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“Sanksi bagi pelanggaran pemilu harus jelas, konsisten dan efektif. Jika tidak, 

akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak 

konflik ”.
1
 

 

Salah satu syarat utama demokrasi adalah sistem pemilihan umum yang jujur dan 

adil. Kondisi tersebut akan tercapai manakala tersedia perangkat hukum dalam proses 

penyelenggaraan pemilu, yakni peraturan perundang-undangan pemilu. Perundangan-

undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh 

buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk 

tindakan ilegal, dan praktik korup.
2
 Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan 

terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan 

untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus 

disediakan oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran 

harus diatur. Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam 

undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu atau 

hak partai politik lainnya harus mendapat akses atas keadilan dan penyelesaian masalah.
3
 

Di Indonesia, sistem pemilu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang 

Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan yang paling terbaru Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

                                                             
1 Todung Mulya Lubis, “Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan”, 10 September 2002.   
2 United Nations, loc.cit.   
3United Nations, loc.cit.  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Umum. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi 

Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.
4 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, secara resmi disahkan pada tanggal 15 

Agustus 2017 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. UU 

Pemilu ini lahir dengan beberapa alasan; Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum ditetapkan untuk mencapai tujuan negara. Kedua, memperkuat 

sistem ketatanegaraan yang demokratis. Ketiga, undang-undang tersebut dibuat agar 

dapat mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegras. Keempat, undang-undang 

tersebut disahkan sebagai instrumen yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum. 

Selain empat hal tersebut, konsideran juga masih memberikan dua alasan yang 

melatarbelakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Kelima, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan 

pemilihan umum. Selain itu dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencegah duplikasi 

dalam pengaturan pemilihan umum. Keenam, alasan terakhir dalam konsideran adalah 

untuk menciptakan pemilihan umum yang efektif dan efisien
5
.  

Namun kaitannya dengan kepentingan penulisan, pembahasan hukum pemilu 

difokuskan pada pengaturan pelanggaran dan sengketa pemilu bagi terwujudnya 

penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas dalam persfektif Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan lain dari tulisan ini juga dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca memahami pengaturan pelanggaran dan sengketa pemilu sesuai Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Sebelum masuk pada bahasan hukum pemilu, diawal penulisan terdapat uraian 

bagaimana rumusan standar international mengenai penegakan hukum pemilu dan konsep 

keadilan pemilu. Di bagian tulisan berikutnya, diuraikan tentang pelanggaran pemilu, 

sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu sebagai salah satu indikator hukum 

pemilu yang berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, 

sesuai persfektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.  

 

A. PENEGAKAN HUKUM PEMILU, DAN KONSEP KEADILAN PEMILU 

Secara konseptual, sangat perlu untuk diuraikan bagaimana rumusan 

international mengenai penegakan hukum pemilu dan konsep keadilan pemilu. Jadi 

penulis menggunakan sumber rujukan dari Institute International untuk Demokrasi 

dan Bantuan Pemilihan (International IDEA). Sebuah organisasi antar pemerintah 

yang beranggotakan Negara-negara dari semua benua, yang memiliki mandat untuk 

menyebarluaskan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia.  

 

                                                             
4 Farahdiba Rahma Bachtiar,” Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi”, Jurnal Politik 

Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.  
5 Lihat konseideran Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 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1) Penegakan Hukum Pemilu 

Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum 

yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan 

hak asasi manusia. Karena itu penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak 

memberikan suara juga merupakan hak asasi manusia. Kerangka hukum pemilu 

harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi 

hak pilih. Kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, 

dan partai berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau 

pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. 

Undang-undang pemilu mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu 

atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan guna 

mencegah hilangnya hak pilih pihak korban. Undang-undang itu harus 

menetapkan hak untuk mengajukan banding. Keputusan dari pengadilan pada 

tingkat tertinggi harus diberikan sesegera mungkin. Kerangka hukum harus 

mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan 

memutus suatu pengaduan. Waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak 

yang mengajukan pengaduan juga harus di tetapkan. Beberapa pengaduan dapat 

diputuskan dengan segera, yang lainnya memerlukan waktu beberapa jam, dan 

yang lainnya memerlukan waktu beberapa hari. Oleh karena itu batas waktu harus 

memungkinkan adanya keleluasaan dengan mempertimbangkan tingkatan dari 

lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan serta seberapa berat pengaduan 

tersebut. 

Juga patut dipertimbangkan bilamana keputusan itu sangat mendesak 

dalam pemilu. Penyelesaian segera seringkali dapat mencegah eskalasi masalah 

kecil menjadi masalah besar. Akan tetapi ada beberapa jenis perselisihan tertentu 

yang hanya dapat diajukan setelah selesainya proses pemilu.  

 

2) Konsep Keadilan Pemilu (Electoral Justice) 

Konsep keadilan pemilu, sebagaimana dinyatakan oleh International 

IDEA tahun 2010 bahwa keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang 

tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau 

internasional untuk;
6
  menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan 

terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;  melindungi atau 

memulihkan hak pilih; dan  memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih 

mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, 

dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting 

untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip 

demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem 

                                                             
6 International IDEA, Keadilan Pemilu, Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Jakarta 2010 hal 5-6 
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keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi 

ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk 

membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku 

pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses 

pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori 

ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat 

menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah 

terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh 

karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk 

menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan 

pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga 

merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan 

menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang 

memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena 

sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah 

dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia 

berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti 

sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki 

legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan 

kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen 

hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara 

efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan 

keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila 

sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya 

akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan 

partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. 

Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen 

kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. 

Sistem keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme 

untuk menjamin adanya penyelesaian sengketa pemilu yang kredibel. Mekanisme 

sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian 

sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif). 

Terdapat ragam mekanisme penanganan sengketa pemilu yang tersedia, yaitu 

mekanisme yang sifatnya mengoreksi (korektif) atau menghukum (punitif). 

Peningkatan penghormatan terhadap supremasi hukum akan mendorong 

menurunnya jumlah sengketa pemilu yang perlu ditangani. Budaya politik yang 

mendorong perilaku taat hukum dan penghormatan terhadap norma demokrasi 

dapat membantu mengurangi potensi timbulnya sengketa pemilu, sehingga yang 

perlu ditangani nantinya hanya sengketa yang paling banyak menimbulkan 

perdebatan. Pelibatan partai politik besar dan kelompok masyarakat sipil dalam 
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proses pembuatan kerangka hukum pemilu juga penting untuk mengurangi 

potensi sengketa pemilu.  

Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu :
7
 

Formal:  

a) mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan 

pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk 

membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses 

pemilu;  

b) mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran 

pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada 

pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas 

ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (liability) pidana atau 

administratif terkait dengan pemilu; dan 

Informal:  

c) mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang 

bersengketa 

Berdasarkan konsep International IDEA diatas, dapat dinyatakan bahwa 

pengaturan pelanggaran dan sengketa dalam perundang-undangan pemilu sangatlah 

penting untuk mendukung terwujudnya penyelenggaran pemilu yang adil dan 

berintegritas, karena sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di 

dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas 

pemilihan umum. Untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya 

senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai 

jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan tidak hanya sekedar 

menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi 

hak-hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai 

lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilihan 

umum sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya.8 

Alasan lainnya, perilaku (pelanggaran) yang salah ini menunjukkan kualitas 

proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. 

Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan 

publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda 

dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang 

berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-

masing negara.
9
 

 

                                                             
7 Ibid hal 5-6 
8 Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi 

Pemerintahan Demokrasi”, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.  
9 Ibid hal 15 
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B. PELANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU DAN 

PERSELISIHAN HASIL PEMILU  

Salah satu hukum pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu, ditetapkannya pengaturan tentang pelanggaran pemilu, sengketa 

proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu yang dinyatakan dalam masing-masing 

Bab, yaitu : 

(a) Pada Bab pelanggaran pemilu; memuat tata cara penanganan temuan dan laporan 

pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran 

administratif pemilu disertai dengan tata cara penyelesaian pelanggaran 

administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu dengan tata cara penanganan 

tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra penegakan 

hukum terpadu.  

(b) Pada Bab sengketa proses pemilu; memuat materi tentang penanganan 

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, penyelesaian sengketa proses 

di Bawaslu, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha 

Negara disertai dengan tata caranya, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara 

Pemilu.  

(c) Pada Bab Perselisihan Hasil Pemilu; memuat tata cara penyelesaian perselisihan 

hasil pemilu. 

 

1. Pelanggaran Pemilu 

a) Penanganan dan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 

Pelanggaran pemilu dapat berasal dari adanya temuan pelanggaran pemilu 

dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan terhadap pelanggaran merupakan 

hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu 

LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 

Sedangkan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga 

Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta, dan pemantau pemilu 

kepada Bawaslu hingga pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan 

pemilu.  

Karena ketentuan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dimaknai 

berbeda, maka ketentuan penanganan laporan dan temuan pelanggaran 

pemilu diatur juga secara berbeda oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017. Pelanggaran pemilu yang bersumber dari laporan, aturannya harus 

disampaikan secara tertulis dengan memuat; nama dan alamat pelapor, pihak 

terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Untuk 

pelanggaran pemilu yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu 

Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
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Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS, ditetapkan oleh UU 

pemiu sebagai temuan.  

Baik laporan dan pengawasan, limitasi waktunya penanganannya berlaku 

sama, yakni laporan dan pengawasan tersebut disampaikan paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sejak diketahui dan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. 

Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti 

kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, 

Panwaslu LN dan Pengawas TPS paling lama sejak 7 (tujuh) kerja setelah 

temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Tetapi batasan waktu 7 (tujuh) 

hari dapat diperpanjang apabila Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu 

LN dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak 

lanjut hasil kajian, maka keterangan tambahan dan hasil kajian dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima 

dan diregistrasi. 

Setiap temuan dan laporan pelanggaran pemilu setelah diregistrasi, dikaji 

dan terbukti kebenarananya, Bawaslu dan jajarannya melakukan tindakan 

penanganan dan penyelesaian setiap pelanggaran pemilu tersebut dengan 

ketentuan:  

Pertama, Pelanggaran kode etik KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, 

Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, di teruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, 

dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.  

Kedua, Pelanggaran administratif di proses oleh Bawaslu, Bawaslu 

Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan 

kewenangan masing-masing, dan  

Ketiga, Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang 

bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana 

pemilu; penanganan temuan dan laporannya diproses oleh Bawaslu, Bawaslu 

Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan 

kewenangan masing-masing, dan/atau di teruskan kepada instansi atau pihak 

yang berwenang.  

 

b) Pelangggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran 

terhadap etika penyelenggara yang berdasarkan sumpah dan atau janji 

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Kode Etik 
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termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan menjaga martabat 

profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak bertujuan melindungi pasien atau 

klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas.10 

Maka untuk menangani pelanggaran kode etik, Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses 

pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

penyelenggara pemilu, termasuk memproses dugaan pelanggaran kode etik 

PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN. Pengaduan dan/atau laporan ke DKPP 

adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta 

Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR.
11

 

Penanganan pengaduan pelanggaran kode etik diatur mulai dengan cara 

menyampaikan pengaduan, verifikasi dan penelitian administrasi, sidang 

pemeriksaan dan terakhir putusan. Berikut penjelasannya dalam Pasal 458 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu ; 

1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara 

pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau 

pemilih di lengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. 

2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap 

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada penyelenggara 

pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. 

4) Dalam hal penyelenggara pemilu yang diadukan tidak memenuhi 

panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 3, DKPP 

menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum 

melaksanakan sidang DKPP. 

5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan 

penyelenggara pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan 

yang dapat di terima, DKPP dapat segera membahas dan 

menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara pemilu yang 

bersangkutan. 

6) Penyelenggara pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan 

tidak dapat menugaskan kepada orang alin. 

7) Pengadu dan penyelenggara pemilu yang diadukan dapat 

menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP 

8) Pengadu dan penyelenggara pemilu yang diadukan 

mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan 

sidang DKPP. 

                                                             
10 H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2010. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti hal 

92.  
11 Baca Peraturan DKPP No 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara  
Pemilu No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 
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9) Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di 

hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau 

alat bukti laiannya.  

10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau 

verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan 

dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. 

11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi di ambil dalam 

rapat pleno DKPP. 

12)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dapat berupa teguran 

tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk 

penyelenggara pemilu. 

13) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 bersifat final dan 

mengikat. 

14) Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.  

 

Selain memiliki kewenangan diatas, DKPP juga berwenang membentuk 

Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Keanggotaan TPD terdiri atas unsur DKPP, 

KPU Propinsi/KIP Propinsi Aceh, Bawaslu Propinsi, Panwaslih Propinsi 

Aceh dan Unsur Masyarakat.
12

 TPD dibentuk untuk memeriksa dugaan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu didaerah.  

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Propinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, TPD 

berwenang memeriksa, pengambilan putusan terhadap pemeriksaan oleh 

TPD, tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP. Selain itu, kewenangan TPD 

yang lain adalah memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik bagi 

penyelenggara pemilu dengan jabatan sebagai PPK, PPS, KPPS, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai Tim Pemeriksa Daerah diatur dalam Peraturan DKPP No 5 

Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019.   

Sebelum DKKP menetapkan putusan, DKPP melakukan penelitian 

dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan 

keterangan saksi serta bukti lainnya maka putusan DKPP dapat berupa sanksi 

atau rehabilitasi. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, 

pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara 

pemilu. Putusan yang telah dijatuhkan DKPP, sifatnya final dan mengikat 

(final and binding) sehingga penyelenggara pemilu diwajibkan melaksanakan 

putusan DKPP. Maksud putusan bersifat final yakni putusan DKPP langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya 

                                                             
12 Baca Peraturan DKPP No 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019. 
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hukum yang dapat di tempuh. Sedangkan sifat mengikat bermakna tidak 

hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

 

c) Pelanggaran Administratif Pemilu 

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, 

prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan 

pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan oleh 

Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dinyatakan oleh 

UU Pemilu, pelanggaran administratif pemilu, tidak termasuk tindak pidana 

pemilu dan pelanggaran kode etik. 

Secara umum penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah 

dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran 

administratif sesuai tata cara yang diatur dalam perundang-undangan pemilu, 

Pasal 461 UU No 7 Tahun 2017 yang menyebutkan;  

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, 

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif.  

2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat 

rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran 

administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. 

3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.  

4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan 

pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. 

5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib 

memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan 

diterima dan diregistrasi. 

  

Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan putusan 

berupa ;  

a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  

b. Teguran tertulis,  

c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan 

d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.  

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap 

pelanggaran administrasi, wajib ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang dikenai 

sanksi, termasuk KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.  

Bentuk pelanggaran administrasi yang lain dinyatakan dalam pasal 463 

ayat 1, bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran administratif secara 
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terstruktur, sistematis, dan masif, maka Bawaslu menerima, memeriksa dan 

merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja.  

Terhadap putusan Bawaslu tersebut, KPU wajib menindaklanjuti putusan 

Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak di terbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan 

KPU dapat berupa sanksi pembatalan Calon anggota DPR, DPD, DPRD 

Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden. Lebih lanjut diatur, bahwa Calon anggota DPR, DPD, DPRD 

Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan masih dapat 

mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. 

Selanjutnya, Mahkamah Agung akan memutus upaya hukum pelanggaran 

administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA.  

Putusan di MA menjadi akhir dari segala upaya hukum, karena bersifat 

final dan mengikat.  

Bagaimana jika KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu?, 

jawabannya diterangkan dalam pasal 464 bahwa Dalam hal KPU, KPU 

Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta pemilu tidak 

menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP sebagai pelanggaran etik 

penyelenggara pemilu.  

  

d) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 

Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 488-554 rumusan UU Pemilu No 7 

Tahun 2017. 

Berbeda dengan penanganan pelanggaran lainnya, pelanggaran pidana 

dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan Bawaslu, 

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dengan penanganan yang 

cepat. Hal ini ditegaskan dalam tata cara penanganan laporan dugaan tindak 

pidana pemilu, dimana laporan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu propinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak 

Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dan/atau 

Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang 

didiuga merupakan tindak pidana pemilu. Namun penetapan suatu perbuatan 
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tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Laporan dugaan tindak pidana 

pemilu tersebut, disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat; nama 

dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan 

uraian kejadian. 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu adalah pusat aktivitas 

penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu 

Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, 

dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau 

Kejaksaan Negeri. Sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu 

Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia dengan kualifikasi dan syarat-syarat tertentu. Penyidik 

dan penuntut yang diperbantukan sementara, akan menjalankan tugas secara 

penuh waktu dalam penanangan tindak pidana pemilu dan tidak diberikan 

tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas Gakkumdu.   

Penanganan dugaan tindak pidana pemilu dimulai dari proses 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dilakukan 

berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

Penyidikan tindak pidana dilakukan oleh penyelidik. Penyelidik dapat 

melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya 

dugaan tindak pidana pemilu, disampaikan kepada penyidik paling lama 

1x24 jam. Selain itu, penanganan pelanggaran tindak pidana juga 

memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam menyampaikan hasil 

penyidikan. Penyampaian hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada 

penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan 

dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penuntut umum 

dalam melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 

(lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa 

kehadiran tersangka.  

Pengadilan Negeri selanjunya tugasnya memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran 

terdakwa dan dalam hal ini terdakwa dapat melakukan upaya Banding ke 

Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding 

diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan 

mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.  
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Putusan tersebut disampaikan kepada penuntut umum, 3 (tiga) hari setelah 

putusan dibacakan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

diterima oleh jaksa. Dalam penjelasan lainnya, putusan pengadilan terhadap 

kasus tindak pidana pemilu yang menurut Undang-undang ini dapat 

mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, harus sudah selesai paling 

lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. 

Maka atas dasar putusan pengadilan tersebut, KPU, KPU Propinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya. Salinan putusan pengadilannya, 

harus sudah terima KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 

peserta pemilu pda hari putusan pengadilan dibacakan.  

Masih kaitannya dengan tindak pidana pemilu, berdasarkan UU Pemilu 

dibentuk Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas hakim 

khusus yang merupakan hakim karir pada pengadilan negeri dan pengadilan 

tinggi yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pekara 

tindak pidana pemilu. Hakim khusus ini ditetapkan berdasarkan keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah memenuhi kualifikasi 

dan syarat tertentu. 

Terhadap uraian penanganan tindak pidana pemilu diatas, diketahui bahwa 

Tindak Pidana Pemilu merupakan pidana khusus yang seluruh tahapan 

penanganannya (laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan) dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Para pihak yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu 

meliputi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu,) Pemerintah, Peserta 

Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden 

dan Wakil Presiden), pemilih dan tim sukses.  

 

2. Sengketa Proses Pemilu 

UU Pemilu No 7 Tahun 2017 mendefenisikan sengketa proses pemilu sebagai 

sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan 

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, 

Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sama seperti 

pelanggaran pemilu lainnya, dalam UU pemilu juga terdapat ketentuan 

penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.  

Penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan 

wewenang Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan untuk 

jenis sengketa tertentu menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN).  

Alur penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yaitu 

Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima 

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya 
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keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. 

Permohonan ini disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu 

secara tertulis dan memuat; nama dan alamat pemohon, pihak termohon, dan 

Keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU 

Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Permohonan terhadap 

penyelesaian sengketa proses disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

tanggal penetapan keputusan oleh KPU, Keputusan KPU Propinsi dan 

Keputusan KPU Kabupaten/Kota.  

Setelah dilakukan penanganan permohonan, Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu 

paling lama 12 (dua belas) hari sejak di terimanya permohonan. Penyelesaian 

sengketa proses pemilu tersebut dilakukan melalui tahapan; menerima dan 

mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan 

mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui 

mediasi atau musyawarah dan mufakat. Namun jika tidak tercapai kesepakatan 

antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota menyelesaikannya melalui adjudikasi. Istilah adjudikasi secara 

sederhana dimaknai merupakan penyelesaian perselisihan peserta/calon peserta 

pemilu sebelum persengketaannya disengketakan di peradilan administrasi/tata 

usaha negara.  

Ketentuan dalam UU Pemilu menyatakan, putusan Bawaslu mengenai 

penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat, imperative wajib dilaksanakan KPU dengan limitasi waktu 

pelaksanaan. Namun putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak 

berlaku untuk penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan 

verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan pasangan calon presiden 

dan wakil presiden, karena didalam UU pemilu penyelesaian sengketa proses 

yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat 

mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan 

sengketa proses.  

Jadi sengketa proses pemilu di PTUN merupakan sengketa antara ; 

a. KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai 

politik peserta pemilu.  

b. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. 

c. KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, 

DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar 
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calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan 

daftar calon tetap.  

UU pemilu juga menyatakan penyelesaian sengketa proses pemilu di 

Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di 

Bawaslu telah digunakan. Waktu pengajuan gugatan di PTUN dilakukan paling 

lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Pengadilan Tata 

Usaha Negara akan memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh 

satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan PTUN bersifat final 

dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, maka KPU wajib 

menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari 

kerja.  

Sebagaimana amanat dalam UU Pemilu, penanganan permohonan 

penyelesaian sengketa proses pemilu dibentuk Majelis Khusus Tata Usaha 

Negara Pemilu untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses 

pemil. Majelis khusus ini terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir 

dilingkungan pengadilan tata usaha negara dan ditetapkan dengan berdasarkan 

keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

    

3. Perselisihan Hasil Pemilu 

Istilah perselisihan hasil pemilu menurut UU Pemilu No 7 tahun 2017 adalah 

perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan 

suara hasil pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu 

atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk 

penyelesaian perselisihan hasil pemilu kewewenangannya ada di Mahkamah 

Konstitusi. 

Mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu untuk anggota 

DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam Pasal 474 bahwa dalam hal terjadinya 

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan 

DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat 

mengajukan permohonan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. 

Permohonan tersebut disampaikan kepada MK paling lama 3x24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, 

DPD, dan DPRD secara nasional diumumkan oleh KPU.  

Pada bagian lainnya yakni Pasal 475, diatur ketentuan perselisihan penetapan 

perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, yakni dalam hal 

terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil 

presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada MK paling lama 3 

(tiga) hari setelah penetapan hasilnya oleh KPU. Materi keberatan yang di 

sampaikan kepada MK hanya terhadap hasil penghitungan suara yang 

mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk 
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dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. MK akan memutus 

perselisihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya 

permohonan keberatan oleh MK.  

Terhadap putusan perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan 

DPRD dan putusan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden 

dan wakil presiden, KPU wajib menindaklanjuti putusan MK tersebut.  

  

Deskripsi jenis pelanggaran dan sengketa pemilu, sebagaimana pengaturan dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara sederhana dapat di lihat dalam table 

berikut :  

 

 
No Jenis  

Pelanggaran/ 
Sengketa 

Mekanisme 

Pengaduan/Laporan 

Institusi Yang 

Memproses 

Waktu 

Penyelesaian 

Sifat Putusan 

1 Pelanggaran 

Kode Etik 
Penyelenggara 
Pemilu 

Pengaduan diajukan secara 

tertulis oleh penyelenggara 
pemilu, peserta pemilu, tim 
kampanye, masyarakat, 

dan/atau pemilih 
dilengkapi dengan identitas 

pengadu. DKPP melakukan 
verifikasi dan penelitian 
administrasi terhadap 

pengaduan. Selanjutnya 
melakukan panggilan 
kepada penyelenggara 

pemilu 5 (lima) hari 
sebelum sidang DKPP.  

Dewan 

Kehormatan 
Penyelenggara 

Pemilu 

(DKPP), Dan 
Tim Pemeriksa 

Daerah (TPD) 

Tidak ada 

keterangan  

Final 

2 Pelanggaran 

Administrasi 

Bawaslu, Bawaslu propinsi 

dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota menerima, 

memeriksa, mengkaji dan 
memutus pelanggaran 
administrasi. Panwaslu 

kecamatan menerima, 
memeriksa, mengkaji dan 
membuat rekomendasi atas 

hasil kajiannya kepada 
pengawas pemilu secara 

berjenjang.  

Bawaslu, 

Bawaslu 
propinsi dan 

Bawaslu 
Kabupaten/ 

Kota 

14 (empat belas) 

hari kerja setelah 
temuan dan 

laporan di terima 
dan di registrasi 

Berkekuatan 

hukum tetap, 
kecuali 

terhadap 
putusan 
pembatalan 

calon dan 
pelanggaran 
yang terjadi 

secara 
terstruktur, 

sistematis dan 
massif (sifatnya 
rekomendasi) 

Calon anggota DPR, DPD, 
DPRD Propinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota dan 

Paslon yang di kenai sanksi 
adminstratif pembatalan, 
dapat mengajukan upaya 

Mahkamah 
Agung (MA) 

14 (empat belas) 
hari kerja 
terhitung sejak 

berkas di terima 
oleh Mahkamah 
Agung.  

Final dan 
mengikat.  
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hukum ke Mahkamah 
Agung paling lambat 3 

(tiga) hari kerja terhitung 
sejak keputusan KPU di 
tetapkan. 

3 Tindak Pidana Laporan tindak pidana 
diteruskan oleh Bawaslu, 

Bawaslu propinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota 
dan/atau Panwaslu 

Kecamatan kepada 
Kepolisian Republik 
Indonesia paling lama 1x24 

jam sejak Bawaslu, 
Bawaslu propinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota 
dan/atau Panwaslu 
Kecamatan menyatakan 

bahwa perbuatan atau 
tindakan yang diduga 
merupakan tindak pidana 

pemilu, setelah 
berkoordinasi dengan 

Kepolisian Republik 
Indonesia dan Kejaksaan 
Agung RI dalam 

Gakkumdu.  
Laporan dugaan tindak 
pidana disampaikan secara 

tertulis, memuat ; nama 
dan alamat pelapor, pihak 
terlapor, waktu dan tempat 

kejadian perkara, dan 
uraian kejadian.  

Gakkumdu, 
Penyidik, 

Jaksa, 
Pengadilan 

Negeri, 

Pengadilan 
Tinggi 

 Berkekuatan 
hukum tetap 

(Pengadilan 
Negeri, 
Pengadilan 

Tinggi) 

4 Sengketa Proses 
Pemilu 

Bawaslu, Bawaslu propinsi 
dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota menerima 

permohonan penyelesaian 
sengketa proses pemilu 
sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan 
KPU, KPU Propinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota. 
Permohonan penyelesaian 
sengketa proses pemilu 

disampaikan oleh calon 
peserta pemilu, dan 
disampaikan secara tertulis, 

memuat ; nama dan alamat 
pemohon, pihak termohon, 
dan keputusan KPU, KPU 

Propinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota. 

Bawaslu, 
Bawaslu 

propinsi dan 

Bawaslu 
Kabupaten/ 

Kota 

Ajudikasi di 
Bawaslu, 
Bawaslu propinsi 

dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota 
paling lama 12 

(dua belas) hari 
kerja sejak 

diterimanya 
permohonan 

Final dan 
mengikat, 
kecuali putusan 

terhadap 
sengketa proses 
pemilu yang 

berkaitan 
dengan 

verifikasi 
parpol peserta 
pemilu, 

penetapan 
daftar calon 
tetap anggota 

DPR, DPD, 
DPRD Propinsi 
dan DPRD 

Kabupaten/ 
Kota dan 
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Permohonan penyelesaian 
sengketa proses pemilu 

disampaikan paling lambat 
3 (tiga) hari kerja sejak 
tanggak penetapan 

keputusan KPU, KPU 
Propinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota yang 
menjadi sebab sengketa.  

Penetapan 
pasangan calon.   

5 Sengketa Tata 

Usaha Negara 
Pemilu 

Pengajuan gugatan atas 

sengketa tata usaha Negara 
pemilu dilakukan setelah 
upaya administrative di 

Bawaslu telah digunakan, 
dan pengajuan gugatan 

paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak dibacakannya 
putusan Bawaslu.   

Pengadilan 

Tata Usaha 
Negara 

Pengadilan Tata 

Usaha Negara, 
memeriksa dan 
memutus 

gugatan paling 
lama 21 (dua 

puluh satu) hari 
kerja sejak 
gugatan 

dinyatakan 
lengkap. 

Final dan 

mengikat serta 
tidak dapat 
dilakukan 

upaya hukum 
lain. 

6 Perselisihan 

Hasil Pemilu 

Calon anggota DPR, DPD, 

DPRD Propinsi dan DPRD 
secara nasional, peserta 

pemilu anggota DPR, 
DPD, DPRD Propinsi dan 
DPRD dapat mengajukan 

permohonan pembatalan 
penetapan hasil 
penghitungan perolehan 

suara oleh KPU kepada 
Mahkamah Konstitusi.  
Pengajuan permohonan 

tersebut, paling lama 3x24 
jam sejak diumumkan 

penetapan perolehan suara 
hasil pemilu anggota DPR, 
DPD, DPRD Propinsi dan 

DPRD secara nasional oleh 
KPU.  

Mahkamah 

Konstitusi 

Tidak ada 

keterangan 

Final dan 

mengikat serta 
tidak dapat 

dilakukan 
upaya hukum 
lain 

  Dalam hal terjadi 

perselisihan penetapan 
perolehan hasil pemilu 

Presiden dan Wakil 
Presiden, Pasangan Calon 
dapat mengajukan 

keberatan kepada 
Mahkamah Konstitusi 
dalam waktu paling lama 3 

hari kerja setelah 
penetapan hasil pemilu 
Presiden dan Wakil 

Presiden oleh KPU.  

Mahkamah 

Konstitusi 

Mahkamah 

Konstitusi 
memutus 

perselisihan yang 
timbul akibat 
keberatan paling 

lama 14 (empat 
belas) hari kerja 
sejak di 

terimanya 
permohonan 
keberatan oleh 

MK.  

Final dan 

mengikat serta 
tidak dapat 

dilakukan 
upaya hukum 
lain 

Sumber Data Diolah : Undang-undang Nomor  7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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Berdasarkan pengaturan ketentuan pelanggaran pemilu, sengketa proses 

pemilu, dan perselisihan hasil pemilu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 dapat dinyatakan bahwa hukum pemilu untuk mewujudkan pemilu yang 

adil dan berintegritas telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

dengan argumentasi :  

a) Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur 

adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan 

penegakan hukum pemilu yang di perkuat dengan adanya pengaturan terkait 

mekanisme penanganan pelanggaran dan sengketa dalam setiap tahapan pemilu di 

sertai dengan pemberlakukan sanksi atas pelanggaran dan sengketa tersebut.  

b) Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas 

menyatakan para pihak yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas 

perundang-undangan pemilu, dan juga dijelaskan proses pengajuan pengaduan 

tersebut baik yang berkaitan dengan pelanggaran maupun sengketa pemilu.  

c) Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga memberikan 

kesempatan berupa hak mengajukan banding atas keputusan lembaga 

penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang.  

d) Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur batas 

waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas 

pengaduan termasuk mengenai perselisihan hasil pemilu di MK yang hanya dapat 

diajukan setelah selesainya proses pemilu, yaitu perselisihan antara KPU dan 

Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat 

mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan 

hasil Pemilu presiden dan wakil presiden.  
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