup

maupun terbuka sering diwarnai pembagian barang atau uang kepada hadirin

dengan dalih memberikan ongkos transportasi.

Perbedaan pendapat tersebut menjadi menarik karena yang menjadi inti

adalah regulasi yang mengatur kampanye. Sebagaimana yang telah disebutkan

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia

adalah Negara Hukum. Indonesia juga merupakan negara demokrasi dimana

pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang kekuasaannya diselenggarakan

bersama dengan rakyat. Artinya, pelaksanaan demokrasi harus berlandaskan pada

hukum dan konstitusi yang nantinya akan berjalan sebagai satu kesatuan yang

tidak terpisahkan satu sama lain. Seperti yang telah diungkapkan oleh Jimly

Asshiddiqie, bahwa indonesia adalah negara hukum yang demokrasi

(democratische rechstaat) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan atas

hukum (constitutional democracy).13

Perbaikan dari segi regulasi menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan Pemilu dan Kampanye pada khususnya

masih memiliki banyak kelemahan sehingga membuka lebar potensi terjadinya

pelanggaran. Sedangkan pendapat kedua memiliki arti bahwa perubahan tidak

cukup hanya dari segi regulasi, melainkan harus ada perubahan menyeluruh yang

lebih komprehensif. Menurut Schedler, perbaikan yang dilakukan tidak hanya dari

segi struktural, tetapi harus dari segi perilaku aktor.14 Dalam pelaksanaan pemilu

yang termasuk aktor selain penyelenggara adalah peserta pemilu dan pemilih.

12 Ramlan Surbakti, dkk, Integritas Pemilu 2014 (Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan
penyalahgunaan uang pada pemilu 2014), Kemitraan, Jakarta, 2014

13 Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945,
Seminar Pembangunan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Bali, 2003, hal 2

14 Kacung Marijan, Sistem Politik di Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Hal 339-
340



Lowrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektifitas hukum bergantung

pada tiga komponen yaitu pertama, substansi hukum yang merupakan aturan-

aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusi yang berada dalam sistem

itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem

hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan aturan baru yang mereka

susun. Kedua, struktur hukum yang merupakan kerangka, bagian yang tetap

bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap

keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di indonesia yang merupakan

struktur dari sistem hukum antara lain ; institusi atau penegak hukum seperti

advokat, polisi, jaksa dan hakim. Sedangkan dalam pemilu yanf menjadi struktur

dalam sistem hukum yaitu KPU dan Bawaslu yang memiliki kewenangan yang

diberikan oleh undang-undang. Ketiga, Legal culture (budaya hukum) yang

merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalah gunakan oleh

masyarakat.15

Perbaikan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas juga harus

menyentuh tiga komponen tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan yaitu

adanya perbaikan untuk menutupi kelemahan regulasi yang ada. Hal ini sudah

dilakukan yaitu dengan munculnya kodifikasi hukum yang berupa Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adanya Undang-Undang ini ternyata masih

banyak kelemahan dan tidak membawa perubahan signifikan dalam pengaturan

kampanye. dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g masih terdapat metode kampanye

rapat umum. Metode kampanye seperti ini hanya menjadi ajang pesta rakyat

dengan menyajikan penyanyi-penyanyi dengan lagu-lagu yang mengajak

bergoyang serta jargon-jargon kemenangan dan kebesaran partai, sehingga

kampanye belum menjadi ajang yang efektif sebagai wahana pendidikan politik.

Tidak ada media dialogis bagi rakyat untuk menguji dan menilai partai

atau calon legislatif mana yang memiliki visi, misi, dan program yang mampu

memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat mengingat bahwa para calon

anggota legislatif tersebut adalah corong dari para konstituen sehingga pemilu

hanya sekadar cara meraih kekuasaan tanpa memerhatikan pendidikan politik.

15 Ahcmad Ali, Keterpurukan hukum di Indonesia : penyebab dan solusinya, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2005, hal 32.



Selain itu, sebagaimana jenis-jenis pelanggaran yang telah disebutkan, metode

rapat umum ini sangat berpotensi memunculkan beberapa pelanggaran yaitu ikut

sertanya warga negara yang belum mempunyai hak pilih dan juga adanya konvoi

dan acara seperti ini sering kali menghadirkan tokoh partai yang sedang menjabat

sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tanpa adanya

ijin cuti.

Sebagai solusi untuk mengatasi hal ini yaitu menghapus metode rapat

umum dalam kampanye yang kemudian diganti dengan orasi politik seperti yang

dilakukan di Jepang. Calon legislatif yang akan berlaga di suatu distrik pemilihan

datang ke tempat berkumpulnya warga (misalnya stasiun) dengan memperhatikan

waktu yang paling ramai. Calon legislatif tersebut hanya membawa megaphone

dan lembaran kertas yang berisi curriculum vitae serta visi dan misinya kemudian

melakukan orasi dan sesekali mengucap salam pada orang yang lewat di dekatnya.

Ada juga calon legislatif yang melakukan hal serupa yang hanya ditemani satu

sampai dua relawan yang menyapa para pejalan kaki dan menawarkan brosur pada

yang mau menerimanya. Bentuk lain dari orasi tersebut yaitu orasi dengan

pengeras suara diatas kap mobil yang diselubungi spanduk kecil sambil menyapa

pemilih.16

Solusi terkait perusakan alat peraga kampanye yaitu melalui pembatasan

jumlah pemasangan baliho atau papan reklame (billboard) oleh partai politik yang

dibagi berdasarkan tingkatan wilayah yaitu untuk pengurus pusat sebanyak 1

(satu) unit untuk 1 (satu) wilayah daerah pemilihan, untuk pengurus wilayah

(provinsi) yaitu sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kecamatan, sedangkan

pengurus cabang/daerah (kabupaten/kota) sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu)

desa/kelurahan. Baliho atau papan reklame tersebut harus memuat daftar

informasi nomor partai, tanda gambar partai, visi, misi, program dan/atau nama

dan nomor Calon Anggota legislatif sesuai tingkatannya. Ketentuan APK calon

anggota DPD serta pemasangan bendera dan umbul-umbul tetap mengikuti

ketentuan yang sudah ada. Kedua, para calon anggota DPR dan DPRD tidak

16 Ira Oemar, Beda Kampanye Terbuka di Jepang dan di Indonesia,
https://kompasiana.com/iraannisa/beda-kampanye-terbuka-di-jepang-dan-di-
indonesia_54f8104fa33311b2618b49ea ,2014  diakses pada 25 Maret 2018)



diperbolehkan lagi memasang alat peraga selain yang dipasang oleh partai politik

sehingga kampanye yang dilakukan lebih berfokus untuk interaksi langsung

dengan pemilih. hal ini akan mempermudah pengawasan terhadap pemasangan

alat peraga kampanye serta memangkas biaya yang dikeluarkan oleh para calon

legislatif untuk pembuatan alat peraga kampanye.

Perbaikan berikutnya yaitu dari segi peserta pemilu melalui kelembagaan

partai politik yang diwujudkan melalui pelaksanaan rekruitmen anggota partai

maupun calon legislatif. Sigit Pamungkas berpendapat bahwa pelaksanaan

rekruitmen dalam partai politik dapat menunjukkan apakah partai tersebut bersifat

oligarki yang hanya dikuasai kelompok elit tertentu ataukah sudah tercipta

demokratisasi internal partai serta dapat menunjukkan sirkulasi kekuasaan dalam

partai tersebut. Sirkulasi kekuasaan dalam sebuah partai dapat dilihat apakah

bergantian antara individu dari kelompok elit tertentu atau mencakup seluruh

anggota partai yang memiliki kompetensi kepemimpinan. Setelah melakukan

rekruitmen politik makan partai mendapatkan bakal calon legislatif yang akan

mengikuti pemilu sehingga wajah partai akan nampak di ruang publik (reifikasi).

Calon seperti apakah yang direkrut oleh partai, bagaimana pengalamannya dalam

menjembatani aspirasi dan harapan publik serta kapasitas dan kualitas para calon

yang sangat berpengaruh pada perolehan suara partai.17

Baik buruknya calon legislatif yang dihasilkan oleh partai akan sangat

berpengaruh dalam pelaksanaan kampanye. Andrew Knapp dan Yves Meny

menyebutkan salah satu indikator penting dalam mendemokratiskan internal partai

adalah mekanisme rekrutmen politik yang berdasarkan kemampuan kandidat

untuk menangkap aspirasi konstituen yang pada tahapan selanjutnya dirumuskan

ke dalam program-program nyata untuk mewujudkan aspirasi tersebut.18

Perekrutan calon anggota legislatif merupakan salah satu langkah dalam

pelembagaan partai politik yang tentunya harus terintegrasi dengan dimensi lain

yaitu dimensi kesisteman, dimensi identitas nilai, dimensi pembuatan kebijakan.19

Jika ditinjau dari beberapa dimensi diatas seharusnya mekanisme rekruitmen

17 Sigit Pamungkas, Op cit, hal 91
18 Andrew Knapp, dkk, Government and politcs in Western Europe : Britain, France, Italy,

Germany, Third Edition, Oxford University Press, 1968, hal 86
19 Vicky Randals, dkk, Party Institutionalization In New Democracies, Journal Party Politics, Vol.

8, no 1, 2002, hal 12



dalam partai dicantumkan secara rinci dalam Undang-Undang Partai Politik

seperti rekruitmen atau pencalonan anggota Legislatif dalam Undang-Undang

Pemilu. Undang-undang yang ada menyerahkan sepenuhnya rekrutmen partai ke

dalam internal partai yang dituangkan dalam AD/ART partai sehingga

kebanyakan pola rekrutmen bersifat oligakri, klientilisme dan bergantung pada

individu bermodal besar. Seharusnya keberadaan AD/ART partai hanya

menjabarkan apa yang ada dalam Undang-Undang.

Dengan adanya perbaikan dari segi peserta pemilu diharapkan mampu

untuk mematuhi regulasi yang ada sehingga pelaksanaan kampanye akan berjalan

sesuai regulasi yang ada. Adanya kondisi semacam ini memaksa pemilih untuk

mengikuti budaya baik yang telah dibangun oleh penyelenggara dan peserta

pemilu sehingga diharapkan mampu terwujud pemilu yang berintegritas.

Kesimpulan

Pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di

Jawa Timur terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh partai politik dan

terjadi di hampir seluruh wilayah di jawa timur. Pelanggaran tersebut terdiri dari

pelanggaran pidana dan juga pelanggaran administrasi.

Para peserta pemilu yang melakukan kampanye tidak melakukan perannya

sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Mereka seharusnya melalukan

kampanye sebagai pendidikan politik terhadap pemilih dengan cara

menyampaikan pesan politik dalam bentuk program, visi dan misi. Tetapi pada

kenyataanya kampanye yang dilakukan hanya berorientasi pada kemenangan dan

perolehan suara sebanyak-banyaknya. Para pemilih hanya dianggap sebagai obyek

untuk meraih suara. Pelaksanaan kampanye tidak memperhatikan nilai-nilai serta

ideologi yang diusung oleh partai bahkan tidak memperhatikan batasan-batasan

yang diatur dalam regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Untuk memperbaiki ini, maka dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang

ada yang kemudian dituangkan dalam regulasi baru yang lebih implementatif.

Selain itu juga harus diikuti perbaikan dari struktur yang dalam hal ini adalah

penyelenggara pemilu maupun dari para aktor yaitu para peserta pemilu melalui

pola rekrutmen yang dilembagakan dalam Undang-Undang Partai Politik sehingga



menghasilkan anggota partai dan calon legislatif yang lebih kompeten sehingga

mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik terhadap

para pemilih serta meningkatnya kesadaran hukum yang tinggi dari berbagai

pihak sehingga diharapkan mampu mewujudkan pemilu yang demokratis.
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