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ABSTRAKSI 

 Pemilihan umum yang sejatinya 
harus dilaksanakan dengan cara yang jujur 
dan demokratis, ternyata dalam faktanya 
senantiasa memiliki permasalahan. 
Permasalahan hadir disaat proses 
pemungutan suara berlangsung. 
Pemungutan suara yang berlangsung 
menjadi tolak ukur dan kunci utama 
penyelenggaraan pemilu dalam 
menghasilkan suara pemilih dan proses 
yang berintegritas serta untuk menjaga 
integritas suara pemilih yang ada. Namun 
pada praktiknya terkait kecurangan pemilu 
senantiasa hadir saat proses pemungutan 
suara berlangsung, dimulai dari pendataan 
pemilih sampai proses pemungutan suara 
diambil. Penelitian ini mencoba membedah 
kasus terkait adanya kecurangan pemilu, 
melalui malpraktik yang dilakukan yang 
berkaita dengan regulasi ketentuan hukum, 
terkait dengan pengguna KTP yang 
memang diperbolehkan saat pemungutan 
suara berlangsung. Penggunaan KTP dapat 
menimbulkan adanya malpraktik pemilu 
dengan cara mobilisasi pemilih. Penelitian 
ini menggunakan penelitian yang bersifat 
kualitatif dengan metode studi kasus, 
dimana peneliti ingin mengetahui bentuk 
malpraktik pemilu dan kronologi serta 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
malpraktik pemilu pada pemilu legislatif 
2014 lalu.   

 Penelitian dengan judul Malpraktik 
Pemilu Pada Pileg 2014 di Kab. Badung 
(Studi Kasus Tentang Mobilisasi Pemilih 
Pengguna KTP) ingin menyampaikan 
bahwa adanya pemilih yang menggunakan 
KTP sebagai salah satu penyebab adanya 

malpraktik pemilu, dan mengungkap kasus-
kasus lainnya yang berkaitan dengan 
pemilih. Dengan metode deskriptif analitik, 
mencoba membedah kasus yang terjadi 
serta menganalisa sejauh mana kasus 
tersebut dapat diatasi oleh penyelenggara 
pemilu yakni KPU dan Bawaslu 
Kabupaten. 

Kata Kunci: Pemilih, KTP, Malpraktik 
Pemilu 

ABSTRACT 

 An election should have been 
conducted justly and democratically, 
however, realistically there are always 
some problems in its conduct. The 
problems mostly arise during voting 
process. Voting becomes an indicator and 
crucial element in an election to gain votes, 
ensure integrity during its process, and 
maintain voters’ integrity. Unfortunately, in 
reality, election frauds are always present, 
from voter registration to voting period. 
This research attempts to dissect a case 
related to election fraud, taking form in a 
misconduct of citizen registration card 
which violates election regulation. Citizen 
card can instigate a misconduct through 
voter mobilization. This research is a 
qualitative research employing study case 
method. The author attempts to find more 
about election fraud, case chronology, and 
factors causing election fraud during the 
legislative election in 2014.  

 This research is titled as “Election 
Fraud during Legislative Election in 
Badung District (A Study Case about Voter 
Mobilization). It aims to convey that using 
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citizen card to vote causes election frauds 
and reveals other voter-related causes. 
Using analytical descriptive method, it 
dissects the case and analyze to what extent 
the case was solved by election-related 
institutions, such as KPU and Bawaslu, in 
the district.  

Keywords: voters, citizen registration 
card, election fraud.  

PENDAHULUAN 

Pemilihan Umum (Pemilu) 
merupakan sarana konversi suara pemilih 
menjadi kursi dengan memilih wakil rakyat 
yang akan duduk didalam parlemen. Hasil 
dari pilihan pemilih tersebut kemudian 
dihitung dan direkapitulasi sesuai dengan 
ketentuan undang-undang pemilu yang 
kemudian, setelah suara pemilih terkumpul 
dilanjutkan dengan mengkonversi suara 
pemilih menjadi kursi. Pemilihan Umum 
telah dilaksanakan pada 9 April 2014 lalu, 
yang diselenggarakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum beserta penyelanggara 
lainnya seperti Bawaslu (Badan Pengawas 
Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu).  

Pemilihan Umum legislatif 2014 lalu 
saat berlangsungnya masih terdapat 
beberapa fakta terkait pelanggaran dan 
malpraktik pemilu saat tahapan pemilu 
khususnya saat pemungutan suara 
berlangsung. Adanya pelaksanaan pemilu 
merupakan amanat dari UUD 1945, dimana 
secara konstitusi Indonesia telah mengatur 
secara khusus, dalam pasal 22 E Ayat 1 
bahwa pemilihan umum dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil setiap lima tahun sekali.  
 Berdasarkan pasal tersebut, maka 
menjadi suatu keharusan bahwa pemilu, 
hendaknya dilaksanakan secara demokratis, 
dan secara periodik.  Pada pelaksanaan 
pemilu 2014 lalu, menjadi hal menarik 
ketika pelaksanaan pemilu yang dijalankan 
masih terdapat indikasi-indikasi adanya 
kecurangan dalam proses dan 
pelaksanaannya. Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) sebagai penyelenggara pemilu 

senantiasa mendapatkan gugatan di 
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi menjadi, gerbang terakhir dari 
peserta pemilu untuk mengadukan hasil 
pemilihan umum yang didapat saat 
pemilihan berlangsung dan saat rekapitulasi 
hasil diterima, namun bagi sebagian peserta 
yang belum puas akan hasil rekapitulasi 
suara dan mempertanyakan hasil 
pemilihan. Bagi peserta pemilu Mahkamah 
Konstitusi sebagai jalan terakhir untuk 
mengadukan hasil dari pemungutan suara 
yang telah berlangsung. Para pengadu 
biasanya melihat adanya indikasi 
kecurangan-kecurangan pemilu baik saat 
proses pemungutan suara maupun saat 
rekapitulasi suara dilaksanakan.  

Mahkamah Konstitusi (MK) 
merupakan tempat untuk menyampaikan 
keberatan dari peserta pemilu, dalam proses 
pemilihan maupun seluruh hasil suara 
pemilu. Sebagaimana yang telah tertuang 
didalam UUD 1945 pasal 24 C yang 
berbunyi; 

“Mahkamah Konstitusi berwenang 
 mengadili pada tingkat pertama 
 dan  terakhir yang putusannya 
 bersifat  final untuk menguji 
 undang-undang  terhadap 
 Undang-Undang Dasar. 
 Memutuskan sengketa kewenangan 
 lembaga negara yang 
 kewenangannya diberhentikan oleh 
 Undang-Undang Dasar, 
 memutuskan pembubaran partai 
 politik dan memutuskan 
 perselisihan tentang hasil 
 pemilihan  umum.” 

 
Fenomena dari permasalahan pemilu 

2014 yakni banyaknya gugatan yang masuk 
ke Mahakamah Konstitusi (MK) terkait 
dengan tidak seimbangnya nilai suara yang 
tercatat dengan jumlah nilai suara yang 
didapat, bahkan indikasi-indikasi 
kecurangan pemilu berkaitan dengan 
adanya penggelembungan suara, pemilih 
yang bukan memilih pada tempatnya, serta 
masih banyak lagi indikasi-indikasi 
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kecurangan lainnya yang juga menjadi 
bahan sengketa di Mahkamah Konstitusi.  

Fenomena yang menarik dari seluruh 
permasalahan mengenai kecurangan dalam 
pemilu yang terjadi adalah saat Pemilihan 
Anggota Legislatif 2014 lalu terjadi 
khusunya di daerah Badung, dimana terjadi 
selama pelaksanaan Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 
2014, KPU Provinsi Bali menghadapi 4 
(empat) gugatan hasil ke Mahkamah 
Konstitusi, yang salah satunya berasal dari 
Partai Demokrat untuk DPRD Kab. Badung 
Dapil Badung 5. 1  

Dalam kasus ini, Partai Demokrat 
mengajukan permohonan gugatan dengan 
surat permohonan bertanggal 12 Mei 2014, 
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut 
Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 
Mei 2014, berdasarkan akta Penerimaan 
Berkas Permohonan Nomor : 09-
1a/PAN/MK/2014 dan dicatat dalam buku 
Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 
: 10-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 
pada tanggal 15 Mei 2014, dan telah 
diperbaiki dengan permohonan bertanggal 
23 Mei 2014 yang diserahkan pada tanggal 
24 Mei 2014 (terurai dalam putusan).  
 Bahwa menurut pemohon terjadi 
permasalahan terkait proses pemungutan 
dan perolehan suara pemohon. Hal ini akan 
berpengaruh pada terpenuhinya ambang 
batas perolehan suara pemohon sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
untuk diikutkan dalam penentuan perolehan 
kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal ini 
untuk Provinsi Bali Khususnya DPRD 
Kabupaten Badung Dapil Badung 5 
perolehan suara pemohon di Dapil Badung 
5 berjumlah 7.146 (tujuh ribu seratus empat 
puluh enam) suara sehingga pemohon 
mendapatkan kursi dari 8 (delapan) kursi 
yang tersedia. Dasar gugatan pemohon 
bahwa perolehan suara pemohon 
seharusnya melebihi jumlah sebagaimana 

																																																													
1	Dalam	buku	yang	berjudul	“Meretas	Pemilu	Berkualitas	dan	
Berintegritas,	jejak	Pileg	dan	Pilpres	di	Bali”	hal	119	

yang disampaikan oleh termohon dan 
berpengaruh pada perolehan kursi milik 
pemohon.  Berdasarkan gugatan pemohon 
terdapat indikasi-indikasi kecurangan yang 
ada dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Adanya penggelembungan suara 
sebanyak 146 dan pengurangan suara 
sebanyak 61 suara yang dibuktikan dengan 
selisih angka antara pemilih yang 
menggunakan hak suara dengan jumlah 
surat suara, yang digunakan serta surat 
suara sah dan tidak sah.  

2. Adanya sejumlah pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS 
yang berbeda. 

3. Adanya penggunaan hak pilih 
dengan menggunakan KTP dalam angka 
yang sangat besar, sebanyak 3.826 KTP di 
Kec. Kuta Selatan, dimana angka pengguna 
KTP ini merupakan sebuah angka terbesar 
di Bali dan mungkin di Indonesia untuk 
ukuran pengguna hak pilih dengan KTP di 
satu Kecamatan. Secara khusus, kelurahan 
Jimbaran saja pengguna hak pilih ber-KTP 
(DPKTb) menunjukan angka yang fantastis 
2.433 orang. Berdasarkan kesaksian saksi 
Pemohon, ternyata sejumlah pengguna hak 
pilih memiliki identitas KTP tidak berasal 
dari kelurahan/desa tersebut, namun dari 
luar desa/kelurahan dimana KTP 
dikeluarakan.  

4. Termohon telah bertindak tidak 
transparan dan akuntabel.2 

 
 Gugatan yang diadukan ke 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan 
selisih suara, dan adanya indikasi-indikasi 
kecurangan pada pemilu menjadi pekerjaan 
tersendiri bagi KPU Kabupaten Badung. 
Permasalahan lain juga muncul di Kab. 
Badung saat pemilihan umum legisltaif 
berlangsung dimana terkait dengan adanya 
pemilih palsu (pemilih yang bukan haknya) 
memilih, hal tersebut terbukti dengan 
menggunakan Model C6 orang lain, yang 
hal ini akan berdampak pada tindakan 
pidana pemilu. Karena penggunaan surat 

2	ibid,	hal	120.	
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pemberitahuan orang lain (model C6) orang 
lain memang dapat dikategorikan sebagai 
sebuah tindakan pidana pemilu. Fenomena 
terkait banyaknya penggunaan KTP juga 
tidak hanya berada di Kab. Badung pada 
pemilu 2014 saja, tetapi hampir sebagian 
kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta, 
Bandung, dan Surabaya. Sebagai 
contohnya di Jakarta, bahwa penggunaan 
KTP saat memilih juga tidak sedikit. Di 
Jakarta Barat sendiri, data pemilih khusus 
tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP/ KK/ 
Nama sejenis lainnya mencapai 41.537 
pemilih, namun pemilih yang 
menggunakan hak pilih dalam daftar 
pemilih khusus tambahan 
(DPKTb)/pengguna KTP/dan KK/ Nama 
Sejenis lainnya mencapai 41.179 pemilih.3  
Kemungkinan data pengguna KTP dan 
Pemilih yang menggunakan KTP tersebut 
memang terbesar di Kota Jakarta Barat. Hal 
ini dikarenakan mobilitas masyarakat 
Jakarta yang cukup tinggi, sehingga 
seringkali pemilih tidak mendapatkan surat 
pemberitahuan memilih (C6). 
 
Metode Penelitian 

Pada Penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif 
(qualitative research) dengan jenis 
penelitian deskripsi (description research). 
Menurut Nawawi, metode penelitian 
deskriptif memiliki dua ciri-ciri pokok 
yakni;(1) memusatkan perhatian pada 
masalah-masalah yang ada pada saat 
penelitian dilakukan (saat ini) atau masalah 
yang yang bersifat aktual.(2) 
menggambarkan fakta-fakta tentang 
masalah yang akan diselidiki sebagaimana 
adanya interpretasi rasional.4   

Penelitian kualitatif pada penelitian 
ini, menggunakan  dua sumber data yakni; 
sumber data primer dan data sekunder. Data 
primer adalah data-data bentuk verbal atau 
kata-kata yang diucapkan secara lisan. 
Sumber data primer pada penelitian ini 
adalah informan utama, dimana informan 
																																																													
3	Data	diperoleh	dari	DB1	pemilu	2014	yang	diakses	melalui	
https://pemilu2014.kpu.go.id/db1_dpd.php	

utama yang dimaksud adalah beberapa 
informan yang terkait dengan pelaksanaan 
pemilu dan penyelenggara pemilu ditingkat 
bawah, peserta pemilu (partai politik) saksi-
saksi dan pemilih yang menggunakan hak 
pilihnya dengan KTP.  Yang hasilnya 
berupa: 
1.  Hasil wawancara dengan Komisioner 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Badung, pada pemilu 2014, yakni; Bapak I 
Wayan Arthana Dana. 
2. Hasil Wawancara dengan Ketua 
Panwaslu Kabupaten Badung pada pemilu 
2014, Bapak I Ketut Alit Astasoma, SH 
3. Hasil Wawancara dengan PPS Kelurahan 
Jimbaran yang saat pelaksanaan 
berlangsung, serta sebagai saksi di 
Kelurahan Jimbaran,  
4. Hasil Wawancara dengan PPK di 
Kecamatan Kuta Selatan saat pemilihan 
umum 2014 berlangsung. 
5. Hasil Wawancara dengan KPPS di TPS 
yang memang pengguna KTP paling 
banyak, saat pemilu legislatif berlangsung. 
6. Hasil Wawancara dengan Saksi ahli 
pemenangan pemilu Partai Demokrat bapak 
(I Gusti Putu Artha, S.P.,M.Si ) yang 
sekaligus sebagai mantan anggota KPU RI, 
dan sebagai kuasa hukum penggugat saat 
pemilu 2014 lalu. Yang kedua untuk jenis 
data yang digunakan peneliti adalah jenis 
data sekunder, dimana jenis sumber data ini 
berasal dari: 

1. Hasil scan sertifikat hasil perolehan suara 
di seluruh TPS pada kelurahan Jimbaran. 
 2. Berita Acara hasil perolehan suara di 
tingkat Kabupaten Badung.  
 3. Hasil data DPT (daftar pemilih tetap) 
seluruh TPS di Kab. Badung 
 4. Hasil data pemilih yang menggunakan 
hak suaranya baik dengan menggunakan 
surat pemberitahuan memilih (C6), dengan 
KTP, dan atau dengan pindah memilih 
(A5). 
6. Dan dokumentasi lainnya. 

4	Nawawi	Hadari,	Metode	Penelitian	Bidang	Sosial,	Yogyakarta;	
Gajah	Mada	University	Press.	
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Teknik Pengumpulan data yang peneliti 
lakukan yakni dengan;  

1. Observasi 

Observasi sebagai suatu aktiva yang sempit 
yakni memperhatikan sesuatu dengan 
menggunakan mata. Di dalam pengertian 
psikologi, observasi atau yang disebut pula 
dengan pengamatan, meliputi kegiatan 
pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 
dengan menggunakan seluruh alat indra. 
Jadi mengobservasi dapat melakukan 
melalui penglihatan, penciuman, 
pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa 
yang dikatakan ini sebenarnya adalah 
pengamatan langsung. Penelitian observasi 
dapat dilakukan dengan rekaman suara.5 
Observasi adalah metode pengumpulan 
data yang digunakan untuk menghimpun 
data penelitian melalui pengamatan dan 
pengindraan.6 Para ilmuwan hanya dapat 
bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 
melalui observasi.7 Adapun observasi yang 
dilakukan peneliti termasuk dalam jenis 
observasi partisipatif. Observasi partisipatif 
adalah observasi yang dimana peneliti 
secara langsung terlibat dalam kegiatan. 
Dalam metode observasi ini peneliti tidak 
hanya mengamati objek studi tetapi juga 
mencatat hal-hal yang terdapat pada objek 
tersebut, sehingga peneliti benar benar 
mendapatkan data tentang situasi dan 
kondisi secara universal dari informan.   

Studi kasus adalah penyelidikan yang 
mendalam dari suatu individu terhadap 
kelompok atau institusi, misal untuk 
menentukan latar belakang, lingkungan, 
dan karakteristik anggota kelompok 
terhadap suatu masalah. Tujuan utama dari 
studi kasus adalah untuk menentukan 
factor-faktor, hubungan antara factor yang 
telah mengakibatkan tingkah laku atau 
status subjek penelitian sekarang.8  

																																																													
5Suharsimi	Arikunto,	Ibid,	Hlm	:199-200	
6Burhan	Bungin,	Penelitian	Kualitatif:	Komunikasi,	Ekonomi,	
Kebijakan	Publik,	dan	Ilmu	Sosial	lainnya,	(Fajar	Interpratama	
Offset,	Jakarta:	2007).	hal118.	

Peneliti juga melakukan observasi 
terkait dengan pengumpulan data, dimana 
observasi dilakukan kepada KPU Kab. 
Badung, Panwas Kab. Badung, dan Partai 
Politik Demokrat (sebagai penggugat), dan 
beberapa pemilih yang menggunakan KTP 
di Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan.  
 
2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Adapun percakapannya 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (Interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewer) yang memberikan atas 
pertanyaan itu.9 Wawancara merupakan 
sebuah percakapan antara dua orang atau 
lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh 
peneliti kepada subjek atau sekelompok 
subjek penelitian untuk dijawab. Pada 
penelitian kualitatif, wawancara mendalam 
dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, 
wawancaara sebagai strategi utama dalam 
mengumpulkan data. Pada konteks ini, 
catatan data lapangan yang diperoleh 
berupa transkip wawancara. Kedua, 
wawancara sebagai strategi penunjang 
teknik lain dalam mengumpulkan data 
seperti observasi partisipan, analisis 
dokumen dan fotografi.10 

 
Kerangka Teori dan Konseptual 

Untuk mendukung penelitian ini, maka 
peneliti menggunakan teori yang terkait 
dengan judul tesis dan mendukung analisa 
dari hasil temuan data yang didapat saat 
penelitian dilaksanakan. Adapun teori yang 
digunakan oleh peneliti yakni teori 
demokrasi, dimana teori demokrasi 
menjadi kunci utama dalam menguraikan 
seluruh konsep kepemiluan. 

 

7Sugiyono.	 Metode	 Penelitian	 Kombinasi	 “Mixed	 Method”.	
Bandung:	Alfabeta.	2011.	hal226	

8	ibid,	hal	191	
9	Ibid,	hlm	:	186	
10	Ibid,	hal.	130		
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Teori Demokrasi 

Demokrasi menjadi kunci utama dalam 
menguraikan permasalahan peneliti, yang 
nantinya akan berkembang menjadi 
konsep-konsep kepemiluan. Karena 
pemilihan umum merupakan cabang dari 
teori demokrasi yang dikembangkan atau 
diturunkan menjadi demokrasi perwakilan. 
Hans Kelsen bahwa dalam demokrasi 
perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan 
dari warga negara kepada organ-organ 
negara. Dimana organ-organ negara yang 
dilakukan melalui nominasi yang 
demokratis, yaitu pemilihan umum.11 Dan 
dalam hal ini pula pemilihan umum 
(Pemilu) merupakan cara yang demokratis 
untuk membentuk dan mentransfer 
kekuasaan dari rakyat kepada otoritas 
negara, sebagaimana dirumuskan pada 
International Commision Of Jurist dalam 
konfrensinya di Bangkok pada 1965 
bahwa:  

“Repersetative government is 
government deriving its power and 
authority from the people which 
power and authority are exercised 
through representative freely 
choosen and responsible to them”. 
“Pemerintahan dengan perwakilan 
adalah pemerintah yang 
memperoleh kekuasaan dan 
otoritasnya dari orang-orang, 
dimana kekuasaan dan otoritas 
dilaksanakan melalui perwakilan 
yang dipilih secara bebas dan 
bertanggung jawab kepada 
mereka). 
 

Dari pernyataan David Baetham & Kevin 
Boyle dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut;  
Pertama, adanya demokrasi merupakan 
bentuk dari perwujudan keinginan seluruh 
masyarakat yang dimana masyarakat 

																																																													
11	Hans	Kelsen,	1961	General	Teori	Of	Law	and	State,	New	York,	
Russel	&	Russel	hlm	289	
12	William	Ebenstain	dan	Edwin	Fogelman,	Isme-Isme	Dewasa	
ini,	Jakarta;	Erlangga,	1994,	hal	186.	Lihat	pula	dalam	Maswadi	
Rauf,	Teori	Demokrasi	dan	Demokratisasi,	Pidato	Pengukuhan	

memiliki hak yang sama untuk 
menyampaikan keinginannya.  
Kedua, bahwa adanya demokrasi 
merupakan bentuk atau sarana 
penyampaian aspirasi dan prinsip dari 
masyarakat sebagai bentuk kendali kepada 
pemerintah serta bentuk kesetaraan politik 
untuk mewujudkan partisipasi politik 
rakyat dalam mewujudkan 
pengambilan/pembuatan keputusaan secara 
kolektif.   
Menurut pendapat lain, mengenai 
demokrasi, bahwa demokrasi memiliki 
beberapa kriteria dimana ciri pokok dari 
kriteria tersebut yaiu; (1) empirisme 
rasional, (2) penekanan pada individu, (3) 
negara sebagai alat, (4) kesukarelaan (5) 
hukum diatas hukum, (6) penekanan pada 
acara (7) musyawarah dan mufakat dalam 
hubungan antarmanusia (8) persamaaan 
asasi semua manusia.12 Dan pendapat ini 
dikritik oleh Larry Diamond dimana 
dianggap belum sempurna, bahwa Larry 
Diamond menyatakan bahwa konsep 
rumusan Huntington dapat dibedakan 
kembali menjadi 2 kategoris yakni 
demokrasi pemilihan (electoral 
democracy) dan demokrasi liberal (liberal 
democracy). Bagi Larry Diamond apa yang 
disampaikan oleh Huntington termasuk 
dalam demokrasi pemilihan (electoral 
democracy). Konsep demokrasi yang 
disampaikan oleh Larry Diamond 
menyatakan bahwa demokrasi sebagai 
bagian dari sistem yang mengakui 
kebebasan berbicara, kebebasan pers, 
kebebasan berserikat, dan kebebasan 
majelis (assembly) dalam tatanan yang 
didalamnya terdapat kompetisi dan 
partisipasi secara bermakna.13 
 
Teori Demokrasi Perwakilan 

Menurut teori demokrasi, bahwa teori 
demokrasi terdapat dua jenis atau model 
demokrasi, berdasarkan dari cara 

Guru	Besar	tetap	pada	Fakultas	Ilmu	Sosial	dan	Ilmu	Politik	
Universitas	Indonesia,	Salemba	Raya	6,	1997	hal	4.	
13	Larry	Diamond,	Developing	Democracy	Ketiga,	Jakarta;	
Grafiti,	2001,	hal	5-6	
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pemerintahan oleh rakyat yang dijalankan, 
yaitu demokrasi langsung dan demokrasi 
perwakilan. Demokrasi langsung adalah 
dimana dalam arti pemerintahan yang 
dijalankan oleh rakyat sendir segala 
kegiatan pemerintahan, keputusannya 
diambil oleh seluruh rakyat yang 
berkumpul pada waktu dan tempat yang 
sama, hanya mungkin terjadi pada negara 
yang kecil baik dari segi luas wilayah 
maupun jumlah penduduk.14 Model 
Demokrasi langsung seperti ini, sudah tidak 
mungkin dilaksanakan karena adanya 
wilayah yang luas dan jumlah penduduk 
yang selalu meningkat.15 

Demokrasi perwakilan yang dijalankan 
memiliki fungsi pemerintahan dialihkan 
dari warga negara kepada organ-organ 
negara. Menurut John Locke, walaupun 
kekuasaan telah diserahkan kepada organ 
negara, masyarakat sebagai kesatuan 
politik masih dapat menyampaikan aspirasi 
dan tuntutan. Untuk membentuk sebuah 
masyarakat politik, dibuatlah undang-
undang atau hukum sehingga perlu dibuat 
badan atau lembaga pembuat undang-
undang yang dipilih dan dibentuk oleh 
rakyat.16 Demokrasi perwakilan dapat 
dijalankan dengan bentuk adanya pemilu. 
Pemilihan umum menjadi salah satu 
mekanisme dalam penyampaian kedaulatan 
rakyat. Yang tentunya, dapat dijadikan 
acuan dalam menyuarakan aspirasi rakyat. 
Pemilu memang bukan merupakan satu-
satunya jalan dari demokrasi, tetapi 
mayoritas negara demokrasi menganggap 
pemilu sebagai tolok ukur dari demokrasi. 
Hasil Pemilu yang dilaksanakan dalam 
suasana keterbukaan dan kebebasan 
dianggap akurat dalam mencerminkan 
partisipasi dan aspirasi masyarakat. 17 
 
 

																																																													
14	Mac	Iver,	1988,	opcit	hlm	313	
15	Meriam	Budiarjo,	1998	Partisipasi	dan	Partai	Politik:	Sebuah	
Bunga	Rampai,	Jakarta;	Yayasan	Obor	Indonesia		
16	Deliar	Noer,	1997	Pemikiran	Politik	di	Negeri	Barat,	Edisi	

Revisi,	Cetakan	II	Bandung,	Mizan	hlm	121.	

Teori Pemilu Demokratis  

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh 
N.D Arora dan S.S Awasthy bahwa 
pemerintah harus bertanggungjawab 
kepada yang diperintah, pemerintah harus 
dipilih oleh yang diperntah atau setidak-
tidaknya oleh wakil dari yang diperintah.18 
Penyelenggara Pemilu juga menjadi salah 
satu prinsip hukum modern yang 
dirumuskan dalam International 
Commission Of Jurists.19  Dimana dalam 
hal ini, adanya pemilu sebagai bagian dari 
representasi kedaulatan rakyat yang 
berdasarkan asas bebas, jujur dan adil. Dan 
dalam konteks negara hukum, bahwa 
pemilu memerlukan jaminan hukum yang 
dibuat secara demokratis, yaitu oleh 
lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui 
cara-cara yang demkratis juga.20 

Pemilu Berintegritas 

 Berdasarkan asas pemilu 
demokratik dan prinsip pemilu berintegritas 
maka, salah satu indikatornya adalah proses 
pemungutan dan penghitungan suara. 
Menurut Prof. Ramlan dalam seminar tata 
kelola pemilu sebagai subkajian pemilu 
terapan. Dimana Proses Pemungutan dan 
Penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil 
ppemilu sesuai dengan Asas-Asas pemilu 
demokratik dan pemilu berintegritas 
merupakan parameter yang keenam. Yang 
dapat dilihat pada sejumlah indikator 
sebagai berikut; Pertama, Tata letak 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
menjamin pelaksanaan asas-asas pemilu. 
Kedua, Menjamin pengaturan pemberian 
suara yang aman dan nyaman (adequate 
polling arrangement). Ketiga, Menjamin 
pengaturan pemberian suara yang 
memfasilitasi semua kategori pemilih, 
seperti difable, pasien di RS, pemilih yang 
bermukim di luar negeri, pemilih yang 
karena sesuatu hal yang tidak bisa 

17	Meriam	Budiarjo,	1999	Demokrasi	di	Indonesia,	Jakarta,	PT	
Gramedia	Pustaka	Utama,	hlm	243	
18	N.D	Arora	and	S.S	Awastthy,	hlm	308-309	
19	Meriam	Budihardjo,	opcit	hal,	59	
20	Jimly	Asshididiqie,	Konstitusi	Ekonomi	2010,	Jakarta	Kompas	
hlm	362	
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memberikan suara di TPS. Keempat, 
Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan 
sesuai dengan tata cara yang ditetapkan 
dalam UU dan Peraturan KPU (upacara 
pembukaan, waktu, dan pencatatan). 
Kelima, Pemberian suara dilakukan oleh 
pemilih secara langsung tanpa perantara. 
Keenam, Tidak ada pemberian suara oleh 
pemilih yang tidak berhak (personation). 
Ketujuh, Tidak ada pemilih yang 
memberikan suara lebih dari satu kali baik 
di TPS yang sama maupun di TPS berbeda 
(double voting). Kedelapan, Pemberian 
suara secara bebas tanpa intimidasi. 
Kesembilan, Pemberian suara dilakukan 
atas kehendak sendiri, bukan karena 
menerima uang atau materi lainnya dari 
calon. Kesepuluh, Pemberian suara 
dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat 
diketahui oleh orang lain (rahasia). 
Kesebelas, Penentuan surat suara yang sah 
dan tidak sah dilakukan sesuai dengan 
Undang-Undang secara konsisten. 
Keduabelas.Penghitungansuara/rekapitulas
i HPS data dilihat dan didengar oleh setiap 
orang yang hadir disekitar TPS 
(Transparansi).Ketigabelas,Panitia/Penyel
enggara memberikan jawaban/penjelasan 
atas pertanyaan ataupun keberatan yang 
disampaikan oleh saksi ataupun pengawas 
pemilu (akuntabel). Keempatbelas, 
Pengisian berita acara dan sertifikat hasil 
penghitungan suara dilakukan secara 
akurat. Kelimabelas, Saksi peserta pemilu 
yang hadir menerima salinan sertifikat hasil 
penghitungan suara/sertifikat hasil 
rekapitulasi HPS. Keenambelas, Salinan 
sertifikat hasil penghitungan suara 
ditempelkan ditempat umum. 
Ketujuhbelas, Setiap pihak dapat merekam 
dan menyebarkan luasnya hasil 
penghitungan suara setiap TPS.   

Pemilu berintegritas menjadi dasar 
agar pelaksaan pemilu dapat dijalankan 
dengan baik dan benar sesuai dengan asas-
asas pemilu. Dengan adanya pemilu 
																																																													
21	Jimly	Asshiddiiqie	“Partai	Politik	dan	Pemilih	Umum	Sebagai	
Instrumen	Demokrasi”,	Jurnal	Konstitusi,	Vol	3	Nomr	4	
Desember	2006.	Dikutip	kembali	dari	buku	“Demokrasi	dan	
Pemilu	di	Indonesia”	hal	5		

berintegritas dapat terciptanya keadilan 
dimasyarakat. Pemilu berintegritas juga 
harus mengedepankan prinsip-prinsip 
adanya kesetaraan anatar warga negara, 
terciptanya partisipasi pemilih dalam 
pemilu, dan Intergritas dalam pemungutan 
suara serta rekapitulasi suara.  
Parameter Pemilu Demokratik 

Cabang dari teori demokrasi sendiri adalah 
demokrasi perwakilan, dimana dari 
perspektif yang ada, di era modern saat ini 
demokrasi mempunyai arti penting bagi 
masyarakat untuk memberikan haknya 
dalam menentukan sendiri jalannya 
terhadap organisasi negara, serta 
membentuk negara secara legitimasi. Dari 
beberapa pendapat para ahli terkait dengan 
demokrasi, selanjutnya demokrasi 
berkembang menjadi demokrasi pemilihan. 
Pemilu demokratis adalah pemilu yang 
dilakukan secara berkala, dan 
diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, 
serta jujur dan adil (Free and Fair 
Election)21.  Dimana hal ini juga sama 
seperti disampaikan oleh Robert Dahl 
bahwa; 

“dua dari enam ciri lembaga-
lembaga politik yang dibutuhkan 
oleh demokrasi skala besar adalah 
berkaitan dengan pemilihan umum, 
yaitu para pejabat yang dipilih dan 
pemilihan umum yang bebas, adil 
dan berkala.”22 

 
 Pendapat lain juga disampaikan 
oleh Hans Kelsen terkait demokrasi 
perwakilan dimana, fungsi pemerintahan 
dialihkan dari warga negara kepada organ-
organ negara. Untuk mengisi organ-organ 
negara dilakukan melalui nominasi yang 
dimokratis, yaitu pemilihan umum.23  
Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sarana 
untuk mengapresiasi suara masyarakat 
dalam pemerintahan, dimana masyarakat 
akan menilai calon-calon yang duduk 

22	Robert	Dahl,	hal	118	
23	Hans,	Kelsen	1961,	General	Theory	of	Law	and	State,	New	
York,	Russel	&	Russel.	Hal	289	
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didalam parlemen yang dapat menjadi 
jembatan bagi aspirasinya. Hal ini juga 
diperkuat dengan adanya Democratic 
Institution and Human Right di dalam 
dokumen International Standart and 
Commitments on the Right to Democratic 
Elections, dimana dalam dokumen tersebut 
mengidentifikasikan ada 10 (sepuluh) 
komponen pemilu demokratis yang 
berdasarkan kasus-kasus dan instrumen 
International. Kesepuluh komponen itu 
meliputi (1) Sistem pemilu (election 
system), (2) Pengaturan Distrik 
(Districting), (3) Administrasi pemilu 
(Election administration) , (4) hak pilih dan 
pendaftaran pemilih (suffrage rights and 
voter registration), (5) pendidikan 
kewarganegaraan & informasi pemilih 
(civic education and voter information), (6) 
kandidat, partai politik, dan pendanaan 
kampanye (candidates, political parties, 
and campaign spending), (7) akses media 
dan perlindungan kebebasan berbicara dan 
berekspresi didalam kampanye (media 
access and protection of freedom of speech 
and expression in electoral campaigns) (8) 
pemungutan suara (balloting) (9) 
pemantauan pemilu (election observation) 
(10) penyelesaian sengketa pemilu 
(resolution of election disputes).24  

Ramlan Surbakti telah menelaah 
keseluruhan tersebut, berdasarkan 
relevansinya untuk Indonesia, menawarkan 
8 (delapan) parameter pemilu demokratik. 
Dari delapan (8) parameter pemilu 
demokratik diantaranya;25 
1. Hukum Pemilu dan Kepastian Hukum 
2.Kesetaraan Antra Warga Negara 
3.Persaingan Bebas dan Adil 
4.Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 
5.Penyelenggaraan Pemilu Yang Mandiri, 
Kompeten Beritegritas, Efisien dan dengan 
Kepemimpinan yang efektif. 
6. Proses Pemungutan dan Penghitungan 
Suara berdasarkan Asas Pemilu 
Demokratik dan Pemilu berintegritas. 

																																																													
24	Office	for	democratic	Institutions	and	Human	Right,	
International	Standart	and	Commitment	On	the	Right	to	
Democratic	Elections;	A	Practical	Guide	to	Democratic	Elections	
Best	Practices,	Warsaw,	20	November	2002		

7.Keadilan Pemilu 
8.Nir Kekerasan dalam Proses Pemilu. 
 
Pembahasan 
 

Data Agregat Kependudukan per 
kecamatan dengan total jumlah penduduk 
Kabupaten Badung 439.605 jiwa. Dan 
dimana berdasarkan Undang-Undang No 8 
Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ 
Kota yang tertuang didalam pasal 26 ayat 2 
huruf 3 menyatakan bahwa 
Kabupaten/Kota yang dengan jumlah 
penduduknya lebih dari 400.000 (empat 
ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima 
ratus ribu) orang maka jumlah alokasi kursi 
mendapatkan 40 (empat puluh) kursi. Jika 
dilihat Kabupaten Badung memiliki jumlah 
kuota kursi untuk DPRD Kabupaten 
Badung sebanyak 40 kursi. Untuk pemilu 
2014 lalu, pengkonversian suara dilakukan 
dengan metode kuota hare dimana terdapat 
bilangan pembagi pemilih. Bilangan 
Pembagi Pemilih (BPP) didasarkan pada 
seluruh jumlah penduduk dibagi alokasi 
kursi yang tersedia, maka kuota satu 
kursinya mendapatkan nilai 10.990 suara. 
Nilai kuota kursi DPRD Kab. Badung 
adalah jumlah penduduk dibagi alokasi 
kursi yang tersedia, sehingga nilai BPP 
sebesar 10.990. Nilai BPP inilah yang 
menjadi dasar dari penentuan alokasi kursi 
selanjutnya, jika dibagi dan dikonversikan 
kembali dengan daftar penduduk di tiap 
kecamatannya maka diperoleh alokasi kursi 
perkecamatan (perdapil) didapatkan data 
sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 

25	Disampaikan	oleh	Prof.	Ramlan	Surbakti,	Drs.	MA	Ph.D	pada	
penganugrahan	anggota	baru	AIPI	(	Akademi	Ilmu	Pengetahuan	
Indonesia)	pada	26	Desember	2016.	
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Sumber: Data KPU Badung diolah 

 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum 
Kab. Badung. KPU sebagai penyelenggara 
pemilihan di tingkat Kabupaten Badung, 
telah melakukan proses pemungutan suara 
yang dilanjutkan dengan baik dan 
dilanjutkan penghitungan suara 
(rekapitulasi suara) sampai pada akhinya 
penetapan perolehan suara. Yang tertuang 
pada bab II  tentang (pemilih), dimana pada 
bab tersebut tercantum pasal 6 yang 
berbunyi; “Pemilih yang berhak 
memberikan suara di TPS adalah: (a) 
Pemilih  yang terdaftar dalam DPT 
di TPS yang bersangkuta (Model A3 KPU), 

(b) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb 
(Model A4-KPU), (c)  Pemilih yang tidak 
terdaftar dalam DPT dan DPTb yang 
meliputi; Pemilih khusus yang terdaftar 
dalam DPK (Model A Khusus KPU), 
Pemilih khusus  

 

 

tambahan yang terdaftar dalam 
DPKTb (Model A.T  Khusus KPU).” Dari 
bunyi klausul diatas menyebutkan ada 3 
tipe pemilih dimana tipe tersebut adalah; 
pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih 
yang terdaftar dalam DPTb, pemilih yang 
tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb 
didaftarkan dalam DPK & DPKTb.   
Pemilih yang tidak terdaftar maka pemilih 
tersebut masuk dalam DPK dan DPKTb, 
sehingga masyarakat yang merasa tidak 
terdaftar didalam daftar pemilih tetap 
mendapatkan hak pilihnya dengan hanya 
membawa KTP. Kelurahan Jimbaran yang 
pada saat pemilihan umum legisltaif 2104 
tersebut, pemilih yang menggunakan KTP 

 
 

No 

 
 

Dapil 

 
 

Kecamatan 

 
Jumlah 

Penduduk 

Perhitungan Alokasi Kursi 
 
 

Riil Sisa 
Pembagian 
nilai Kursi 

Pembulatan 
Alokasi 
kursi 

 
 

1. 
 

Dapil I 
 

Kuta 
 

49.800 
 
4 

 
531 

 
5 

 
2. 

 
Dapil II 

 
Kuta Utara 

 
67.990 

 
6 

 
186 

 
6 

 
3. 

 
Dapil III 

 
Mengwi 

 

 
112.900 

 
10 

 
272 

 
10 

 
4. 

 
Dapil IV 

 
Abiansemal  & 

Petang 

 
123.541 

 
10 

 
1.241 

 
11 

 
5. 

 
Dapil V 

 
Kuta Selatan 

 
85.374 

 
7 

 
768 

 
8 
 

 
TOTAL 

 
439.605 

 
37 

 
- 

 
40 

Tabel. 4.1 Perhitungan Pembagian Alokasi Kursi di tiap-tiap 
dapil untuk DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Badung 
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mengalami luapan yang cukup besar. Dan 
ini menjadi salah satu fenomena dimana 
pengguna KTP terbanyak se-Bali bahkan 
bisa dikatakan se-Indonesia. Penggunaan 
KTP memang diperbolehkan untuk 
memilih, sebagaimana yang tertuang pada 
PKPU No 26 T ahun 2013, pasal 10 ayat 1;  

“Pemilih khusus yang terdaftar 
dalam DPK (Model A Khusus KPU) 
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
huruf C angka 1 adalah Pemilih yang tidak 
terdaftar dalam DPT dan DPTb yang 
meliputi; 1. Pemilih yang memilki KTP 
atau Identitas lain atau 2 Pemilih yang tidak 
memiliki KTP atau Identitas lain.” 

 Dan untuk pemilih yang tidak 
terdaftar sebagaimana pasal 10 ayat 1 
tersebut diatas, berdasarakan ketentuan 
hukum (PKPU No 26 Tahun 2013) tetap 
dapat memberikan hak suaranya namun 
dengan ketentuan kembali sebagaimana 
yang tertuang pada ayat 2; 

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
1 menggunakan hak pilihnya dengan 
ketentuan; 

a. Melapor kepada PPS sejak tanggal 
ditetapkan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota 
sampai dengan paling lambat 14 (empat 
belas) hari sebelum hari dan tanggal 
pemungutan suara, dengan menunjukkan 
KTP atau identitas lain dari RT/RW/Kepala 
dusun/Kepala desa/lurah setempt. 

b. Dicatat dalam DPK (model A Khusus 
KPU) dan disampaikan oleh PPS kepada 
KPU Provinsi melalui PPK dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh 
KPU Provinsi Paling lambat 7 hari sebelum 
hari H dan tanggal pemungutan suara. 

c. Memberikan suara di TPS yang berada 
diwilayah RT/RW atau nama lain sesuai 
dengan alamat yang tercantum dalam KTP 
atau identitas lain, atau paspor”. Proses dari 
tahapan pemutakhiran data terkait pemilih 
yang dapat memberikan hak suaranya, jika 
digambarkan secara proses alur maka dapat 

diperoleh mekanisme proses sebagaimana 
dapat digambarkan sebagai berikut;

 

Dari proses pemutakhiran data pemilih 
yang dilakukan oleh KPU sebagai 
penyelenggara, celah untuk terjadinya 
malpraktik pemilu terjadi. Celah tersebut 
yakni adanya indikasi-indikasi kecurangan 
pemilu dengan menggunakan KTP/ Suket ( 
Surat Keterangan) 

 
Data Pemilih dan Data Pengguna KTP 

serta Respon Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Badung terhadap proses 
pemungutan suara 2014. 

 
Pemilih terkadang tidak begitu 

mengetahui apakah pemilih dalam keadaan 
termobilisasi atau tidak. Namun 
kecendrungan akan sebuah keinginan serta 
adanya unsur-unsur baik itu unsur politik 
uang, tekanan atau himbauang dari 
pemangku kepentingan, membuat pemilih 
dapat termobilisasi. Dalam kasus Kab. 
Badung mobilisasi yang terjadi akibat 
adanya pemilih yang menggunakan KTP 
didasarkan pada bahwa; 

1. Pertama, pemilih yang menggunakan 
KTP merupakan pemilih yang tidak 
mendapatkan C6 (surat pemberitahuan 
memilih).  

2. Kedua, pemilih tidak mengecek 
dimana pemilih itu terdaftar. Sehingga yang 
dijadikan dasar oleh pemilih dalam 
memberikan hak suaranya hanya 
berdasarkan KTP yang dimana di dalam 
KTP alamat pemilih hanya berisikan alamat 
tempat tinggal, kelurahan dan kecamatan. 
Sehingga, untuk daerah yang mobilitasnya 
tinggi bahkan telah terjadi perubahan 
didalam kedudukan tempatnya, maka akan 
sangat sulit untuk menentukan dimana 
pemilih tersebut dapat memberikan hak 
suaranya. Hal ini didasarkan pada 
wawancara oleh pemilih yang bertempat 
tinggal didaerah sekitaran Kuta Selatan; 

• DPSHP
• DPSHPA.			DPS.	 DPT DPK DPKTb
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 “Saya itu mba tidak dapat C6 saat 
 pemilu 2014, alamat di KTP saya 
 itu  dialamat Kuta Selatan, 
 sekarang alamat rumah saya jadi 
 ruko. Jadi saya  tinggal 
 dirumah orang tua, saat saya tanya 
 di kelian banjar soal C6 dan DPT 
 nama saya tidak ada karena, alamat 
 saya yang di ruko tadi. Terus saat 
 saya  pencoblosankan memang 
 boleh bawa KTP, saya pakai KTP 
 saja. Dan itu  berbeda 
 kelurahan”.26 

 
 3.  Ketiga, banyaknya pembangunan 
resort dan hotel-hotel disekitaran Kuta 
Selatan membuat petugas PPDP dan 
PPS yang akan mendata pemilih menjadi 
kesulitan menemukan pemilih. Dan 
akhirnya pemilih yang telah masuk 
kedalam database langsung ditetapkan 
sebagai pemilih. Dan saat 
pendistribusian C6 juga terjadi kesulitan 
dikarenakan alamat yang ada pada 
pemilih tidak lagi sama dengan tempat 
pemilih berada. Dengan demikian 
adanya pengguna KTP di Kab. Badung 
menjadi melonjak dan hal ini terus 
berkembang menjadi makin banyak 
pemilih yang menggunakan KTP. 
Potensi kecurangan akan muncul saat 
penggunaan KTP, karena pemilih dapat 
saja memilih lebih dari sekali.  

 
Pengguna C6 orang lain 

Salah satu kasus yang akhirnya menjadi 
perhatian dalam pemilihan umum 
Kabupaten Badung bahwa adanya pemilih 
yang menggunakan C6 orang lain dan ikut 
memilih, kasus ini merupakan salah satu 
malpraktik pemilu yang termobilisasi atau 
bentuk mobilisasi. Mobilisasi terjadi akibat 
adanya tindakan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak tertentu untuk menyuruh, 
memerintahkan pemilih untuk memilih 
namun dengan menggunakan C6 milik 
orang lain.  

																																																													
26	wawancara	dengan	Bapak	Komang	di	daerah	Kuta	Selatan.		

 Terkait adanya pemilih yang 
menggunakan hak pilih orang lain, 
Panwaslu telah menindaklanjuti temua 
tersebut dengan membuat Berita Acara 
dengan No; 001/Panwascam-
Kutsel/PL/IV/2014, dimana bunyi dari 
berita acara tersebut adalah pada hari rabu, 
tanggal semiblan bulan April tahun dua ribu 
empat belas, bertempat di Sekretariat 
Panwascam Kuta Selatan dimana telah 
dilaksanankan rapat pleno yang saat itu 
dihadri oleh I Ketut Sudarsa, sebagai 
Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Kuta 
Selatan, Ni Made Ari Astuti Silomerti, SH 
sebagai anggota Panwascam Kecamatan 
Kuta Selatan dan I.G.A Anom Purwita 
sebagai anggota Panwascam Kuta Selatan. 
Bahwa menyatakan telah mempelajari 
adanya temuan dan membahas serta 
mengkaji temuan serta mendengarakan dari 
para anggota terhadap temuan nomor 
001/TM/PILEG/IV/2014, tertanggal 9 
April 2014, dimana secara musyawarah dan 
mufakat diputuskan bahwa bener telah 
terjadi pelanggaran Pidana Pemilu dimana 
hal tersebut dilakukan oleh 7 orang terduga 
melakukan pencoblosan di TPS 56 dan TPS 
57 Jimbaran dengan menggunakan C6 
orang lain. Dan oleh karenanya, panwaslu 
Kecamatan Kuta Selatan meneruskan 
temuan tersebut kepada Panwaslu Kab. 
Badung bahwa; 

1. Menyatakan telah terjadi 
pelanggaran pidana pemilu dimana terdapat 
tujuh orang yang terduga melakukan 
pencoblosan di TPS 56 dan 57 jimbaran 
dengan menggunakan C6 milik orang lain. 
2. Merekomendasikan kepada Panwaslu 
Kabupaten Badung agara melalukan proses 
leboh lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundnag-undangan yang berlaku demi 
menjamin adanya Integritas dan 
Kepercayaan public terhadap penyelenggar 
dan hasl pemilu saat itu anggota DPR, 
DPRD Tahun 2014. 

3. Dan meminta kepada Ketau 
Panwaslu Kecamatan Kuta Selatan untuk 
menindaklanjuti sebagaimana mestinya. 
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Saat dimintai keterangan terkait adanya 
dugaan malpraktik pemilu, panwaslu 
mengatakan indikasi-indikasi tersebut 
memang ada dan memang terbukti, dan 
untuk pembuktian itu khususnya pada 
penggunaan C6 orang lain yang akhirnya 
diproses sesuai dengan keteragan para 
terduga pengguna.  
 Adapun bukti dari pengguna C6 
orang lain ini terjadi di TPS 56 Kelurahan 
Jimbaran. Dimana pelakunya bernama; (1) 
Sunaida, (2) Siti Hafiah, (3) Amsya, (4) 
Idayani, (5) Rina Sulistriani, (6) Sri Wati, 
(7) Siti Hotija. Dari ketujuh pelaku tersebut, 
pada hakikatnya mereka mereka memiliki 
alamat yang sama untuk melakukan 
tindakan tersebut, yakni beralamat di 
Basecamp Jln. Uluwatu, Gang Lestari No 7 
Jimbaran, Kuta Selatan.  Tujuh orang 
tersebut menurut para saksi-saksi seperti I 
Ketut Sudarsa (Sekretariat Panwaslu Kec. 
Kuta Selatan), I.G.N Anom Purwita 
(Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta 
Selatan), Ni Made Ari Astuti Silamerti, SH 
(Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuta 
Selatan), I Made Dharma, SH (Jln. Uluwatu 
No 29 A Ling Pesalakan, Jimbaran, Kuta 
Selatan), I Wayan Salim (Jln. Puri Gading 
Ling. Bhuana Gubug, Jimbaran Kuta 
Selatan), I Wayan Suwenda, SE (Ling. 
Bhuana Gubug, Jimbaran Kuta Selatan).  
Dari hasil investigasi yang dilakukan 
panwascam di Kec. Jimbaran menyatakan 
bahwa penggunaan C6 tersebut benar 
adanya, dan terbukti dilakukan oleh 7 orang 
tersebut dengan nama pemilik C6 
sebagaimana dibawah ini: 
1. Biance Neema No DPT 202 TPS  56 
digunakan oleh Sunaida 
2. Yenty Djohan No DPT 118 TPS  57 
digunakan oleh Siti Hafiah B. Bahrun 
3. Kasiani, SE, M Si No DPT 298 di TPS 
56 digunakan oleh Amsya 
4. Hie Yih Huei No DPT 206 TPS 56 
digunakan oleh Idayani 
5. Florentina No DPT 325 TPS 56 
digunakan Rina Sulistriani 
6. Endang Kadarsih No DPT 310 TPS 56 
digunakan Sri Wati  

7. Claudia Khoirunnisa No DPT 315 TPS 
56 digunakan oleh Siti Hotija 
Seluruh bukti penggunaan C6 tersebut, 
telah digunakan pada tanggal 9 April 2014 
pukul 07.30 Wita, saat pemilih 
berlangsung. Hal ini memang telah 
dibenarkan oleh PPS Jimbaran (I Ketut 
Sarya S.T): 
 

“Untuk pengguna C6 itu..saat  itu 
saya kan monitoring berbagai TPS, 
tiba-tiba ada rame-rame dikantor 
camat Jimbaran, dengan 7 orang 
pemilih palsu/Fiktif tersebut, jadi 
kejadian itu tidak berada di TPS, 
sehingga kami selaku PPS tidak 
mengetahui benar tidaknya, namun 
dari informasi yang ada, bahwa 
ketujuh orang tersebut memang 
benar telah milih dengan C6 orang 
lain, dan itu tidak diketahui oleh 
KPPS dimana TPS yang 
disebutkan, mereka semua 
tertangkapnya di Basecamp.Jadi 
secara bukti hukum kami sebagai 
penyelenggara, tidak bisa bertindak 
apa-apa dan itu menjadi ranah 
Panwaslu Kecamatan”. 
 
Dari pernyataan Ketua PPS 

Kelurahan Jimbaran tersebut, memang 
membuktikan bahwa benar telah terjadi 
adanya malpraktik pemilu, dengan rincian 
bahwa telah terjadi kecurangan yang 
dilakukan oleh pemilih lain dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan 
Memilih (C6) milik orang lain. Perbawaslu 
nomor 15 Tahun 2012 dirubah menjadi 
Nomor 1 Tahun 2013.  Dimana menurut 
Peraturan Bawaslu tersebut yang tertuang 
dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa 
Sengketa Pemilu terdiri dari 2 jenis: 
Pertama, sengketa antara peserta pemilu 

dalam proses penyelenggaraan 
pemilu. 

Kedua, sengketa antara peserta pemilu 
dengan KPU akibat dikeluarkannya 
Keputusan KPU, KPU/KIP 
Provinsi, atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota. 
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Dari pembagian sengketa pemilu tersebut 
diatas, menggambarkan bahwa terkait 
permasalahan sengketa pemilu, terletak 
pada penyelenggaran pemilu dan terletak 
pada administrasi pemilu yang berkaitan 
dengan Keputusan KPU.  Jika dilihat 
berdasarkan UU No 8 Tahun 2012, tekait 
dengan sengketa pemilu terbagi 2 sengketa 
pemilu antara lain; Sengketa Administrasi 
pemilu dan Sengketa Perselisihan Hasil 
Pemilu.  
 Sesuai pasal 257 UU No 8 Tahun 
2012 berbunyi; Sengketa Pemilu adalah 
sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu 
dan Sengketa peserta pemilu dengan 
penyelenggara pemilu sebagai 
dikeluarkannya keputusan KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kab/Kota. 
 

Tindakan pidana pemilu adalah 
sebuah tindak pidana pelanggaran dan 
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana 
pemilu sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.27 

 
Kasus Gugatan PHPU (Perselisihan 
Hasil Pemilihan Umum) 

          Yang menjadi menarik dari 
mobilisasi penggunaan KTP saat pemilu 
legislative ini adalah, pengguna KTP 
menjadi salah satu materi gugatan salah 
satu calon anggota legislatif dari partai 
Demokrat. Dasar dari gugatan tersebut, 
bahwa adanya pengguna KTP, merupakan 
bentuk mobilisasi pemilih untuk mencoblos 
salah satu calon anggota legislatif lainnya.  
Gugatan PHPU dilayangkan oleh Partai 
Demokrat, yang menyatakan bahwa ada 
beberapa pemilih yang melakukan 
kecurangan dalam pemilu.  

Pemohon gugatan yang dalam hal 
ini mengajukan gugatan memohon untuk 
penghitungan suara ulang dan jika terbukti 
ada kecurangan yang lebih berat lagi maka 
dipelukannya pemungutan suara ulang. 
Namun, faktanya gugtaan yang 

																																																													
27	Ramlan	Surbakti,			“Integritas	Pemilu	2014;	Kajian	
Pelanggaran,	Kekerasan	dan	Penyalahgunaan	Uang	Pada		

disampaikan oleh pemohon pada gugatn, 
ditanggapi oleh Mahkamah konstitusi 
sebagaimana berikut, bahwa Mahkamah 
Konstitusi menimbang dan telah 
mencermati secara seksama atas bukti-
bukti yang disampaikan oleh pemohon dan 
dijawab oleh termohon, serta berdasarkan 
keterangan saksi ahli, mahkamah 
menentukan dan mempertimbangkan 
adanya fakta hukum antara lain; 

Pertama, bahwa terhadap dalil permohonan 
pemohon dimana terjadi adanya 
penambahan suara sebanyak 146 dan 
pengurangan suara sebanyak 61 suara dan 
selisih suara antara pemilih yang datang 
dengan yang menggunakan suara sah dan 
tidak sah yang tersebar di 13 TPS pada, 
Kelurahan Jimbaran, Kelurahan Benoa, dan 
Desa Unggasan, Desa Tanjung Benoa, 
Mahkamah Konstitusi menemukan adanya 
fakta-fakta hukum sebagai berikut; 

1. bahwa dalam dalil pemohon mengenai 
terjadinya pengurangan suara sebanyak 14 
suara di TPS 19 Kel. Jimbaran dengan 
menyatakan bahwa jumlah seluruh penggua 
hak pilih tercata 204, tetapi jumlah surat 
suara yang digunakan hanya 190, serta 
jumlah sah dan tidak sah sebanyak 190 
suara, dan setelah mahkamah konstitusi 
memerikasa dengan seksama bukti P-7 
13.50.626 yang diajukan pemohon. 
Mahkamah Konstitusi menemukan fakta 
hukum bahwa pada TPS 19 antara model 
C1 dan lampiran Model D1 memang 
terdapat perbedaan jumlah seluruh 
pengguna hak pilih. Dan Dalam Model C1 
Mahkamah Konstitusi menemukan fakta 
hukum bahwa telah terjadi kesalahan dalam 
penjumlahan seluruh pengguna hak pilih. 
Dalam model C1 tertera 204 padahal 
seharusnya yang benar adalah 206, dan 
jumlah tersebut telah sesuai dengan model 
D1. 

2. bahwa selain itu, mahkamah konstitusi 
juga menemukan fakta hukum telah 
terjadinya kesalahan dalam menghitung 

Pemilu	2014,	Kemitraan”	
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jumlah seluruh surat suara yang digunakan 
antara yang tertera dalam model C1 tertulis 
190, namun setelah dicek dan dihitung 
kembali oleh Mahkamah Konstitusi 
perolehan suara yang tertera pada lampiran 
model C1 DPRD Kab/Kota jumlahnya 
telah sesuai sebanyak 199 suara. 

3. dan dalam hal ini juga Mahkamah 
Konstitusi juga berpendapat bahwa 
memang telah terjadi selisih suara antara 
jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan 
jumlah seluruh surat yang digunakan yakni 
sebesar 7 suara, dan bukanlah 14 suara yang 
telah didalilkan oleh pemohon. Namun 
dengan demikian, menurut Mahkamah 
Konstitusi dari selisih suara tersebut yang 
bukan merupakan suara yang seharusnya 
diperoleh oleh Pemohon. 

4. Adanya ketidakmampuan pemohon 
membuktikan bahwa adanaya selisih suara 
pada TPS 22, TPS 23, TPS 40, TPS 43, TPS 
54, TPS 55 dan TPS 56 Kelurahan 
Jimbaran. Dan terdapat pada TPS 11 
Kelurahan Benoa, TPS 8 Desa Ungasan, 
TPS 9 Desa Unggasan, TPS 11 Desa 
Unggasan, serta TPS 1 Desa Tanjung 
Benoa, keseluruhannya tidak dapat 
dibuktikan oleh pemohon. 

5. Terkait dengan pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS 
yang berbeda dan adanya penyelahgunaan 
Formulir C6 oleh orang yang identitasnya 
berbeda dengan yang tertulis di formulir C6 
untuk memberikan suara di TPS, maka 
Mahkamah Kosntitusi setelah memeriksa 
dengan seksama mengenai alat bukti yang 
diajukan oleh Pemohon, menurut 
Mahkamah Kosntitusi hal tersebut 
merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) Provinsi Bali dan dinyatakan 
telah sesuai dan benar. Sehingga Bawaslu 
Provinsi Bali melaporkannya kepada Polda 
Bali, dan Mahkamah Konstitusi juga 
berpendapat tidak dapat memastikan 
pemilih tersebut memilih partai apa. 

6. Terkait dengan adnaya pemilih yang 
menggunakan KTP sebagaimana yang 

didalilkan oleh Pemohon, bahwa terdpaat 
banyak pemilih yang menggunakan KTP di 
Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 3.826 
pemilih, dan khusunya di kelurahan 
Jimbaran sebanyak 2.433 pemilih, maka 
berdasarkan hasil persidangan, yang 
termohon dalam hal ini menghadirkan saksi 
I Ketut Sarya menerangkan bahwa adanya 
penggunaan KTP yang begitu banyak saat 
hari pencoblosan, dikarenakan pemilih 
tidak terdaftar dalam DPT. Dan dari 60 TPS 
di kelurahan Jimbaran, menurut Saksi ada 
2.433 pemilih yang menggunakan KTP, 
karen banyak pemilih dari daerah lain yang 
bekerja dan pulang saat hari pencoblosan.  

7. Pemohon juga menghadirkan saksi Ahli 
yaitu I Gusti Putu Artha SP, M.Si yang pada 
pokoknya mempertanyakan banyaknya 
pemilih yang tidak terdafatr dalam DPT, 
sehingga harus menggunakan KTP, saat 
pemilihan berlangsung. Saksi ahli juga 
memberikan keterangan tertulis terkait 
pemilih yang menggunakan KTP, dimana 
dalam bukti tersebut tidak menerangkan 
secara rnci berpaa jumlah pemilih dan dari 
kelurahan/desa mana pemilih tersebut 
berasal. Dan menurut Mahkamah 
Kosntitusi akrena hanya bukti tersebut 
berupa surat pernyataan dan bukan bukti 
yang dikeluarkan termohon seperti Model 
C1, Model D, Model DA, Model DB dan 
Model DC yang telah memiliki dasar 
hukum sesuai yang diatur didalam undang-
undang No 8 Tahun 2012, serta Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 
2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 29 Tahun 2013, sehingga 
tidak cukup menyakinkan bagi Mahkamah 
Konstitusi dan hal ini tidak 
dipertimbangkan. 

8. bahwa adanya dalil terhadap termohon 
dari pemohon terkait atas sikap termohon 
yang tdiak bersikap transparan dan 
akuntabel, menurut Mahkamah Konstitusi 
hal tersebut tidak didukung dengan bukti 
yang cukup sehingga Mahkamah Kosntitusi 
tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Atas 
dasar hukum serta fakta hukum yang 
diajukan oleh pemohon kepada termohon, 
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menurut Mahkamah Kosntitusi dalil dalil 
yang disampaiakn oleh pemohon tidak 
terbukti dan tidak beralasan menurut 
hukum. 

Adapun dari hasil temuan data yang 
diperoleh peneliti, bahwa saat pemilihan 
umum legislatif 2014 lalu khususnya di 
Kab. Badung bahwa terdapat 2 (dua) 
pemetaan potensi pelanggaran, tahapan 
pemungutan suara pemilih dan potensi 
Pelanggaran potensi Pidana Pemilu.  

Sanksi yang jelas terkait adanya 
pelanggaran pemilu juga harus ditekankan 
pada peserta pemilu dan pemilih. Karena 
dalam prakteknya pemilih tidak begitu 
mengetahui model-model pelanggaran 
pemilu. Jika proses dan aturan ini diketahui 
oleh seluruh pihak, serta sistem yang 
dibangun untuk menjaga proses 
pemungutan suara dapat terpenuhi dapat 
dipastikan bahwa prinsip pemilu yang 
berintegritas akan dicapai. Sebagaimana 
syarat dari pemilu berintegritas adalah 
terjaminnya proses pemungutan dan 
penghitungan suara.  

Menjamim pengaturan dalam 
pemberian suara yang aman dan nyaman 
(Adequate Polling Arrangement), yang 
mana bahwa setiap pemilih juga berhak 
memberikan hak suaranya dengan rasa 
aman dan nyaman serta terpenuhinya hak-
hak memilih yang telah diatur berdasarkan 
undang-undang.  

Ketentuan untuk menciptakan 
pemilu yang berintegritas, juga 
mengedepankan prinsip tidak ada 
pemberian suara oleh pemilih yang tidak 
berhak (personation). Pemberian suara 
yang bukan haknya juga diatur didalam 
undang-undang sebagai suatu ketentuan 
hukum dimana apabila pelakunya 
melakukan hal tersebut dapat dikenai 
sanksi pidana pemilu.  

Prinsip untuk menciptakan pemilu 
yang berintegritas dan menanggani 
permsalahan dalam kasus mobilisasi 
pemilih pengguna KTP ini, harus 
mengedepankan prinsip tidak ada pemilih 
yang memberikan suaranya lebih dari satu 

kali baik di TPS yang sama maupun di TPS 
yang berbeda (double voting). Pencegahan 
agar tidak terjadi double voting dapat 
dilakukan oleh KPPS sebagai garda 
terdepan di TPS dalam pemungutan suara. 
KPPS memiliki peranan penting dalam 
menjaga intgritas dari pemungutan dan 
penghitungan suara.  

KPPS yang dalam hal ini sebagai 
penyelenggara ditingkat bawah juga wajib 
memiliki sikap dan prinsip sebagaimana 
yang terdapat dalam International Idea 
Handbook, Electoral Management Design, 
prinsip bagi penyelenggara pemilu adalah 
memiliki integritas yang tinggi, integritas 
yang dimaksud adalah penyelenggara harus 
bertindak dengan cara yang jujur, tidak 
berpihak (non-partisan) dan independen, 
artinya tidak ada pihak yang diuntungkan 
dalam proses pemungutan suara. Sikap 
Impartiality/ Ketidakberpihakkan pada 
peserta pemilu juga harus dikedepankan 
dalam sikap dan prinsip penyelenggara 
pemilu. Ini sebagai bentuk dari sikap adil 
dan jujur.  

Prinsip Independen juga menjadi 
salah satu prisnip yang harus dikedepankan 
oleh penyelenggara pemilu dalam proses 
pemungutan suara. Dasar dari prinsip ini, 
adalah dalam melaksanakan 
tugas/pekerjaan tanpa pengaruh atau berada 
dibawah kendali dari unsur luar yang 
mempengaruhi. 

Dalam proses pemungutan suara, 
tranparansi dari penyelenggara menjadi 
kunci bagi publik bahwa proses yang 
dilakukan sudah dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang ditentukan. Bentuk 
tranparansi yang dapat dilakukan adalah 
saat penghitungan suara tidak ditempat 
tersembunyi dapat diketahui oleh semua 
pihak. Selain itu, penyelenggara 
memberikan informasi terkait dengan 
waktu, tempat dan akses saat pemungutan 
suara dijalankan.  

Prinsip yang perlu ditekankan 
selanjutnya adalah profesionalisme 
penyelenggara, prinsip ini miliki arti bahwa 
diperlukan sebuah ketelitian dan akurasi 
dalam prosedur pemilihan yang bertujuan 
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untuk menghasilkan pemilu yang kridibel 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 
Penggunaan KTP berpotensi 
Malpraktik Pemilu 
 
Jika dilihat sejarah dari regulasinya, 
berdasarkan UU No 24 Tahun 2013, dapat 
dilihat bahwa KTP merupakan bentuk dari 
kewajiban pemerintah dalam 
memberikannya kepada setiap penduduk 
atau pemilih, untuk tetap dapat memberikan 
hak suaranya. Dan kewajiban akan KTP 
harus dimiliki oleh setiap penduduk paling 
lambat 5 tahun sejak UU ini disahkan.28 
Pemilihan Umum legislatif 2014 lalu 
khususnya di Kabupaten Badung, yang 
menjadi fenomena terbesar dalam pemilu 
yakni pengguna KTP yang mencapai 9.131 
orang / pemilih se Kab. Badung. Dan 
pengguna KTP terbesar di Kec. Kecamatan 
Kuta Selatan sebanyak 3.826 pemilih.  Dan 
khusus di Kelurahan Jimbaran mencapai 
2.433 pemilih. Dari uraian penggunaan 
KTP tersebut membuktikan bahwa, dari 
proses pemutakhiran data pemilih ynag 
dilakukan oleh PPDP terhadap masyrakat 
yang akan memilih masih belum sempurna. 
Adanya kekurangan dalam pendataan 
disebabkan faktor-faktor dimana salah 
satunya, adlah banyaknya rumah yang telah 
menjadi Toko dan ruko, atau bahkan 
pemilih yang sering kali berpindah-pindah 
tempat. 

Sebagaimana pernyataan Bapak 
Anggota KPU Kab. Badung Bapak I Wayan 
Arthana Dana (Pak Zul), dimana beliau 
menjelaskan tentang keadaan saat 
pemutakhiran data pemilih yang 
dilanjutkan dengan pemungutan suara, 
dimana bahwa tidak terdatanya sebagian 
masyarakat dalam DPT saat pencuklitan 
didasarkan pada;  

“pemilih terkadang namannya 
sama dan dalam 1 daerah yang 
sama contoh, nama Muhammad, di 
Jimbaran No 8, alamat di DP4 
cuma segitu, tapi namanya 
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Muhammad ada 5, trus PPDP nya 
binggung, akhirnya dimasukkan 
saja datanya semua, saat pemilu 
berlangsung yang namanya 
Muhammad juga mau milih semua, 
binggung di TPS mana, Ia harus 
coblos, sehingga pada akhirnya 
mereka hanya bawa KTP”.29 
 
Saat di konfirmasi mengenai C6 nya 

terdistribusi dengan baik, Bapak Jul sebagai 
Koordinator wilayah Kuta Selatan pun 
menyatakan bahwa, secara umum C6 
terdistribusi dengan baik, namun karena 
sebagian daerah Kuta Selatan yang dalam 
hal ini terdiri dari enam kelurahan (Kel. 
Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran, Pecatu, 
Unggasan, Kutuh) merupakan daerah 
wisata, pendistribusian C6 sedikit 
mengalami hambatan. Hambtan tersebut 
dikarenakan susahnya mencari pemilih 
yang ada, sebagaiman saat cek pencuklitan 
berlangsung. 

“untuk distribusi C6 sendiri, kalau 
pemilihnya dirumah atau ada 
keluarganya dirumah masih bisa 
dititipkan, namun kalau sudah 
diluar rumah itu yang sulit dicari 
pertama tidak ada, dicari kedua kali 
tidak ada, dicari 3 kali juga tidak 
ada, sampai jungkir balikpun tidak 
ada. Namun kami ditingkat bawah 
tidak berani mencoret. Akhirnya C6 
yang tidak terdistribusi kami bawa 
ke PPS dan disimpan di KPU”.  
 
Karena keadaan seperti inilah yang 

pada akhirnya warga masyarakat Jimbaran 
yang tidak mendapatkan C6 datang ke TPS 
hanya membawa KTP. Karena 
regulasinyakan memang diperbolehkan. 
Untuk adanya potensi kecurangan atau 
malpraktik pemilu saat pelaksanaan 
berlangsung, KPU Kab. Badung sendiri 
tidak mengetahui secara detail, hanya saja 
potensi serta adanya mobilisasi pasti ada 
dalam setiap pemilu. 

 

29	wawancara	dengan	Anggota	KPU	Kab.	Badung	Korwil	Kuta	
Selatan	Bapak	I	Wayan	Arthana	Dana.	
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pemilihan Umum yang senantiasa menjadi 
ajang perebutan suara pemilih, tentunya 
harus mengedepankan prinsip-prinsip 
pemilu berintegritas serta menjunjung 
tinggi asas-asas pemilu langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana 
fakta terkait banyaknya malpraktik pemilu, 
yang terjadi saat pemilihan umum legislatif 
2014. Untuk menjaga integritas pemilu, 
Komisi Pemilihan Umum sebagai 
penyelenggara pemilu tentu harus dapat 
mengatasi dari sebuah tindakan-tindakan 
kecurangan yang akan berdampak sitemik, 
massif, dan terstruktur, sebagaimana 
adanya mobilisasi pemilih pengguna KTP 
dan penggunaan C6 milik orang lain.  
Dalam kerangka hukum pemilu, bahwa 
adanya permasalahan terkait malpraktik 
pemilu diperlukan sebuah proses 
pencegahan dan penanganan agar 
terciptanya keadilan pemilu yang efektif 
dan benar. Dalam faktanya sangat sedikit 
pemilih yang mengecek nama mereka 
didaftar pemilih, dan sebagian besar 
pemilih tidak begitu mau tau mengenai 
daftar pemilih, sehingga pada saat hari 
pencoblosan, hampir sebagian besar 
pemilih hanya mengetahui bahwa pemilih 
dapat memilih dan berhak memilih hanya 
dengan membawa KTP. Proses dari 
penyelenggara ditingkat pusat serta aturan 
perundang-undang tidak melarang pemilih 
untuk datang ke TPS hanya dengan 
membawa identitas KTP, namun 
senyatanya bahwa KTP digunakan apabila 
pemilih tidak mendapatkan C6 dan atau 
tidak terdaftar didalam DPT, namun 
pemilih masih berada didalam satu 
wilayah/nama lain yang tercantum didalam 
KTP. Persoalan muncul terkait penggunaan 
KTP yang dibawa oleh pemilih dan saat 
ingin mencoblos adalah pemilih 
beranggapan hanya dengan membawa KTP 
(Surat Keterangan) bertempat tinggal 
didaerah tersebut diperbolehkan. Sehingga 
dengan kata lain peluang petugas tidak 
memberikan C6 pun menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan. Artinya bahwa, jika 
pemilih tidak mendapatkan surat 
pemberitahuan memilih (C6) pemilih masih 
dapat memilih hanya dengan membawa 
KTP. Persoalan tidak terdistribusinya C6 
dengan baik, dikarenakan tingkat mobilitas 
di daerah Kab. Badung cukup tinggi 
dibandingkan Kabupaten-Kabupaten di 
Bali lainnya. Hal ini juga menjadi salah satu 
faktor tidak terdistribusinya C6 dengan 
baik kepada pemilih khususnya di daerah 
Kuta di Badung. Hasil Wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti kepada petugas 
bahwa, pada dasarnya petugas dilapangan 
telah bekerja dengan maksimal, hanya saja 
saat pendistribusian C6, tidak dapat 
dilakukan berulang-ulang dikarenakan 
pemilih tidak ada ditempat. Petugas 
dilapanganpun berinisiatif mengembalikan 
C6 yang tidak terdistribusi ketingkat atas 
yakni ke KPU melalui PPS. Adanya 
pandangan pemilih terkait hal-hal seperti 
ini yang berakibat banyaknya dan makin 
banyaknya pemilih yang datang ke TPS 
hanya dengan membawa KTP. Untuk 
daerah perkotaan saja, banyak pemilih yang 
tidak mendapatkan surat pemberitahuan 
memilih. faktor mobilitas dan kesibukan 
yang tinggi mengakibatkan tidak 
terdistribusi dengan baik C6 kepada 
pemilih, belum lagi pemilih yang tidak 
dapat ditemui serta masih banyak kendala 
sulitnya akses untuk menyampaikan 
informasi kepda pemilih dan membagikan 
C6 sehingga, ketika hari pencoblosan 
pemilih hanya membawa KTP saja untuk 
dapat mencoblos. Ketentuan hukum akan 
memperbolehkannya pemilih yang tidak 
mendapatkan surat pemberitahuan 
memilih, datang hanya dengan 
menggunakan KTP juga mendorong 
tindakan mobilisasi dari kandidat kepada 
pemilih.  

IV. 2. Rekomendasi 

 Sebagai upaya dalam melaksanakan 
pemilu yang lebih baik dan berintegritas, 
adil serta dapat diterima dimasyarakat, 
maka penulis dalam hal ini ingin 
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memberikan beberapa rekomendasi atau 
saran terkait permasalahan yang muncul 
saat pemilihan umum berlangsung 
khususnya saat proses pemungutan suara 
pemilih. Malpraktik pemilu merupakan 
sebuah tindakan yang terjadi saat proses 
pelaksanaan pemungutan suara 
berlangsung. Tujuan dari adanya tindakan 
malprkatik adalah karena salah satu pihak 
menginginkan kemenangan dalam pemilu, 
sehingga menghalalkan cara untuk dapat 
memenangkan suara pemilih. Penulis ingin 
memberikan rekomendasi terkait hal 
tersebut guna memecahkan permaslaahan 
yang senantiasa timbul dan dapat 
berdampak pada integritas pemilu yang 
dijalankan diantaranya yakni; 

Sosialisasi perundang-undangan pemilu  

 Dengan ini peneliti mencoba 
memberikan rekomendasi yang kiranya 
nanti dapat dipergunakan oleh lembaga 
Instansi KPU sebagai penyelenggara 
pemilu agar dapat bekerja dengan baik dan 
berintegritas. KPU yang senantiasa menjadi 
objek termohon dari gugatan peserta 
pemilu, tentunya harus mampu dalam 
pencegahan dari bentuk-bentuk kecurangan 
dalam pemilu. Pencegahan akan adanya 
bentuk kecurangan dapat dilakukan dengan 
cara melakukan sosialisasi terkait undang-
undang pemilu, dimana yang menjadi 
acuan dari sosialisasi terkait adanya 
pelanggaran-pelanggaran pemilu adalah 
pemilih, edukasi terkait aturan hukum 
dalam pelaksanaan pemilu hendaknya 
dapat disampaikan oleh penyelenggara 
kepada pemilih, guna memberikan 
informasi dan edukasi untuk memberikan 
gambaran kepada pemilih, agar pemilih 
yang dalam hal ini subyek dari pemberi hak 
suara, mampu mengetahui apa saja yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 
pemilih selama pemilu berlangsung.   

Pertama, sosialisasi terkait undang-undang 
terkait pidana pemilu agar publik dapat 
mengetahui dan mencegah serta 
melaporkan jika terjadi tindakan pidana 

pemilu.  

Kedua, KPU sebagai penyelenggara 
mampu memberikan ketentuan-ketentuan 
hukum terkait pelanggaran-pelangaran 
yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. 

Ketiga, untuk menciptakan pemilu yang 
berintegritas, tentunya KPU dan Bawaslu 
bekerja bersama-sama dalam seluruh 
tahapan pemilu, yang dimana KPU dalam 
seluruh tahapan pemilu bersama Bawaslu 
berkoordinasi dalam penyampaian 
sosialisasi terkait perundang-undangan 
dalam pemilu. 

KPU Menyediakan Petugas Verifikator 
Pemilih 

 KPU sebagai penyelenggara 
pemilu, bekerja dari tingkat atas hingga 
tingkat bawah di TPS. Untuk ditingkat TPS 
sendiri, KPU yang dibantu oleh Petugas 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS), hendaknya dapat 
mengetahui apa yang menjadi bagian dari 
tugas KPPS itu sendiri. KPPS dalam satu 
TPS yang memiliki Tujuh orang KPPS, 
memiliki tugas dan fungsinya masing-
masing. Pemilih yang mungkin namanya 
telah terdaftar dalam TPS tidak serta merta 
mencoblos dimana pemilih tersebut suka. 
Artinya pembatasan pemilih yang akan 
memberikan hak pilihnya juga 
mengutamakan sikap disiplin guna 
menciptakan pemilu yang berintegritas. 
Sebagaimana yang telah dipaparkan 
sebelumnya, bahwa kemungkinan-
kemungkinan akan posisi pemilih yang 
memang telah terdaftar atau terdaftar 
namun tidak mendapatkan C6 sehingga 
menggunakan KTP atau suarat Keterangan 
lainnya, maka yang perlu diperhatikan 
adalah pemilih benar-benar memilih pada 
tempatnya.	 

KPU Menyediakan Kartu Memilih yang 
berbasis elektronik 

KPU selain menyelenggarakan 
pemilu secara berintegritas, hendaknya 
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mampu memberikan pelayanan yang 
optimal kepada pemilih. Pelayanan tersebut 
dapat dilakukan dengan cara memberikan 
kartu pemilih. Peneliti menilai, bahwa agar 
tidak terjadi mobilisasi masa terkait dengan 
adanya penggunaan KTP, tidak 
terdistribusinya C6 dan permasalahan-
permasalahan lain, maka KPU sebagai 
penyelenggara pemilu yang juga fungsinya 
melayani, dapat memberikan Kartu Pemilih 
Tetap yang dimiliki oleh Pemilih, yang 
dimana kartu pemilih tersebut telah 
tersinergi dengan KTP. Dengan kartu 
pemilih tetap, pemilih juga akan mudah 
untuk dilakukan verifikasi saat masuk 
kedalam TPS. Apakah pemilih tersebut 
benar sebagai pemilih yang ada di TPS 
ataukan pemilih lain yang salah masuk 
TPS. Pemungutan dan Penghitungan suara 
menjadi kunci utama dari penyelenggaraan 
pemilu yang berintegritas, serta karena saat 
itulah suara pemilih dan suara dihitung 
untuk dijadikan kursi sebagai bagian dari 
legitimasi kepada pemerintah dan pilar 
demokrasi yang ada. Penjagaan yang ketat 
dan jujur dari penyelenggara diharapkan 
agar pemilu yang dijalankan dapat tercipta 
dengan baik serta penuh kepercayaan dari 
publik. Tentunya untuk menjamin, hak-hak 
pemilih serta hak-hak peserta pemilu dapat 
terpenuhi dengan penuh kejujuran dan 
tanggung jawab bersama guna menciptakan 
pemilu yang berdaulat adil dan jujur. 
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