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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN 

UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA 

PEKALONGAN 

 

Abstrak 

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang 

demokratis. Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses 

penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan 

dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun 

sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika 

tidak segera diselesaikan dengan baik salah satunya adalah Tindak Pidana 

Pemilihan Umum. Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu 

merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu.Sentra. 

Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu. 

kehadiran gakkumdu merupakan suatu jalan untuk mewujudkan pemilu yang adil. 

 

Kata Kunci: Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu 

 

 

Abstract 

Elections are an important instrument towards a democratic country. In the process 

of organizing elections, the election process does not always run smoothly. Various 

problems and obstacles in the implementation of elections both that occur during 

the election and beforehand are problems that will certainly have wide impact if not 

immediately resolved properly one of which is the Election Crime. The 

effectiveness of law enforcement and the resolution of election disputes is a very 

important dimension to the validity of an election. Central. Gakkumdu is the center 

of Election criminal law enforcement activities. the presence of gakkumdu is a way 

to bring about fair elections. 

Keywords: Elections, Election Crime, Gakkumdu Centre 

 
1. PENDAHULUAN  

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara 

konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas (Rechstaat), tidak berdasar atas 

kekuasaan belaka (Machstaat). Disebutkan pula bahwa “ Pemerintahan 

Indonesia berdasar atas sistem konstitusi ( Hukum dasar ), tidak bersifat 

absolutisme atau berada dalam kekuasaan yang tidak terbatas. “Negara hukum 

ialah suatu negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, 

yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan atas kesadaran hukum dalam 

masyarakat. ( Natangsa Surbakti, 2012). 

Pemilihan umum sebagai wujud nyata pesta demokrasi bertujuan untuk 
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mewujudkan negara demokrasi, haruslah dapat dilaksanakan dengan baik 

seperti esensi pemilihan umum yang di amanatkan Pasal 22 E ayat (1)  

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum 

dilaksanakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali” hal tersebut memiliki tujuan agar 

pemilihan umum terlaksana dengan profesional dan memiliki kredibilitas 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  

Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilu di Indonesia 

mengalami banyak perubahan baik berupa jenis tindak pidana maupun 

aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. “Hal 

tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pemilu merupakan permasalahan 

yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis 

dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokratis yaitu pemilihan umum.” 

(Nuria Mentari Idris, 2014). Para pengamat politik, pengamat hukum, dan 

sebagaimana masyarakat menilai pengaturan dan penegakkan hukum tindak 

pidana pemilu masih kurang efektif.  

Demi melaksanakan pemilihan umum yang bermartabat, berkualitas 

serta sesuai dengan amanat konstitusi, penegakkan hukum pada tindak 

pidana pemilu merupakan sebuah langkah yang harus ditegakkan secara 

mutlak dan tidak dapat ditawar dengan apapun. Seperti halnya pada 

pemilihan umum seringkali diketemukan sejumlah tindak pidana baik yang 

berskala nasional maupun lokal seperti yang terjadi di Kota Pekalongan 

yang membuat proses demokrasi sedikit terciderai.  

 

2. METODE  

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris 

adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan 

meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan penelitian 

terhadap data primer dilapangan. (Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013). 

Jenis Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penulis 

akan menggambarkan proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dan 

peran dari sentragakumdu dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu. 
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Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi 

Kepustakaan dengan melakukan pencarian, pencatatan, menganalisis, dan 

memperlajari literarur-literatur yang berupa bahan pustaka dan Wawancara 

yang dilakukan terhadap lembaga penegakan hukum pemilihan umum yaitu 

Badan Pengawas Pemilu kota Pekalongan, Penyidik Kepolisian Kota 

Pekalongan, dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota 

Pekalongan. Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis 

kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambar gambaran secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 

2019 di Kota Pekalongan 

Penanganan Tindak Pidana Pemilu dapat dimulai ketika terdapat laporan 

dan atau temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). 

Hal tersebut merupakan langkah awal yang mutlak dalam penegakkan 

tindak pidana pemilihan umum. Setelah laporan atau temuan diterima maka 

dilanjutkan dengan menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat 

formil dan materiil atau tidak. Apabila syarat tersebut dipenuhi maka 

dilanjutkan kedalam kajian, untuk menentukan apakah perkara tersebut 

masuk ke dalam tindak pidana pemilu dan menentukan pasal yang akan 

disangkakan. Setelah itu dilakukan kajian atau klarifikasi kepada pelapor, 

terlapor, saksi dan ahli. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan kedua 

hasil kesimpulan dari kajian. Setelah kajian dilakukan maka dilakukan rapat 

pleno untuk menentukan apakah dapat diteruskan ke tingkat penyidikan atau 

tidak. Setelah penyidikan dilakukan maka dilanjutkan kedapam proses 

pembahasan ketiga untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa dan 

Pengawas Pemilu untuk diteruskan kepada Jaksa. Setelah berkas lengkap 

diterima jaksa maka diajukan ke pengadilan, dan setelah proses persidangan 

selesai dilanjutkan kedalam pembahasan keempat untuk menentukan 

apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak. 
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3.2 Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Putusan No 

170/Pid.Sus/2019/PN.Pkl 

Perkara Tindak Pidana Pemilu di Kota Pekalongan merupakan perkara 

limpahan OTT dari Polres Pekalongan Kota kepada Badan Pengawas 

Pemilihann Umum pada tanggal 17 April 2019. Pembahasan pertama 

dilakukan pada tanggal 18 April 2019 dengan hasil bahwa temuan dengan 

register nomor 019/TM/PL/Kota/14/03/IV/2019 terdapat duggan tindak 

pidana pemilu sebagaimana pasal 523 ayat (3)  Undang-undang No 7 Tahun 

2017. Dari hasil tersebut kemudian dilanjutkan kedalam proses 

klarifikasi/penyelidikan dengan memanggil para saksi dan dilanjutkan ke 

dalam kajian terhadap hasil penyelidikan tersebut. Kemudian dilanjutkan 

pada pembahasan kedua, rapat pleno, persidangan hingga putusan. Pada saat 

putusan terdakwa di vonis dengan pidana penjara selama 2 bulan dan denda 

sebesar Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) 

3.3 Peran Sentra Gakumdu dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Pemilihan Umum 2019 di Kota Pekalongan 

Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan di bentuk berdasarkan Keputusan 

Bawaslu Kota Pekalongan nomor 23-KEP.K/JT.31/2019 ditetapkan pada 

tanggal 25 Februari 2019, Sentra Gakkumdu Kota terdiri 3 (tiga) unsur 

lembaga yaitu  dari Bawaslu Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota dan 

Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dengan jumlah total personil Sentra 

Gakkumdu Kota Pekalongan sebanyak 18 orang. Fungsi Sentra Gakkumdu 

dalam penegakan hukum pemilu adalah sebagai forum koordinasi dalam 

forum koordinasi dalam proses penaganan setiap pelanggaran tindak pidana 

pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, 

peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sentra Gakkumdu Kota 

Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 mendapatkan 4 temuan 

dugaan tindak pidana pemilihan umum, dengan rincian sebagai berikut 

Pada saat gelaran pemilihan umum 2019 di Kota Pekalongan, 

terdapat 4 (empat) temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang 

melanggar ketentuan perundang - undangan, diantaranya yaitu : 

1. Pelanggaran pemilu kampanye diluar jadwal  
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Kampanye diluar jadwal merupakan delik yang diatur di dalam Pasal 

492 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

kasus tersebut bermula pada saat terdapat temuan oleh anggota bawaslu 

Kota Pekalongan lainnya yaitu  Nasron, S.E, S.y yang menemukan 

adanya iklan kampanye di media cetak harian Koran Radar Pekalongan 

yang dilakukan oleh Drs. H Syamsalis yang merupakan Calon Anggota 

DPR RI Dapil X Jawa Tengah dari Partai PKS. Pada awalnya bawaslu 

Kota Pekalongan mengatakan bahwa temuan tersebut secara syarat 

formil sudah terpenuhi, tetapi syarat materiil yang di antaranya 

mencakup peristiwa dan uraian kejadian, tempat kejadian peristiwa 

belum tergambar dengan jelas.  

Berdasarkan hasil pembahasan pertama, Sentra Gakkumdu 

berkesimpulan bahwa locus dan tempos delicti tidak berada di wilayah 

Kota Pekalongan, tetapi di wilayah Kabupaten Batang. Dari hasil 

tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan melakukan konsultasi dengan 

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hasil dari konsultasi tersebut 

menyatakan perkara ini masuk kedalam tanggung jawab Bawaslu 

Kabupaten Batang. Kasus ini berhenti pada pembahasan ketiga Sentra 

Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa : 

a. Tidak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh saudara 

terlapor A. Machmud Yunus, sehingga unsur dengan sengaja yang 

disangkakan terhadap saudara A. Yunus tidak terbukti 

b. Dihentikannya proses pengananan tindak pidana Pemilu. 

2. Penggunaan Fasilitas Negara (Mobil Dinas) pada saat Kampanye. 

Delik mengenai Penggunaan Fasilitas Negara pada saat kampanye 

diatur di dalam Pasal 521 Undang – undang No 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. Kasus ini bermula dari temuan Anggota  Panwaslu 

Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, pada saat mengawasi 

Giat Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil Jawa 

Tengah 13 di Hotel Pesona Kota Pekalongan Peristiwa tersebut pada 

mulanya diketahui oleh 2 Anggota Panwaslucam Pekalongan Timur 

Moch. Eko Widiyanto dan Mohamad Alwi yang menemukan peserta 
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Rakor Pemengangan Pemilu Partai Golkar yang mengendarai Mobil 

Toyota Rush plat merah dengan Nomor Polisi G 88 CA yang diduga 

mobil tersebut milik Drs. Tjuk Kushindarto Kepala Dinas Pemuda, 

Kebudayaan dan Parwisata Kota Pekalongan yang mengantar istrinya 

yang juga caleg DPRD Golkar Dapil 2 Kota Pekalongan, Hj Endang 

Setyo Palupi, M.Pd. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh 

Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan, pembahasan tersebut 

menghasilkan : 

1) Terpenuhi Syarat formil dan materiil 

2) Diduga melanggar ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1 huruf h 

Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

3) Ditindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi atau penyelidikan dan 

membuat kajian 

Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Pekalongan perkara 

tersebut diteruskan ke dalam proses penyidikan di Polres Pekalongan 

Kota dikarenakkan memenuhi unsur suatu delik pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat 1 huruf h sebagaimana hasil 

dari keterangan Saksi, Terlapor dan penemuan barang bukti. Perkara ini 

berhenti di pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan, 

dengan hasil pembahasan sebagi berikut : 

a. Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum Pasal 521 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

b. Dihentikannya proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum. 

c. Keterlibatan Tjuk Kushindarto ( Kepala Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan ) diteruskan 

kepada pihak terkait yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara untuk 

selanjutnya diberikan sanksi menurut aturan yang berlaku 

3. Politik uang pada saat masa tenang. ( 2 kasus) 

Perbuatan politik uang atau money politics adalah Perbuatan  politik 

uang diatur didalam Pasal 523 ayat 1, Dalam kasus yang terjadi di Kota 

Pekalongan dugaan pelanggaran pidana pemilu berawal dari temuan 

Anggota Bawaslu Kota Pekalongan saudara Nasron, S.E, Sy yang 



 

 

7 

 

diawali dengan laporan anggota Polres Pekalongan Kota saudara 

Iswanto, , saudara iswanto mendapatkan informasi dari masyarakat 

akan adanya transaksi pembagian uang di suatu wilayah di kota 

pekalongan untuk mencoblos caleg tertentu, pada saat melakukan 

penyisiran ke lokasi didapati 5 orang yang masih berada di lokasi, dari 

keterangan 5 orang tersebut mereka mengakui sedang menunggu 

seseorang yang bernama Zaenal yang sudah menjanjikan akan 

memberikan sejumlah uang dari calon Anggota DPRD Kota 

Pekalongan yang bernama Fau Miskiyah untuk memilih salah satu 

caleg yang bernama Fau Miskiyah Nomor Urut 7 Dapil 3 Pekalongan 

Timur dari Partai Golkar, di lokasi tersebut saudara Iswanto 

menemukan stiker, Pamflet yang bergambarkan Calon Anggota DPRD 

Kota Pekalongan Dapil 3 Pekalongan Timur Nomor urut 7 atas nama 

Fau Miskiyah dari Partai Golkar dan poster surat suara Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah 

Pemilihan III Pekalongan Timur yang bergambarkan logo Komisi 

Pemilihan Umum dan 16 loga Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 

yang salah satu logo Partai yaitu Partai Golkar tertera nama Fau 

Miskiyah beserta nomor urut 7, kemudian 5 (lima) orang tersebut 

dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk diamankan dan selanjutnya 

sekitar pukul 08.30 WIB ke lima orang tersebut dibawa ke Kantor 

Bawaslu Kota Pekalongan. 

Kasus money politics ini adalah satu – satunya kasus yang berjalan 

hingga proses peradilan dan mendapatkan putusan Pengadilan Negeri 

Kota Pekalongan dengan amar putusan : 

1) Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Setiap peserta yang dengan sengaja pada 

masa tenang memberikan imbalan uang  kepada pemilih secara 

tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j tentang Pemilihan 

umumsebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum 
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2) Menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar 

Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah ) 

Bahwa atas Putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya Banding ke 

Pengadilan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam hal 

ini melalui Jaksa Penuntut Umum  akan pikir-pikir terlebih dahulu 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan permasalah di atas, maka adapun kesimpulannya sebagai 

berikut: 

Pentingnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan 

tindak pidana pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun 

aparat Kepolisian, dikarenakan masyarakat cenderung takut karena 

mendapatkan ancaman dari tim sukses dari pihak yang dilaporkan tersebut, 

dan sering kali penegak hukum masih berpihak pada calon – calon tertentu. 

Beberapa perkara terhenti di tengah jalan dikarenakan berbagai 

faktor, diantaranya dikarenakan kurangnya alat bukti, laporan tidak 

memenuhi syarat formil maupun materiil, dan tidak memenuhi suatu unsur 

suatu delik didalam Undang – undang pemilihan umum dikarenakan 

perbedaan pendapat antar lembaga tersebut, dengan demikian, perlu suatu 

langkah untuk pemahaman secara bersama antar tiga lembaga tersebut. 

Kedudukan Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak 

pidana pemilu memberikan suatu tujuan agar sebuah dugaan tindak pidana 

pemilu mendapatkan suatu penanganan yang lebih lanjut dan memberikan 

kepastian hukum bagi terlapor 

Dari segi penegak hukum, tidak bertindak adil dan objektif dalam 

memandang perkara yang diajukan kepadanya. Masih ada kepentingan 

tertentu di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu.
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4.2 Saran  

Bagi para pembentuk Undang-undang, sistem penanganan tindak pidana 

pemilu masih membutuhkan perhatian dan pembenahan agar dapat 

implementasikan dengan baik dan efektif sehingga mewujudkan sistem 

pemilihan umum yang jujur dan tidak adil. Perbaikan tersebut dapat 

dilakukan mulai dari perbaikan peraturan atau regulasi yang berkaitan 

dengan tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, bahwa Indonesia belum 

mempunyai hukum acara sendiri yang berkaitan dengan penyelesaian 

perkara tindak pidana pemilu,  

Bagi para aparat penegak hukum pemilu, perlunya sinkronisasi dan 

pemahaman secara utuh dan menyeluruh hal – hal yang berhubungan dengan 

regulasi mengenai tindak pidana pemilu, ini dimaksudkan agar dikemudian 

hari sedikit dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat terkait dugaan 

tindak pidana pemilu antara aparat penegak hukum pemilu atau sentra 

gakkumdu. 

Bagi para masyarakat, perlunya ditanamkan pemahan yang berkaitan 

dengan tindak pidana pemilu serta ancamannya, dan perlu ditanamkan 

budaya anti politik uang, serta tidak takut untuk melaporkan dugaan tindak 

pidana pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun aparat 

Kepolisian agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil sebagaiamana 

harapan dari konstitusi. 
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