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EXECUTIVE SUMMARY 

Berdasarkaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah sebanyak enam kali, terakhir dengan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  

Nomor 21 Tahun  2013, disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 

22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara., tahapan Pemilu 2014 telah dimulai sejak 

Juni 2012.  

Tantangan Indonesia pada masa transisi demokrasi saat ini adalah peningkatan pelibatan 

dan kesadaran masyarakat dalam proses Pemilu bukan saja menggunakan hak pilih, tetapi lebih dari 

itu turun tangan mengawasi proses Pemilu. Dengan demikian, penting untuk memfasilitasi dan 

mendorong pelaksanaan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu. Untuk itu, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang 

khusus bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mempunyai program Pengawasan Pemilu Terpadu untuk membuka ruang partisipasi 

masyarakat pada Pemilu legislatif dan presiden tahun 2014.  

Direktorat Politik dan Komunikasi (Ditpolkom) Bappenas sebagai institusi pemerintah yang 

salah satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan 

nasional di bidang politik dan komunikasi, beriinisiatif untuk melakukan review atas pelaksanaan 

pengawasan pertisipatif masyarakat dalam Pemilu 2014 dimaksud. Melakukan review pelaksanaan 

pengawasan partipatif masyarakat dalam Pemilu 2014, untuk menjadi bahan masukan bagi 

penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan nasional di bidang pembangunan 

politik yang lebih partisipatif. 

Sebagai sebuah program yang baru dicanangkan oleh Bawaslu pertama kali pada Pemilu 

2009 lalu, program Pengawasan Pemilu Terpadu masih belum bisa dikatakan sudah berjalan 

optimal sesuai dengan tujuan besar dari pengawasan partisipatif itu sendiri. Hal ini tidak terlepas 

dari singkatnya waktu persiapan untuk program sebesar ini. Namun, perjalanan pelaksanaan 

program ini bukan berarti tanpa prestasi, banyak hal-hal positif yang terjadi sebagai bentuk 

keseriusan Bawaslu dan masyarakat yang menginginkan penyelenggaraan pemilu yang bersih 

dan jujur. 

Secara keseluruhan program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu dan 

jajarannya bisa dikatakan telah telah berlangsung cukup baik. Meski masih terdapat beberapa 

kekurangan dan keterbatasan dalam pencapaian hasil sesuai dengan target yang hendak 

diwujudkan. 



Capaian-capaian Bawaslu dalam program pengawasan partisipatif ini secara kualitatif 

antara lain keberhasilan dalam memelopori sistem pelibatan masyarakat yang terstruktur, 

memunculkan inisiatif-inisiatif masyarakat untuk melahirkan pengawasan secara mandiri, dan 

membangun kerjasama yang terstruktur antara lembaga negara dengan tujuan untuk 

menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. 

Selain itu, secara kuantitatif melalui program pengawasan partisipatif Pemilu 2014, 

Bawaslu telah berhasil membangun jejaring yang melibatkan lebih dari 600.000 (enam ratus 

ribu) relawan yang merupakan modalitas luar biasa dalam bingkai besar pendidikan pemilih dan 

komunitas pengawasan untuk penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kedepan. Dalam hal ini 

Bawaslu telah berhasil membangun komunitas dan juga sel-sel pengawas yang akan terus 

tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Sebuah modalitas yang harus dipelihara dan dijaga 

semangat dan keberadaannya oleh Bawaslu beserta jajarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Setelah reformasi, Indonesia telah melaksanakan 4 kali Pemilihan umum yakni tahun 1999, 

2004, 2009, dan 2014. Di awal perjalannya Pemilu dilaksanakan untuk menghadirkan dan 

memperkenalkan demokrasi prosedural kepada masyarakat Indonesia. Memasuki tahap transisi 

demokrasi diperlukan pendekatan, perencanaan, strategi, eksekusi, monitoring dan evaluasi yang 

tepat untuk mencapai tahap konsolidasi demokrasi Indonesia di tahun 2025. 

Penguatan dan perbaikan kelembagaan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu 

sangat diperlukan dari sisi prosedural, namun juga sangat penting adalah keterlibatan masyarakat 

untuk aktif berpartisipasi di dalam proses Pemilu baik sebagai pengguna hak pilih, melakukan 

pendidikan politik ke sesama, membantu pengawasan Pemilu, dan sebagainya. Untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat terutama dalam hal pengawasan, Bawaslu mempunyai program Pengawasan 

Pemilu Terpadu pada tahun 2014 untuk mengajak masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk 

turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 

2014.   

Oleh karena itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas sebagai rekan Bawaslu untuk 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan 

komunikasi, beriinisiatif untuk melakukan review atas pelaksanaan pengawasan pertisipatif 

masyarakat dalam Pemilu 2014 yang dilakukan oleh Bawaslu dimaksud. Meskipun, hasil temuan 

review akan program Bawaslu tersebut belum maksimal, inisiasi ini dirasa sangat baik sebagai upaya 

permulaan dari institusi pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan 

Pemilu, sehingga Pemilu bukan saja milik pemerintah melainkan milik bersama.  

Hasil review review pelaksanaan pengawasan partisipatif pada pemilu legislatif dan pemilu 

presiden 2014 akan memberi masukan untuk perencanaan konsep dan manajemen yang lebih baik 

untuk Bawaslu dalam melakukan program serupa untuk Pemilu selanjutnya. Mengingat Pemilu 

tahun 2019 akan dilakukan serentak, maka segala bentuk pelanggaran Pemilu pun akan terjadi 

serentak di seluruh daerah di Indonesia. Secara langsung hal tersebut akan mengakibatkan jumlah 

pelanggaran Pemilu menjadi berkali-kali lipat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kesadaran 

masyarakat dalam melakukan pengawasan wajib hukumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR  BELAKANG 

Sebagaimana telah disepakati bersama, tahun 2014 merupakan tahun bagi pesta demokrasi 

Indonesia. Pada tahun ini, tepatnya 9 April 2014 bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan 

pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD atau dikenal secara populer sebagai pemilu legislatif, secara aman, 

damai, dan lancar. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2014, Warga Negara Indonesia juga telah memilih 

Presiden dan Wakil Presiden yang akan menyelenggarakan negara selama periode 2014 – 2019. 

Berdasarkaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, 

dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana 

telah diubah sebanyak enam kali, terakhir dengan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 21 Tahun  

2013, disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) 

bulan sebelum hari pemungutan suara., tahapan Pemilu 2014 telah dimulai sejak Juni 2012.  

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai bagian dari lembaga 

penyelenggara pemilu yang khusus bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pemilu secara 

keseluruhan, di mulai sejak tahapan pertama pemilu. 

Diatur juga oleh UU No. 15 Tahun 2011 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, struktur mulai 

dari di tingkat provinsi (Bawaslu Provinsi), kabupaten/kota (Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kota), 

kecamatan (Panitia Pengawas Pemilu kecamatan), kelurahan (Pengawas Pemilu Lapangan), dan luar 

negeri (Pengawas Pemilu Luar Negeri). Namun, dalam realitasnya, jumlah personil Bawaslu sampai 

dengan tingkat kelurahan atau yang lebih kecil, dirasa sangat minim atau kurang bisa mengakomodir 

kerja-kerja pengawasan seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat 

untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. 

Permasalahan tersebut antara lain belum meluasnya pemahaman bahwa masyarakat adalah 

bagian penting dalam kerja-kerja menyukseskan pemilu, melalui berpartisipasinya pelaksanaan tahapan-

tahapan pemilu. Misalnya saja, ikut memastikan hak pilihnya tetap terjamin dan tidak ada penyimpangan 



2 
 

dalam pemenuhan hak pilih warga negara dalam pemilu, dalam mengawasi tahapan pemutakhiran data 

pemilih. Dengan demikian, penting untuk memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan pengawasan 

partisipatif masyarakat dalam pemilu. 

Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu 2014 merupakan salah satu arah 

kebijakan dalam RKP 2014 di bidang politik, yaitu penguatan kapasitas penyelenggara pemilu dalam 

menyelesaikan tahapan Pemilu 2014 dan meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif oleh 

masyarakat terhadap tahapan pemilu, terutama dalam hal penyediaan DPT yang baik dan penyediaan 

fasilitas yang memadai bagi kelompok marjinal termasuk penyandang cacat sampai dengan 

pengumuman pemenang pemilu. 

Direktorat Politik dan Komunikasi (Ditpolkom) Bappenas sebagai institusi pemerintah yang salah 

satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di 

bidang politik dan komunikasi, beriinisiatif untuk melakukan review atas pelaksanaan pengawasan 

pertisipatif masyarakat dalam Pemilu 2014 dimaksud. Dimana pelaksanaan pengawasan partisipatif ini 

merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai salah satu mitra kerja 

Ditpolkom.  Hasil dari review pelaksanaan pengawasan partipatif masyarakat dalam Pemilu 2014 ini, 

nantinya diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan 

perencanaan nasional di bidang politik. 

B. TUJUAN, SASARAN DAN PENERIMA MANFAAT 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari review dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada 

Pemilu Legislatif 2014, yaitu:  

1. Mengetahui capaian program/kegiatan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 selama periode tahapan penyelenggaraan pemilu di tahun 

2013 dan 2014 berdasarkan indikator/target yang ditetapkan dalam RKP 2013 dan 2014. 

2. Mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. 

3. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah/kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan program/kegiatan. 

Hasil review ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dan masukan atau 

umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun berikutnya, khususnya 

untuk sub-bidang politik dalam negeri.  
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Tujuan ini juga akan mendukung pencapaian IKU Ditpolkom yaitu “Jumlah laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik dan komunikasi.” 

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Partai Politik, Donor dari dalam maupun luar negeri, 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Masyarakat Luas.  

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Ruang lingkup dari kegiatan review ini antara lain:               

1. Melakukan pertemuan koordinasi, konsinyasi, FGD, dan lain-lain dengan mitra kerja Bappenas 

untuk rekonsiliasi data dan klarifikasi informasi tentang capaian pelaksanaan program/kegiatan 

pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 oleh Bawaslu. 

2. Melakukan pemetaan dan menyusun indikator review terhadap program/kegiatan dimaksud 

(pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden  2014). 

3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai capaian pelaksanaan program/kegiatan terkait 

pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. 

4. Observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah/lokasi pelaksanaan program/kegiatan yang 

dianggap perlu terkait dengan pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pemilu 

Presiden 2014. 

5. Menyusun laporan review beserta rekomendasinya. 

D. KELUARAN 

Hasil dari kegiatan review ini adalah tersusunnya laporan hasil evaluasi terhadap pengawasan 

partisipatif pada pemilu 2014. Laporan review ini akan digunakan untuk:  

1. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan 

penganggaran tahun-tahun berikutnya, khususnya pada sub-bidang politik dalam negeri. 

2. Masukan berkenaan dengan ektivitas program/kegiatan dalam mencapai target/sasaran 

pembangunan khususnya sub-bidang politik dalam negeri.  
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E. METODOLOGI 

Metodologi yang akan digunakan untuk melakukan review pengawasan partisipatif pada Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden 2014  meliputi jenis metodologi, sumber data dan cara menganalisis data: 

1. Jenis Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena hendak 

memberikan gambaran yang lengkap tentang pelaksanaan pengawasan partisipatif masyarakat 

dalam Pemilu 2014. Hasil dari pengamatan terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif 

tersebut, kemudian akan dikomparasi dengan dokumen perencanaannya untuk mengetahui 

tingkat efektivitas dari pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

2. Sumber Data 

Sumber data terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari: 

a. Wawancara langsung kepada para pihak yang berkepentingan (Bawaslu, Bawaslu 

Prov/Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, relawan pengawas dari 

masyarakat dan yang lainnya); 

b. Focused Group Discussion (FGD) untuk rekonsiliasi data, serta klarifikasi informasi capaian 

pelaksanaan kegiatan/program; dan 

c. Observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang dianggap perlu. 

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari: 

a. Dokumen-dokumen perencanaan yaitu RPJMN II (2009 – 2014) dan RKP Tahun 2013 dan 

2014, Renstra Bawaslu (2009 – 2014) dan Renja Bawaslu Tahun 2013 – 2014 dokumen hasil 

pelaksanaan/ laporan program/ kegiatan, serta dokumen terkait lainnya. 

b. Laporan hasil pengawasan pemilu 2014, dan lain-lain. 

c.  

3. Cara Menganalisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara analisis 

deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan induktif. Analisis ini berdasarkan pada data-data 

yang diperoleh dari tahap pengumpulan data dengan tujuan untuk mendeskripsikan keadaan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 
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F. PELAKSANA KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan review ini akan dilakukan secara swakelola dan berkoordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga mitra kerja Direktorat Politik dan Komunikasi. Penanggung jawab dari kegiatan 

review ini adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,  dan  Keamanan dengan  masa  tugas  12  

(dua belas) bulan.  Tim pelaksana kegiatan beranggotakan pejabat eselon II kebawah dari Direktorat 

Politik dan Komunikasi, dan lintas direktorat dengan masa tugas 12 bulan, serta melibatkan 

Kementerian/Lembaga mitra direktorat dengan masa tugas 5 (lima) bulan. Tugas dari Tim Pelaksana 

kegiatan review dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Melakukan pemetaan dan menyusun indikator review terhadap pengawasan partisipatif pada 

Pemilu Legislatif 2014. 

2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai capaian pelaksanaan program/kegiatan terkait 

pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif 2014. 

3. Melakukan pertemuan koordinasi/konsinyasi/FGD dan lain-lain, dengan mitra kerja untuk 

rekonsiliasi data, serta klarifikasi informasi capaian pelaksanaan kegiatan/program terkait 

pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif 2014. 

4. Observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah/lokasi pelaksanaan kegiatan yang di anggap 

perlu. 

5. Menyusun laporan review beserta rekomendasinya. 

Selain melibatkan pejabat dan staf di lingkungan Bappenas maupun Kementerian/Lembaga 

mitra, kegiatan review ini juga akan melibatkan 1 (satu) orang tenaga konsultan/tenaga ahli dengan latar 

belakang pendidikan dan keahlian di bidang sosial politik dengan pendidikan minimal S2 (pasca sarjana) 

dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan dibantu 1 (satu) orang 

surveyor dengan pendidikan minimal S1 (sarjana) di bidang yang sama.  

 

G. PEMBIAYAAN 

Kegiatan review terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu Legislatif dan 

Pemilu Presiden 2014 selama periode tahapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2013 dan 2014 ini akan 

dilakukan secara swakelola oleh Direktorat Politik dan Komunikasi dengan sumber dana kegiatan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014.  
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BAB II 

KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU 

 

A. LATAR BELAKANG 

Salah satu hal yang paling mengemuka dalam isu dan dinamika demokrasi adalah adanya 

kerangka peraturan pemerintahan dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. 

Dalam sistem politik dengan komposisi jumlah anggota masyarakat yang besar, seperti pada umumnya di 

negara-negara modern, maka pemerintahan “oleh rakyat” sebagian besar dimaknai secara tidak 

langsung. Partisipasi utama rakyat adalah dengan memilih pembuat kebijakan melalui pemilihan umum 

yang kompetitif. Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian atau perangkat dari demokrasi (instruments of 

democracy) dalam suatu tingkatan dimana rakyat diberi kesempatan untuk mempengaruhi suatu 

pembuatan kebijakan.1 

Meskipun fungsi utama dari pemilu sebenarnya bukanlah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat 

dalam pengertian yang langsung dan hakiki, namun pemilu lazimnya dikaitkan dengan fungsi 

pelaksanaan kedaulatan rakyat.2 Penguasa yang memenangi pemilu dengan percaya diri menjalankan 

kekuasaannya karena menganggap telah mendapat legitimasi penuh rakyat melalui pesta demokrasi 

yang dianggap sebagai mekanisme dan kerangka formal pelaksanaan asas kedaulatan rakyat tersebut.  

Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa pemilu 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu 

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.3 UU No. 8 Tahun 2012 juga menerjemahkan 

pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selanjutnya sebagai implementasi ketentuan tersebut, pada tahun 2014 Indonesia telah berhasil 

menyelenggarakan serangkaian pemilu yang dianggap terbesar dengan waktu dan sistem pemilihan 

                                                           
1
 G. Bingham Powell, Jr., Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions (Yale 

University, 2000), hal. 3.  
2
 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 1994), hal. 84.  
3
 Pasal 22 E Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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terlama dan terumit di dunia. Pada 9 April 2014 dan 9 Juli 2014 bangsa Indonesia secara berturut-turut 

berhasil menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD (pemilu legislatif), serta 

pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pemilu presiden). Pemilu legislatif telah berhasil memilih 

560 anggota DPR periode 2014 – 2019 dari 77 daerah pemilihan yang terdistribusi kepada 10 partai 

politik dari 12 partai politik peserta pemilu.4 Sedangkan, pemilu presiden dengan hanya satu putaran 

penyelenggaraan telah menghantarkan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai presiden dan 

wakil presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019. 

Serangkaian pemilu yang diselenggarakan pada 2014 tidak hanya mendapatkan legitimasi dari 

rakyat Indonesia, namun juga mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional. 

Pengamat pemilu dan media internasional dalam berbagai pemberitaannya pun memberikan penilaian 

positif terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden Indonesia.  

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tersebut tentu tak lepas dari kontribusi banyak pihak. Dari 

mulai penyelenggara, peserta, pemilih, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Dalam konteks 

penyelenggaranya, tentu tidak bisa mengabaikan eksistensi dan peran Bawaslu dan jajarannya dalam 

melakukan kerja-kerja pengawasan Pemilu 2014. 

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru 

muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 

1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan dengan 

sendirinya di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan 

untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. 

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim 

terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah 

pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat 

itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang 

paling ideal. 

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama 

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust 

                                                           
4
 Lebih lanjut untuk perolehan suara dan kursi partai politik untuk DPR RI lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 
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terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan 

Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan 

manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena 

pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini 

lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya, muncullah gagasan 

memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi 

tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam 

kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat 

dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). 

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan 

bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara 

Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan 

untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara 

pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya 

Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari 

Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). 

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 

dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, 

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas 

Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang 

dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan 

pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu 

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas 

Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari 

KPU.  

Namun, selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang 

dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu 

sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, 

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana 

pemilu, serta kode etik. 

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu 

dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga 

didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu 

pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan 

untuk menangani sengketa Pemilu.5 

B. KERANGKA PENGATURAN 

Sesungguhnya lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Di negara-negara yang 

berpengalaman menyelenggarakan pemilu demokratis, tidak ada lembaga pengawas. Standar 

internasional pemilu demokratis juga tidak mengharuskan pembentukan lembaga pengawas untuk 

menjamin ditaatinya semua peraturan pemilu.6 Penyelenggaraan Pemilu 1955, yang merupakan pemilu 

pertama Indonesia yang benar-benar berlangsung secara jujur dan adil, tertib dan damai, juga tidak 

membentuk lembaga pengawas pemilu.7 

Baik di negara-negara demokrasi, maupun Pemilu 1955, penyelenggaraan pemilu cukup diawasi 

oleh pemilih, peserta, dan pemantau. Apabila terjadi pelanggaran administrasi ditangani penyelenggara; 

apabila terjadi tindak pidana pemilu ditindak polisi dan jaksa lalu dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, 

apabila terjadi sengketa antarpeserta pemilu diselesaikan oleh penyelenggara pemilu; apabila terjadi 

sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, diselesaikan oleh pengadilan. 

Tentu saja hal itu berbeda dengan praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia kini, dimana 

pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan 

                                                           
5
Disadur dari ww.Bawaslu.go.id 

6
 International IDEA, Electoral International Standard: Guidelines for Revwiewing the Legal Framework of Election, 

Stockholm: International IDEA, 2001. Lihat juga, Guy S. Goddwin-Will, Pemilu Jurdil dan Standar International (trj.), 
Jakarta: Pirac dan The Asia Foundation, 1999, sebagaimana dikutip Didik Supriyanto, dkk dalam Penguatan 
Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014, hal. 110, JakartaL Perludem, 2012. 
7
 Panitia Pemilihan Indonesia, Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia jang Pertama untuk Memilih 

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante, Djakarta: Panitia Pemilihan Indonesia, 1958. 
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pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, dan tindak pidana pemilu, serta 

menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, membicarakan pemilu di 

Indonesia yang diwarnai pelanggaran dan sengketa, tidak mungkin tanpa membicarakan lembaga 

pengawas pemilu. 

Pembentukan pengawas pemilu tersebut dilandasi oleh Undang-Undang yang menjelaskan 

bahwa diperlukan adanya pengawasan pemilu untuk menjamin agar pemilihan umum berjalan jujur dan 

adil.  Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “Dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan  untuk menjamin agar 

pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan 

perundang-undangan”. 

Keberadaan jajaran Bawaslu kebawah pun juga diatur dalam Undang-Undang. Karena Bawaslu 

adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dimana terdiri dari 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota maka Bawaslu membentuk 

Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang ada di tingkat kabupaten/kota, lapangan, 

serta luar negeri, sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 Pasal 69 ayat(1): Pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 

Dalam konteks kekinian, lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum dan UU Nomor 8 Tahun 2012, telah banyak mengubah organisasi dan fungsi kelembagaan 

pengawas pemilu dibandingkan dengan keberadaannya pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, UU 

No. 15 Tahun 2011 memperkuat organisasi Bawaslu dengan mengubah Panwaslu Provinsi menjadi 

Bawaslu Provinsi, yang berarti mengubah kelembagaan pengawas pemilu provinsi yang tadinya bersifat 

sementara atau adhoc, menjadi permanen. Kedua, UU No. 8 Tahun 2012 menambah wewenang Bawaslu 

untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa yang diselesaikannya bukan sekadar sengketa 

antarpeserta pemilu sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi juga sengketa antara peserta pemilu 

dengan penyelenggara pemilu.  

Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 telah menempatkan Bawaslu 

sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan 
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lagi sebagai bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU.8 Posisi Bawaslu adalah lembaga 

mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. 

Tabel 1. Perkembangan Kelembagaan Bawaslu 

No. Topik 1980 1985 1999 2004 2009 2014 

1. Dasar 

Pembentukan 

UU No. 

2/1980 

UU No. 

1/1985 

UU No. 

3/1999 

UU No. 

12/2003 

UU No. 

22/2007 

UU No. 

15/2011 

2. Nama 

Kelembagaan 

Panitia 

Pengawas 

Pelaksanaan 

Pemilu 

(Panwaslak)  

Panitia 

Pengawa

s 

Pelaksan

aan 

Pemilu 

(Panwasl

ak)  

Panitia 

Pengawas 

Pemilu 

(Panwaslu) 

Panwaslu Bawaslu Bawaslu 

3. Sifat 

Kelembagaan 

Sub ordinat 

dari Panitia 

Pemilihan 

Indonesia 

(PPI) 

Sub 

ordinat 

Panitia 

Pemiliha

n 

Indonesia 

(PPI) 

Ad hoc Ad hoc  Bawaslu: 

tetap 

 Panwaslu: 

ad hoc 

 Bawaslu 

dan 

Bawaslu 

provinsi: 

tetap 

 Panwaslu 

kab/kota: 

ad hoc 

4. Pembentukan Dibentuk 

PPI 

Dibentuk 

PPI 

Dibentuk PPI  Panwaslu 

oleh KPU 

 Panwaslu 

prov oleh 

Panwaslu,  

 Panwaslu 

kab/kota 

oleh 

 Bawaslu 

diseleksi 

KPU dan 

dipilih DPR 

 Panwaslu 

prov oleh 

Panwaslu 

 Panwaslu 

Diseleksi 

oleh tim 

seleksi dan 

dipilih DPR  

                                                           
8
Sebagaimana diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebelum diganti 

dengan UU No. 15 Tahun 2011. 
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Panwaslu 

prov 

kab/kota 

oleh 

Panwaslu 

prov 

5. Pertanggungjawa

ban/laporan 

Kepada PPI 

sesuai 

tingkatanny

a 

Kepada 

PPI 

sesuai 

tingkatan

nya 

Kepada PPI 

sesuai 

tingkatannya 

 Panwaslu 

kepada 

KPU,  

 Panwaslu 

prov 

kepada 

Panwaslu,  

 Panwaslu 

kab/kota 

kepada 

Panwaslu 

prov 

Laporan 

kepada 

Presiden, DPR 

dan KPU 

(menyesuaika

n dengan 

tingkatannya) 

Laporan 

kepada 

Presiden, 

DPR dan 

KPU 

(menyesuai

kan dengan 

tingkatanny

a) 

6. Keanggotaan  Ketua: 

Jaksa 

Agung  

 Wakil: 

Pejabat 

Departem

en Dalam 

Negeri 

 Anggota: 

unsur 

pemerinta

h, PPP, 

PDI, 

Golkar 

 Ketua: 

Jaksa 

Agung  

 Wakil: 

Pejabat 

Depart

emen 

Dalam 

Negeri 

 Anggot

a: 

unsur 

pemeri

ntah, 

PPP, 

PDI, 

Golkar 

 Panwaslu 

Pusat/Prov

/ Kab/Kota: 

unsur 

hakim, 

perguruan 

tinggi dan 

masyaraka

t. 

sedangkan  

 Panwasca

m: unsur 

perguruan 

tinggi dan 

masyaraka

t. 

Kepolisian, 

kejaksaan, 

perguruan 

tinggi, tokoh 

masyarakat 

dan pers 

WNI dan 

nonpartisan 

(tidak 

menjadi 

anggota 

partai politik 

dalam jangka 

waktu 5 

tahun) 

WNI dan 

nonpartisan 

(tidak 

menjadi 

anggota 

partai 

politik 

dalam 

jangka 

waktu 5 

tahun) 

7. Hubungan Antar -- -- Koordinatif -- -- Hierarkis 
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Panwaslu dan 

informative, 

bukan 

hirarkis dan 

subordinatif 

8. Kewenangan Mengawasi 

pelaksanaan 

pemilu 

Tetap  Mengawasi 

tahapan 

 Menyelesai

kan 

sengketa 

dalam 

penyeleng

garaan 

 Menindakl

anjuti 

temuan 

 Mengawa

si tahapan 

 Menerima 

laporan 

pelanggar

an 

 Menyeles

aikan 

sengketa 

dalam 

penyeleng

garaan 

 Menerusk

an 

temuan 

laporan 

 

 Pengawasa

n  

 Menerima 

dan 

meneruska

n laporan 

pelanggara

n 

 Pengawa

san baik 

pencegah

an 

maupun 

penindak

an 

 Menyeles

aikan 

sengketa 

pemilu 

 Menerim

a dan 

menerus

kan 

laporan  

9. Kesekretariatan -- -- -- Dibantu 

sekretariat 

yang tata 

kerjanya 

ditetapkan 

KPU 

Terdapat 

sekretariat 

yang 

bertanggungj

awab kepada 

Bawaslu 

 

Terdapat 

Sekretaris 

Jendral  

Sumber: Perludem, Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, hal. 7, Jakarta: Perludem, 

2013. 

 

 



14 
 

Jadi, menurut MK, KPU dan Bawaslu posisinya sama, yakni sebagai peyelenggara pemilu, yang 

masing-masing mempunyai fungsi berbeda. Oleh karena itu, masing-masing harus berdiri sendiri, sejajar, 

dan saling mandiri. Semua ketentuan yang menggantungkan satu dengan yang lain, harus dihilangkan. 

Inilah dasar legal konstitusional sehingga UU No. 22/2007 yang menempatkan KPU sebagai induk 

Bawaslu juga harus dihapus.9 

Dengan kata lain, meskipun pasal-pasal rekrutmen Bawaslu tidak diutak-atik oleh MK (karena 

Bawaslu tidak menggugatnya), namun para pembuat undang-undang yang hendak merevisi atau 

mengganti UU No. 22/2007 harus merevisi atau mengganti pasal-pasal tersebut. Inilah jaminan 

kemandirian Bawaslu dan jajarannya yang dituangkan dalam UU No. 15/2001. 

Undang-undang tersebut juga memperluas fungsi lembaga pengawas pemilu. Undang-undang ini 

tidak hanya memberi mandat Bawaslu dan jajarannya untuk mengawasi tahapan pelaksanaan dan 

memroses kasus-kasus pelanggaran, tetapi juga mengawasi perilaku penyelenggara pemilu dan 

merekomendasikan pemecatan terhadap mereka yang dinilai melanggar kode etik penyelenggara.  

C. STRATEGI PENGAWASAN PEMILU 

Dalam menerjemahkan mandat pengawasan pemilu sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 

2011. Bawaslu mengembangkan strategi pencegahan yang merupakan upaya preventif terhadap 

potensi-potensi pelanggaran pemilu. Hasil dari upaya pencegahan adalah meminimalisasi potensi 

pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan stakeholders pemilu. 

Selain untuk meminimalisir potensi pelanggaran, upaya pencegahan juga menjadi bagian dari 

input pada upaya penindakan pelanggaran pemilu melalui strategi penelusuran temuan dugaan 

pelanggaran. Strategi ini merupakan bentuk pengawasan aktif oleh pengawas pemilu. Dalam lingkup 

strategi pengawasan ini, setiap pengawas pemilu dituntut untuk proaktif melakukan pengawasan di 

setiap tahapan pemilu, yang hasilnya adalah temuan dugaan pelanggaran. Kegiatan dilakukan melalui 

investigasi, observasi, audit dan tracking. 

Secara sederhana, upaya-upaya pencegahan pemilu terkait fokus pengawasan, aktivitas 

pengawasan pemilu, stakeholders yang terlibat dan output pengawasan mulai dari hulu, tengah dan hilir 

adalah sebagai berikut.10 

                                                           
9
Supriyatno, Didik.,dkk. Penguatan Bawaslu, Perludem, Jakarta: 2012. 

10
 Disadur dari Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2013 oleh Bawaslu RI. 
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1. Hulu 

1) Fokus Pengawasan 

Fokus pengawasan pada tingkat hulu pencegahan adalah fakta sosial dan politik yang 

mengitari penyelenggaraan pemilu. Fakta sosial dan politik ini menjadi lingkungan strategis 

yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemilu. Setidaknya terdapat 2 lingkungan 

strategis yang menjadi fakta sosial dan politik yang mengitari penyelenggaraan pemilu, 

yakni kondisi infrastruktur politik dan suprastruktur politik dalam sebuah sistem politik, 

serta budaya politik termasuk perilaku dan komunikasi politik yang sangat berpengaruh. 

 

2) Aktivitas Pengawasan Pemilu 

Aktivitas pengawasan pemilu ditingkat hulu pencegahan, diarahkan pada upaya-upaya 

sebagai berikut: 

a. Sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang penyelenggaraan pemilu yang 

demokratis, berintegritas serta dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasi dilakukan 

melalui berbagai media yang dianggap efektif. Sosialisasi yang dilakukan lebih 

bersifat umum pengawasan pemilu secara luas. 

b. Kampanye Publik, dilakukan lebih spesifik dari sosialisasi, dimana kampanye publik 

mengusung tema-tema tertentu yang dianggap krusial dan mendesak diketahui oleh 

publik. 

c. Penelitian dan Survei, merupakan bagian dari penyerapan oponi dan aspirasi publik 

terkait dengan upaya-upaya pencegahan pelanggaran dalam pemilu dan kerangka 

mewujudkan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Penelitian dan survei yang dilakukan adalah bersifat akademis. 

d. Kemitraan, dilakukan dalam rangka pelibatan aktif masyarakat untuk membangun 

kepedulian masyarakat terhadap arti pentingnya pengawasan dalam sebuah pemilu 

yang demokratis. 

 

3) Stakeholders yang Terlibat 

Stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat pada tingkat hulu pencegahan 

adalah: 
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a. Organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, yang dianggap dapat 

mewakili dan memiliki pengaruh besar pada masyarakat secara umum, misalnya 

NU, Muhammadiyah dan PGI. 

b. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, dilakukan kemitraan dalam rangka 

memberdayakan potensi mahasiswa, serta pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi yakni pengabdian pada masyarakat. 

c. Lembaga Survey dan lembaga penelitian merupakan lembaga yang memiliki 

pengalaman akademis dan praktis untuk melakukan survei dan penelitian, 

dimana hasil survey dan penelitian menjadi bahan dasar kebijakan Bawaslu. 

4) Output pengawasan 

Output pengawasan yang diharapkan dalam upaya pengawasan ditingkat hulu 

pencegahan adalah sebagai berikut: 

a. Public Awareness, atau kepedulian masyarakat diharapkan dapat terbangun 

dalam hal pemantauan dan pengawasan pamilu sehingga dapat mencegah 

terjadinya pelanggaran pemilu yang dapat mempengaruhi proses dan hasil 

pemilu yang demokratis dan berintegritas. 

b. Pemetaan potensi konflik, diharapkan ditingkat hulu pencegahan, pengawas 

pemilu dapat mendeteksi potensi konflik sosial dan politik yang muncul melalui 

pemetaan potensi konflik.   

c. Pemetaan Locus rentan pelanggaran, diharapkan Bawaslu memiliki pemetaan 

titik rawan pelanggaran berdasarkan tahapan pemilu dan locus daerah 

pengawasan. 

 

2. Tengah 

1) Fokus pengawasan 

Fokus pengawasan di etape tengah pencegahan adalah pada setiap potensi pelanggaran. 

Setiap potensi yang muncul segera dilakukan upaya pencegahan sehingga tidak 

berkembang menjadi pelanggaran yang serius, sehingga dapat mengakibatkan 

terganggunya integritas penyelenggaraan pemilu. 
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2) Aktivitas Pengawasan Pemilu 

Aktivitas pengawasan pemilu di tingkat tengah pencegahan, diarahkan pada upaya-

upaya sebagai berikut:    

a. Kordinasi dilakukan sebagai upaya penyamaan persepsi baik dengan sesama 

penyelenggara pemilu dan masyarakat. 

b. Bimbingan teknis dan rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka konsolidasi 

dengan seluruh jajaran pengawas pemilu 

c. Kajian dan analisis merupakan identifikasi terhadap potensi-potensi pelanggaran 

disetiap tahapan maupun daerah. Kajian ini berbeda dengan penelitian ditingkat 

hulu, karena kajian/analisis ditingkat tengah lebih pada implementasi hasil dari 

pemetaan potensi kerawanan pelanggaran. Kajian dilakukan berdasarkan laporan 

harian, mingguan dan bulanan hasil pengawasan diseluruh jajaran pengawas pemilu. 

d. Peringatan dini dilaksanakan melalui surat resmi baik kepada penyelenggara pemilu 

maupun peserta pemilu. Peringatan dini berdasarkan pemetaan potensi atau titik 

rawan pelanggaran yang telah dipetakan sejak awal, atau berdasarkan laporan 

situasional terkait penyelenggaraan tahapan pemilu 

3) Stakeholders yang Terlibat 

Stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat pada tingkat tengah pencegahan 

adalah: 

a. Organisasi kepemudaan dan Organisasi Mayarakat Sipil merupakan stakeholders 

yang terlibat melalui upaya kordinasi yang vtelah dilakukan oleh pengawas 

pemilu 

b. Peserta pemilu dan penyelenggara pemilu merupakan stakeholders utama yang 

terkait sebagai objek yang berpotensi melakukan pelanggaranpemilu. 

c. Komisi/Lembaga Negara yang terlibat adalah yang terkait dengan pencegahan 

potensi pelanggaran. 

4) Output Pengawasan 

Output yang diharapkan dalam upaya pengawasan ditingkat tengah pencegahan adalah 

sebagai berikut: 

a. Minimalisasi potensi pelanggaran. Hasil pengawasan pada tingkat tengah 

pencegahan, diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran. 
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b. Pemahaman pengawasan pemilu oleh masyarakat, sehingga publik akan semakin 

memahami entingnya pengawasan peilu yang demokratis dan berintegritas. 

3. Hilir 

1) Fokus Pengawasan 

Fokus pengawasan ditingkat hilir pencegahan adalah segala hal yang terkait dengan 

setiap indikasi pelanggaran yang terjadi. Pada etape hilir merupakan upaya terakhir 

pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu, yang selanjutnya memasuki 

wilayah penindakan. 

2) Aktivitas Pengawasan Pemilu 

Aktivitas pengawasan pemilu ditingkat hilir pencegahan diarahkan pada upaya 

penelusuran temuan dugaan pelanggaran pemilu, sebagai berikut: 

a. Pengawasan melekat dilakukan pada tahapan-tahapan yang dianggap berpotensi 

terjadinya masifikasi pelanggaran. Tahapan dimaksud berdasarkan informasi awal 

terhadap dugaan pelanggaran pemilu, analisis dan kajian serta pengalaman pemilu 

sebelumnya. 

b. Audit dan verifikasi dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan melekat. Audit 

dan verifikasi dilakukan terhadap prosedur dan materi penyelenggaraan tahapan 

pemilu 

Investigasi dan tracking juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang diindikasikan 

melakukan pelanggaran sebagai tindak lanjut pengawasan melekat. 

3) Stakeholders yang Terlibat 

Stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat pada tingkat hilir pencegahan 

adalah: 

a. Pemantau pemilu, merupakan tenaga terlatih yang telah memiliki pengalaman 

pemantauan pemilu sehingga dianggap dapat bersinergi cepat dengan pengawas 

pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu. 

b. Komisi/Lembaga Negara yang terlibat yang terkait dengan pencegahan potensi 

pelanggaran. 

 

4) Output Pengawasan 
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Output yang diharapkan disini dalam upaya pengawasan ditingkat hilir pencegahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Dokumen hasil pengawasan dalam bentuk kajian hasil pengawasan sebagai bahan 

rekomendasi pada penindakan. 

b. Bukti awal sebagai input penindakan pelanggaran. Hasil pengawasan adalah bukti-

bukti awal atau permulaan sebelum masuk ke upaya penindakan pelanggaran 

pemilu. 

Untuk memastikan kedua strategi pengawasan pemilu tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran 

Pengawas Pemilu, maka Bawaslu RI melakukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi (monev), 

supervisi, laporan hasil pengawasan secara periodik, serta inspeksi mendadak (sidak) kepada seluruh 

jajaran pengawas pemilu secara berjenjang. 
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STRUKTUR KELEMBAGAAN BAWASLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.Bawaslu.go.id/struktur-organisasi 

 

D. VISI DAN MISI 

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bawaslu telah merumuskan visi dan misi sebagai 

panduan arah gerak organisasi. Berikut visi misi kelembagaan Bawaslu. 

a. Visi 

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan 

pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. 

b. Misi 

 Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan. 

 Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas. 
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 Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalan penegakan hukum 

pemilu. 

 Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan 

penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran. 

 Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. 

 

E. TUGAS DAN WEWENANG 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut: 

a. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk 

terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai 

berikut: 

 Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu. 

 Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu. 

 Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan. 

 Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen. 

 Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu. 

 Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu. 

 Evaluasi pengawasan Pemilu. 

 Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 

 Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut: 

 Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilu. 

 Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan 

dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang. 

 Menyelesaikan sengketa Pemilu. 

 Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah. 

 Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c. Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut: 

 Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada 

semua tingkatan. 

 Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran 

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. 

 Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik 

dan/atau berdasarkan kebutuhan. 

 Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

F. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMILU  

 Pemantauan dan pengawasan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu 

sama lain dalam proses penyelenggaraan pemilu. Secara etimologi, pemantauan sendiri memiliki makna 

sebagai suatu bentuk tindakan untuk melihat, menengok, atau mengontrol suatu proses yang sedang 

berlangsung.11 Begitu pula dengan pengawasan yang memiliki makna sebagai sebuah kegiatan untuk 

memperhatikan, penilikan, penjagaan, dan mengontrol suatu benda ataupun kegiatan/proses yang 

sedang berlangsung. Dengan kata lain jika dikontekstualisasikan dengan pemilu, pemantauan dan 

pengawasaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang berusaha untuk memperhatikan atau mengontrol 

jalannya proses penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil.  

Meskipun secara etimologi pemantauan dan pengawasan memiliki makna yang beririsan, dan 

memiliki tujuan yang sama sebagai upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi 

dalam prakteknya keberadaan pemantauan dan pengawasan dalam pemilu memiliki perbedaan yang 

mendasar terutama dalam segi aktor yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan atau dampak 

yang ditimbulkan. 

Dalam pemantauan pemilu publik, masyarakat umum dan civil society organization (CSO) hanya 

memiliki kewenangan untuk ikut serta memperhatikan dan mengontrol jalannya proses 

                                                           
11

Badudu, A 2012, Bedanya Pemantau dan Pengawas Pemilu, Tempo.co, Agustus 14, 
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/14/078423517/Bedanya-Pemantau-dan-Pengawas-Pemilu, dilihat pada 
3 Februaru 2015, pkl. 11.30. 
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penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapannya,  jika terdapat pelanggaran ataupun temuan dari hasil 

pemantauan yang dilakukan.  Selanjutnya, di serahkan kepada penyelenggara pemilu ataupun lembaga 

penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti. Sedangkan, pengawasan merupakan 

bagian dari fungsi kontrol penyelenggara pemilu yang dilembagakan dalam hal ini Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu), yang diberikan hak dan kewenangan untuk mengawasi dan menerima laporan 

masyarakat dan menindaklanjuti.12 Sehingga perbedaan fundamental antara pemantauan dan 

pengawasan ialah derajat kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aktor hanya untuk malaporkan, 

atau melaporan dan menindaklanjuti hasil temuan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemilu 

ke dalam ranah hukum.  

Pada pemilu legislatif 2014 kemarin misalnya, masyarakat umum dan organisasi masyarakat sipil 

(civil society organization) diberikan kewenangan untuk ikut serta melakukan pemantauan terhadap 

pemungutan suara dengan syarat sudah terakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

(sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2014, Pasal 152 ayat (6)). Akan tetapi hasil pemantauan yang 

dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil hanya sebatas untuk memberikan rekomendasi atau dapat 

dikatakan sebagai “audit pembanding” dari hasil yang ada. Hal ini kemudian dipertegas oleh Hadar Nafis 

Gumay selaku komisioner KPU dalam wawancaranya dengan Tempo.co yang menjelaskan: “Meski sama-

sama berwenang untuk memantau, hanya panitia pengawas yang bisa berikan sanksi dan menyelesaikan 

sengketa. Mereka memegang mandat undang-undang, pemantau hanya bisa memberi rekomendasi”.13 

 Hal ini tentunya tidak terlepas dari amanat UU No. 15 Tahun 2011 terhadap Bawaslu dan 

Panwaslu untuk Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu mulai dari pencegahan 

sampai dengan penindakan pelanggaran. Secara lebih spesifik perbedaan peran dan kewenangan dalam 

proses penyelenggaran pemilu dapat kita lihat melalui tabel berikut:  

 

 

 

                                                           
12

 Junaidi, Veri 2013, Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Jakarta, The Asia 
Foundation dan Perludem. 
13

Badudu, A 2012, Bedanya Pemantau dan Pengawas Pemilu, Tempo.co, Agustus 14, 
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/14/078423517/Bedanya-Pemantau-dan-Pengawas-Pemilu, dilihat pada 
3 Februaru 2015, pkl. 11.30. 



24 
 

Tabel 2. 

Perbedaan Pemantauan dan Pengawasan Pemilu14 

 

Kegiatan Aktor Fungsi Dampak 

Pemantauan  Publik 

(pribadi/kelompok), 

Masyarakat sipil, Media, 

Bawaslu, Panwaslu 

Mencegah, dan 

melakukan kontrol 

terhadap 

penyelenggaraan pemilu 

Memberikan laporan, 

dan rekomendasi. 

Pengawasan Pemilu  Bawaslu dan Panwaslu Mencegah, dan 

melakukan kontrol 

terhadap 

penyelenggaraan pemilu 

Menindaklanjuti 

laporan, dan 

menyelesaikan sengketa 

tahapan pemilu. 

 

  

                                                           
14

 Diolah dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
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BAB III 

PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF 

 

A. LATAR BELAKANG 

Partisipasi warga menurut Sj Sumarto (2004:17) adalah “proses ketika warga, sebagai individu 

maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan 

mereka”. Partisipasi menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga 

berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk 

penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga dapat berarti 

kelompok atau individu mengenal masalah mereka sendiri kemudian berusaha untuk membuat pilihan, 

mengambil keputusan dan memecahkan masalahnya.   

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 

(dua)  berdasarkan cara keterlibatannya, meliputi: 

a. Partisipasi Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses 

partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pendapat, 

membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau 

terhadap ucapannya. 

b. Partisipasi Tidak Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. 

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 

58) adalah: 

a. Partisipasi Vertikal 

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil 

bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai 

status bawahan, pengikut, atau klien. 

b. Partisipasi Horisontal 
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Partisipasi horisontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau 

kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lainnya.  

Khusus dalam negara demokrasi, partisipasi warga menjadi sangat mutlak, bahkan konstituen 

dianggap  sebagai sumber utama dalam pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Melalui 

perwakilan masyarakat pada lembaga legislatif, wujud partisipasi masyarakat diwakili oleh orang-orang 

yang telah dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Sektor-sektor yang melibatkan masyarakat 

pun sangat luas. Bidang-bidang sosial, ekonomi, politik tidak dapat diputuskan sepihak tanpa melibatkan 

masyarakat. Audiensi, dengar pendapat petisi serta referendum merupakan cara-cara yang biasa 

dilakukan untuk melihat keinginan dan respon masyarakat terhadap sebuah peraturan atau kebijakan.15 

Idealnya negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat dalam 

penyelenggaraan negara. Negara yang demokratis menghendaki adanya pemaksimalan pelibatan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Penciptaan berbagai model penerapan partisipasi 

masyarakat harus selalu didorong  sebagai upaya untuk mempercepat hal tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dalam hal kepemiluan, partisipasi warga tersebut dimulai dari keterlibatan dalam pembentukan 

peraturan sampai kepada pengawasan proses serta hasil pemilu tersebut. Semua telah diatur dan 

dijamin oleh Undang-Undang sebagai bagian dari hak masyarakat dalam berdemokrasi. Bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pemilu tidaklah hanya sebatas memilih, masyarakat sebagai pihak yang 

mempunyai legitimasi atas suara mereka harus memastikan bahwa suara mereka tidak disalahgunakan 

untuk kepentingan tertentu.  

Dalam pengawasan pemilu, jenis partisipasi masyarakat adalah partisipasi horisontal. Hubungan 

antara masyarakat sebagai pengawas adalah sama tanpa adanya hubungan hirarki atau atasan bawahan. 

Hal ini berarti masyarakat punya kesempatan berprakarsa dengan kemampuan untuk memberikan 

masukan bahkan mengubah peraturan dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah namun dengan cara 

dan prosedur yang berlaku.  

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses 

demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka 

partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Adagium yang terkenal dalam demokrasi 

                                                           
15

 www.academia.edu/paretisipas-politik-dan-pemilihan-Umum diakses pada tanggal 12 Februari 2015. 

http://www.academia.edu/paretisipas-politik-dan-pemilihan-Umum
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adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan pikiran 

demokratis tersebut.16 

Menurut Daniel Zuchron, “perlu keterlibatan kampus, kelompok dan simpul-simpul untuk 

melakukan pengawasan partisipasi yang diperlukan.”17 Konsep ini yang kemudian disebut Nelson 

Simanjuntak sebagai pengawasan partisipatif. Menurutnya “akan didorong pengawasan partisipatif 

untuk menutup kelemahan atas keterbatasan personil Bawaslu, mengisi kekurangan Bawaslu dan 

merupakan bentuk partisipasi rakyat.18 

Sedangkan, menurut Nur Hidayat Sardini soal urgensi pengawasan dan pemantauan, 

pengawasan tidak dapat diindetikkan dengan pengawas pemilu yang resmi dibentuk oleh negara. Peran 

yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Apa yang 

dilakukan pengawas pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu 

atau pengamat pemilu. Mereka sama-sama mengkritik, mengimbau, dan memprotes apabila terdapat 

penyimpangan dari Undang-Undang.19Urgensi pelibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:  

Pertama, Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki keterbatasan, khususnya personil dan 

struktur yang bertugas mengawasi pemilu tersebut. Bawaslu hanya diisi oleh lima orang di tingkat pusat 

dan tiga orang di tingkat provinsi yang bertugas lima tahun, sedangkan Panitia pengawas Pemilu 

Kabupaten/Kota beranggotakan tiga orang bersifat ad hoc, serta beberapa anggota di tingkat kecamatan 

dan lapangan yang jumlahnya sangat terbatas.20 

Kedua, tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan semakin kompleks. Kecenderungan akan 

hadirnya beragam jenis pelanggaran yang lebih kompleks dan sistematis tentu akan sangat merusak hasil 

dari pemilu tersebut. Pelanggaran tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik 

warga negara. Bentuk pelanggaran tersebut secara nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat.21 

                                                           
16

Modul Training Of Trainers (TOT)  Gerakan Sejuta Relawan oleh Bawaslu RI, 2014. 
17

 Wawancara dengan Daniel Zuchron, Anggota Bawaslu RI, dalam Perludem, Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat 
dalam Pengawasan Pemilu, hal. 66, Jakarta: Perludem, 2013. 
18

 Wawancara dengan Nelson Simanjuntak, Anggota Bawaslu RI, dalam Perludem, Pelibatan dan Partisipasi 
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Bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif menjadi dasar empirik pentingnya 

pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dengan langsung terjunnya masyarakat untuk mengawasi pemilu 

diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang berbuat curang. 

Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan 

pemilu yang jujur dan adil.  

Dengan berbagai alasan tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 

menemui urgensinya. Partisipasi masyarakat secara aktif dan menyeluruh akan berdampak siginifikan 

terhadap pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu.  Hal inilah yang sedang disusun oleh 

pemerintah kedepannya.  

B. KERANGKA PENGATURAN 

Partisipasi masyarakat diatur dalam Rencana Strategis Bawaslu tahun 2010-2014 dan peraturan 

Bawaslu nomor 11 tahun 2014. Dalam Rencana strategis Bawaslu tersebut memuat tiga poin arah 

kebijakan ,yaitu: 

a. Memperkuat kerangka hukum pemilu 

b. Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu 

c. Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 

Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu fokus 

Bawaslu, mengingat munculnya urgensi pelibatan masyarakat yang telah dibahas sebelumnya, tidak 

heran bahwa Bawaslu menjadi inti bagian dari rencana strategis tahun 2010-2014 sebagai langkah awal 

untuk mencapai misi tersebut. 

Keterlibatan  masyarakat sipil dalam pengawasan akan memperkuat kapasitas pemilu, dan 

mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan partisipasi masyarakat akan memperkuat posisi 

pengawasan pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representasi dari 

masyarakat sipil. 

Terjemahan poin ketiga ditekankan kepada penguatan dukungan kelembagaan dan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ada empat hal yang akan dilakukan Bawaslu, yaitu: 

1. Perluasan jaringan pengawasan pada kelompok strategis 

2. Pengembangan model pengawasan partisipatif 

3. Pengem  bangan pusat data dan pembelajaran pengawasan pemilu 
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4. Pengembangan strategi kampanye pengawasan pemilu yang mampu mendorong penguatan 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu.  

Dalam rencana strategis tersebut, Bawaslu juga telah menganalisis kekurangan dan kendala yang 

dihadapi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Poin kesepuluh dalam bahasan tentang 

kekuatan dan peluang menyebutkan bahwa salah satu peluang yang dimiliki Bawaslu adalah banyak 

pemikiran dan masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) yang merupakan bagian penting 

dari masyarakat. Selain itu ada juga kelamahan yang menyebutkan bahwa dalam pengembangannya 

program pengawasan partisipatif ini masih pada tahapan uji cobaarena belum adanya model partisipasi 

pengawasan pemilu yang tersusun dengan baik.22 

Setelah menjadikan partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian rencana kerja Bawaslu 

2010-2014, maka ini menjadi salah satu indikator kerja dari Bawaslu sendiri. Karena itu jika tidak 

maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berarti kinerja dari Bawaslu itu sendiri 

akan buruk bahkan bisa dikatakan gagal. 

Untuk merealisasikan rencana strategis tersebut Bawaslu mengatur bentuk peran dan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan mengeluarkan peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2014 

Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat 

dilakukan dengan: 

a. pemantauan; 

b. penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran; 

c. kajian; 

d. kampanye pengawasan; dan 

e. bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Agar pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat berjalan efektif, tentunya masyarakat 

membutuhkan dorongan serta fasilitas untuk mendapatkan pemahaman serta pengetahuan akan 

pentingnya menjaga suara mereka dari segala bentuk-bentuk kecurangan serta, tata cara  prosedur 

pelaporannya. Hal ini juga merupakan fungsi dari Bawaslu yang diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 

11 tahun 2014 Pasal 49 ayat (2) ,yaitu: Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu: 
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a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu; 

b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan   masyarakat 

mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu; dan 

c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, 

pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu”. 

 Selain peran masyarakat secara individu, kelompok-kelompok masyarakat yang independen pun 

diikutsertakan dalam mengawasi pemilu, baik dalam bentuk kelompok maupun lembaga, dan memang 

pemantauan pemilu oleh kelompok independen dan diluar dari Bawaslu juga diatur oleh Undang-Undang 

No. 8 Tahun 2012 Pasal 233 ayat (1) yang menyebutkan: Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh 

pemantau Pemilu. Dan juga ayat (2) yang mengatur bahwa: Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri; 

b. badan hukum dalam negeri; 

c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; 

d. lembaga pemilihan luar negeri; dan 

e. perwakilan negara sahabat di Indonesia. 

 

C. PENGAWASAN PEMILU TERPADU 

 Dalam merealisasikan wujud partisipasi masyarakat yang tersusun secara komprehensif, 

muncullah Pengawasan Pemilu Terpadu (Awaslupadu) yang digagas oleh para anggota Bawaslu pada 

akhir tahun 2012.23 Filosofi pengawasan partisipatif ini adalah rakyat sebagai sumber atau inti dari 

pemilu dan demokrasi. Peran masyarakat ini harus jauh dari praktek curang yang mencederai demokrasi. 

Oleh karena itu, Bawaslu mendesain konsep pelibatan semua unsur terkait pengawasan pemilu dalam 

kesatuan yang saling bersinergi.24 

Awaslupadu merupakan jembatan untuk menghubungkan partisipasi lembaga negara dan 

partisipasi masyarakat dalam satu kesatuan dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur 

dan adil.  Awaslupadu terdiri dari dua lapisan, pertama, lapisan lembaga negara yang terkait dengan 
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kepemiluan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing Kedua, lapisan masyarakat sipil 

baik secara individu maupun kelompok.  

Kedua lapisan tersebut dianggap berperan strategis dalam keberhasilan program pengawasan 

partisipatif. Bentuk pelanggaran pemilu sangat beragam, para oknum yang melakukan pelanggaran 

memanfaatkan berbagai jenis media untuk berbuat curang, seperti memanfaatkan anak dibawah umur 

dalam kegiatan kampanye, menyalahgunakan media elektronik sebagai media kampanye, dan lain 

sebagainya. Dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Bawaslu saat ini, tidak mungkin bisa 

mencegah dan menindak semua jenis pelanggaran yang terjadi.  

Lahirnya Gugus Tugas sebagai bentuk komitmen masing-masing lembaga, bertujuan agar dapat 

memainkan peran-peran sesuai tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut. Gugus Tugas mulai 

bekerja pada tahun 2013, diawali dengan membentuk MOU antara Bawaslu dengan Lembaga negara 

terkait. MOU inilah yang mendasari bentuk kerjasama antara Bawaslu dengan lembaga negara tersebut. 

Sebagai sebuah program, Awaslupadu menjadi cikal bakal dari upaya-upaya lanjutan lainnya 

yang telah dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut 

antara lain: 

1. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan tentang Pengawasan Pemilu 

Dalam menyusun peraturan mengenai pengawasan, Bawaslu juga melibatkan masyarakat sipil 

sebagai bentuk audiensi agar peraturan yang dibuat benar dan tepat. Masyarakat sipil yang terlibat 

merupakan pemerhati dan praktisi bidang kepemiluan, banyak dari mereka yang mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi rujukan bagi Bawaslu.  

Ada banyak komunitas dan lembaga pemantau yang dilibatkan Bawaslu dalam penyusunan 

peraturan-peraturan terkait. Sebut saja misalnya, Jaringan pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), 

Komite independen Pemantau Pemilu (KIPP), Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Perkumpulan untuk 

Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center 

(IPC), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Migrant Care, Forum Masyarakat Pemantau 

Parlemen Indonesia (Formappi), dan Organisasi Masyarakat lainnya. 

2. Kerja Sama dengan Lembaga Negara Terkait 

Sebagai bentuk realisasi dari forum Awaslupadu, Bawaslu telah bekerjasama dengan Komisi 

Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi 
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dan Korban (LPSK), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 

HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komnas Perempuan serta Komnas Perlindungan 

Anak.25Tujuannya untuk mendapat dukungan penuh dari semua elemen pemerintahan, sehingga 

memudahkan Bawaslu dalam memproses dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang 

berhubungan dengan pengawasan pemilu. Kerjasama antar lembaga tersebut dikuatkan melalui MOU 

sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga. Seperti PPATK untuk mengaudit dana para calon, 

KomNas Perlindungan Anak khusus untuk menyelidiki anak-anak yang terlibat di program kampanye para 

calon. KPK untuk menyelidiki calon yang melakukan kecurangan terkait money politik dan korupsi, serta 

fungsi-fungsi lainnya.  

Untuk membentuk komitmen semua lembaga-lembaga negara tersebut, dibentuklah gugus 

tugas sebagai tanggung jawab kerja dari masing-masing lembaga yang terlibat. Menurut Nasrullah, 

anggota Bawaslu RI, Gugus Tugas dibentuk dalam rangka mengawasi pemberitaan, penyiaran dan iklan 

kampanye di media massa dan lembaga penyiaran, adapun lembaga-lembaga yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan 

sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran kampanye khususnya iklan kampanye di media penyiaran 

dan media massa. Hal tersebut adalah salah satu fungsi gugus tugas yang dibebankan kepada KPI sebagai 

lembaga yang berwenang untuk mengawasi segala bentuk pelanggaran penyiaran, masih banyak bentuk 

kerjasama lainnya antar lembaga terkait untuk memaksimalkan pengawasan pemilu.  

Khusus untuk lembaga negara yang terkait langsung dengan penanganan pelanggaran pemilu 

seperti kepolisian serta kejaksaan, Bawaslu menggagas sebuah forum yang bernama Sentra Gakkumdu. 

Fungsinya adalah sebagai forum kordinasi dalam proses penanganan tindak pidana pemilu, pelaksanaan 

pola tindak pidana pemilu, pusat data, peningkatan kompetensi, dan monitoring evaluasi.26Bawaslu 

menciptakan pola koordinasi untuk bekerjasama dengan komisi/lembaga negara, untuk mengawal 

demokrasi. Dengan demikian, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada rasa takut. 

Menurut Ketua Bawaslu RI, Muhammad, fungsi sekretariat Gakkumdu memiliki peran penting 

dalam proses pelaksanaan pemilu. Gakkumdu akan menjadi pusat penerimaan laporan masyarakat dan 

penegakan hukum secara cepat, karena institusi penegak hukum berada dalam satu atap. 
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 Tujuan dibentuknya kerjasama antar lembaga terkait ini adalah mempercepat informasi dari 

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota diharapkan juga dapat bekerja 

sama dengan jajaran lembaga terkait yang berada di Provinsi dan Kota tersebut, sehingga kerjasama 

menjadi lebih efektif.  

3. Sosialisasi 

Sebelum membahas pelaksanaan sosialisasi untuk pengawasan partisipatif kepada masyarakat 

ini, maka harus didefinisikan terlebih dahulu sosialisasi itu sendiri. Apakah sosialisasi yang telah 

dilakukan oleh Bawaslu memenuhi unsur-unsur pokok sebuah program sosialisasi yang efektif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi antara lain, waktu, materi, mediator, karakteristik 

peserta, media sosialisasi.27Kesemua unsur inilah yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi.  

Secara umum kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI dilakukan secara langsung 

dan tidak langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, dimulai dari anggota Bawaslu dan 

Panwaslu, Pokja Gerakan Sejuta Relawan, KPU, KPK, DPR, DPD, Tokoh masyarakat, dan ahli kepemiluan. 

Kegiatan sosialisasi langsung berupa seminar, sosialisasi pada acara car free day, dan rekonsiliasi dengan 

para calon, tokoh agama, tokoh nasional, DPR, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan, untuk sosialisasi 

yang tidak langsung, Bawaslu menyusun iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui televisi, radio, 

media cetak, dan media internet.28 

Sosialisasi skala nasional tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu RI,, sedangkan untuk didaerah, 

Bawaslu RI membebaskan kepada Bawaslu di daerah untuk melakukan sosialisai dengan kemampuan 

mereka.  

Fokus utama sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah, sosialisasi untuk Gerakan Sejuta 

Relawan (GSR). Setelah membentuk Pokja nasional, Bawaslu secara bertahap melakukan sosialisasi 

dengan penekanan kepada kesadaran masyarakat dan materi-materi pelanggaran, serta tata cara 

pelaporan. Pola serupa juga dilaksanakan di daerah, sosialisasi yang dilakukan cenderung berfokus untuk 

kegiatan Gerakan Sejuta Relawan, fungsi utama sosialisasi yang diadakan di daerah hanyalah untuk 

rekrutmen GSR serta sosialisasi materi pengawasan pemilu, sehingga review terhadap pelaksanaan 

sosialisasi tidak bisa menyeluruh. 
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Salah satu langkah untuk mengefektifkan sosialisasi tersebut, Pokja GSR bekerjasama dengan 

OMS  melakukan strategi spot check. Contohnya, 1 relawan memegang 100 relawan, Ini membuat proses 

sosialisasi dan rekrutmen menjadi cepat. Kemudian strategi sosialisasi dengan pendekatan ideologi 

bekerjasama dengan organisasi masyarakat (Ormas) atau komunitas yang mempuyai basis massa seperti 

Muhammadiyah, NU yang juga memiliki pusat pendidikan yang dapat membantu untuk 

mensosialisasikan pengawasan partisipatif ini. 

Untuk GSR sendiri, memang tidak ada penentuan strategi sosialisasi khusus bagi tiap daerah. 

Pokja Nasional hanya memberikan guidance berupa materi pengawasan serta materi untuk TOT. 

Kemudian dalam pelaksanaannya dibebaskan kepada masing-masing daerah untuk menggunakan 

strategi sesuai kondisi daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat 

serta local ethnic.  

Menyinggung unsur-unsur sosialisasi yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut uraian singkat 

mengenai pelaksanaan unsur-unsur sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Unsur-unsur 

pelaksanaan sosialisasi tersebut antara lain: 

 Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan sosialisasi terbilang sangat singkat. Melihat baru dimulainya sosialisasi pada 

pertengahan tahun 2013, dan baru berjalan efektif awal tahun 2014, jelas bahwasanya sosialisasi yang 

dilakukan oleh Bawaslu tidak efektif. Masing-masing daerah diberi waktu yang terbatas untuk melakukan 

sosialisasi, namun  dibebankan target yang tinggi. Rata-rata satu provinsi hanya bisa melakukan 2-4 kali 

sosialisasi, dan itupun dengan peserta yang berbeda-beda.29 Padahal pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengawasan partisipatif ini sangat banyak, sehingga diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kesemua 

pihak dengan pendekatan berbeda dimasing-masing kelompok. Hal ini ini tentu akan memakan waktu 

yang lama. Seperti di Provinsi Aceh, pelaksanaan keseluruhan sosialisasi untuk pengawasan partisipatif 

hanya 4 kali, dan itupun terbagi di 2 kelompok yang berbeda. Dengan materi yang rumit dan banyak, 

tentu jumlah ini tidak mencukupi.30 

 Materi Sosialisasi 

Materi utama yang disampaikan oleh Bawaslu dalam sosialisasi adalah bentuk-bentuk 

pelanggaran, cara pengawasan, dan metode pelaporan. Sebagian besar materi dipusatkan untuk 
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menyasar segi kognitif masyarakat. Unsur-unsur materi sosialisasi harus bersifat persuasif dan mudah 

dipahami oleh masyarakat luas. Bawaslu telah memudahkan masyarakat dengan mengemas materi 

pengawasan dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Ini terlihat dari modul-modul yang 

diberikan Bawaslu kepada masyarakat.  

Dalam sosialisasi GSR, relawan dibekali dengan 3 (tiga) modul serta 1 (satu) buku panduan 

relawan. Setiap modul tersebut memiliki fungsi yang berbeda, yaitu:  pertama, modul materi awal 

relawan yang berfungsi untuk memberikan pengertian tentang pentingnya keterlibatan (partisipasi) 

masyarakat dalam pengawasan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. 

Uraian ini diikuti dengan penjelasan tentang profil gerakan sejuta relawan, serta dilengkapi dengan kode 

etik yang menjadi pedoman perilaku relawan pengawas pemilu.  Kedua, modul mekanisme kerja, yang 

memberikan penjelasan tentang mekanisme kerja Relawan Pengawas Pemilu (RPP) yang meliputi 

seluruh tahapan pemilu dan titik rawannya yang berfokus pada 4 (empat) tahapan (kampanye, masa 

tenang, pemungutan dan penghitungan suara), target dan teknik pengawasan dan didahului dengan 

pemaparan tentang pengalaman relawan Pemantau Pemilu di Pemilu sebelumnya dan negara lain. 

Ketiga, modul alur laporan dan cara kerja instrumen kepada para relawan mengenai metode pelaporan 

dan perihal teknis ketrampilan bagi relawan dalam menyampaikan dan mengisi form laporan atau jurnal 

laporan berkala. Disampaikan pula tentang bagaimana “bekerjanya” pelaporan yang disampaikan oleh 

para relawan dalam alur kerja yang telah dirumuskan oleh Pokjanas Gerakan Sejuta Relawan.31 

Walaupun relawan dibekali degan modul dan buku panduan, namun dibeberapa daerah seperti 

Provinsi Papua dan Aceh, Relawan dan PPL setempat menyatakan, tidak ada simulasi bentuk-bentuk 

pelanggaran serta metode pelaporannya. Padahal untuk mengidentifikasi pelanggaran dan melakukan 

pelaporan diperlukan keterampilan khusus yang tidak bisa hanya diperoleh melalui penyampaian materi 

dan membaca buku panduan. 

 Mediator 

Fungsi mediator dibebankan kepada Bawaslu/Panwaslu di daerah-daerah. Fungsi sebagai 

mediator bukanlah pekerjaan mudah. Secara pengetahuan materi, jajaran Bawaslu Provinsi tidak 

diragukan lagi mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengambil peran sebagai 

agen sosialisasi. Namun, untuk beberapa Panwaslu Kabupaten/Kota, ada perbedaan kapasitas yang 

membuat sosialisasi tidak efektif. Terdapat keluhan dibeberapa daerah yang mengatakan, kualitas dari 
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panwas Kota/Kabupaten didaerah mereka dalam melakukan sosialisasi sangat kurang. Pemahaman 

materi serta pengalaman mereka membuat sosialisasi tidak efektif, sehingga masyarakat lebih banyak 

mendapatkan sosialisasi dari Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak dibidang kepemiluan.32 

 Di beberapa daerah, mediator pemilu dibantu oleh pegiat pemilu dari beberapa OMS dan 

Ormas. Seperti di Jawa Timur, adanya keterlibatan paralegal pemilu yang digagas oleh Perludem, LBH 

Jawa Timur serta OMS setempat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengawasan 

pemilu. Pegiat pemilu memiliki kualitas pemahaman mengenai kepemiluan yang baik, sehingga 

penyampaian materi lebih baik.33 

 Media Informasi dan Komunikasi 

Bawaslu telah menyediakan website khusus sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang ingin 

mendapatkan informasi tentang pengawasan pemilu. Di dalam website Bawaslu.go.id terdapat lampiran 

berbagai peraturan-peraturan Bawaslu yang dapat diunduh oleh semua orang. Kemudian, terdapat 

update informasi dan berita kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu,  

website ini juga mempunyai  tautan yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran 

pemilu yang terjadi. Pada tautan ini masyarakat harus mengisi formulir beserta lampiran bukti-bukti 

pelanggaran yang terjadi. 

Selain website Bawaslu.go.id ada website lainnya yang bisa dijadikan sumber informasi bagi 

masyarakat, yaitu awaslupadu.com. Website awaslupadu.com difokuskan sebagai pusat informasi dan 

komunikasi para relawan pengawas pemilu. Didalamnya terdapat lampiran buku panduan pengawasan 

pemilu, brosur relawan, modul pelatihan dan formulir pendaftaran sebagai relawan. Semua dapat 

diunduh secara bebas oleh masyarakat. Website awaslupadu.com ini juga memuat database relawan 

yang telah terdaftar dari seluruh Indonesia beserta nomor kontak yang bisa dihubungi. Tentu ini akan 

membantu memudahkan masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut mengenai pengawasan pemilu serta 

yang ingin bergabung sebagai relawan. 

 

 

 

                                                           
32

Wawancara dengan Solihin (Forum LSM Aceh) 10 November 2014. 
33

Wawancara dengan Rohman, Relawan dari Universitas Islam Negeri Surabaya. 
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Gambar 1. Website Awaslupadu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website Pengawasan Pemilu Terpadu oleh Bawaslu RI 

Selain website, Bawaslu juga memaksimalkan sosialisasi lewat media sosial, twitter dan 

Facebook. Hal ini mengingat potensi besarnya jumlah masyarakat yang mempunyai akun di media-media 

sosial tersebut. Tercatat bahwa Indonesia merupakan pengguna terbanyak ketiga di dunia untuk twitter 

dan keempat dunia untuk urusan facebook dengan rata-rata penggunanya mencapai lebih kurang 70 juta 

orang34. Sifatnya yang interaktif dan terbuka dapat membangun kedekatan dan komunikasi antara 

masyarakat dan Bawaslu. Peluang ini dapat memudahkan Bawaslu untuk menyebarkan tautan berita 

serta informasi seputar kegiatan Bawaslu. 

 

 

 

 

                                                           
34

www.Tempo.co/Pengguna-media-Sosial-di-indonesia diakses pada tanggal 2 Februari 2015. 

http://www.tempo.co/Pengguna-media-Sosial-di-indonesia
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Gambar 2. Media Sosial Bawaslu dan Awaslupadu 

Sumber: Bawaslu dan Awaslupadu 

Bawaslu juga menggunakan media konvensional seperti media peraga seperti baliho, spanduk, 

pamflet, leaflet, serta media elektronik seperti televisi dan radio. Pemanfaatan radio sebagai sarana 

sosialisasi lebih diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan bekerjasama 

dengan radio-radio lokal. Kerjasama dengan radio lokal menjadi andalan strategi untuk beberapa daerah. 

Penyebabnya adalah keterbatasan dana dan SDM.  Beberapa daerah yang memanfaatkan radio lokal 

untuk menyosialisasikan pengawasan aktif adalah Kota Surabaya dan Kota Banda Aceh. 

 Karakteristik Masyarakat 

Terdapat aspek-aspek yang membuat karakteristik masyarakat berbeda, sehingga penerimaan 

terhadap materi sosialisasipun menjadi berbeda. Aspek tersebut antara lain pendidikan, budaya, 

lingkungan, dan motivasi. Strategi sosialisasi harus memperhitungkan kesemua aspek tersebut dalam 

pelaksanaannya. Bawaslu membebaskan strategi sosialisasi ke setiap daerah sesuai dengan karakteristik 

masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya, daerah-daerah tidak memiliki strategi khusus untuk 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat didaerahnya. Banyaknya daerah yang kebingungan untuk 

menentukan strategi sosialisasi yang tepat, sehingga metode yang dilakukan adalah metode 

konvensional tanpa memperhitungkan efektifitas dari metode tersebut. 

Seperti di Provinsi Papua, khusus untuk masyarakat pedalaman atau pegunungan, sulit bagi 

Bawaslu dan Panwaslu disana untuk menyosialisasikan pengawasan pemilu. Selain faktor geografi yang 

sulit, tingkat kapasitas masyarakat untuk menerima informasi juga menjadi hambatan. Banyak dari 

masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal dan kurangnya akses informasi semakin 
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membuat mereka sulit untuk menerima sosialisasi dengan baik. Akibatnya, mereka cenderung tidak acuh 

terhadap sosialisasi.35 

Permasalahan tersebut, cenderung tidak dialami oleh masyarakat di perkotaan. Sebagai 

masyarakat yang dilimpahi fasilitas yang memadai untuk mengakses informasi, lebih mudah bagi mereka 

untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang cukup untuk mengawasi pemilu. Pekerjaan rumah 

Bawaslu terhadap masyarakat di perkotaan adalah menumbuhkan  kesadaran akan pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Sedangkan tugas Bawaslu di daerah lebih berat selain 

membentuk kesadaran masyarakat, Bawaslu  harus melakukan upaya lebih untuk memberikan 

pemahaman seputar pengawasan pemilu. 

4. Pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil 

Masyarakat merupakan subjek pengawasan pemilu, dan untuk mengakomodir hal tersebut, 

Bawaslu melibatkan berbagai elemen masyarakat baik sebagai individu maupun terlembaga dalam 

kelompok swadaya dan Ormas.36 Berbagai Ormas ditingkat nasional maupun lokal menjadi target 

pengembangan kerjasama Bawaslu untuk mengefektifkan program pengawasan partisipatif ini. 

Organisasi sipil yang ingin terlibat dalam pengawasan pemilu diberikan kebebasan untuk berpartisipasi. 

Namun, untuk menjadi lembaga pemantau resmi diharuskan untuk mendaftarkan diri kepada KPU 

dengan persyarakatan tertentu.37 

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu giat melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi 

kemasyarakatan, berbagai organisasi dengan bidang-bidang yang berbeda diajak bekerja sama agar 

terciptanya pandangan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya pekerjaan negara dan para aktivis 

dibidang pemilu saja, namun keseluruhan masyarakat Indonesia. 

Pemantauan pemilu oleh kelompok independen dan diluar Bawaslu juga diatur oleh Undang-

Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 233 ayat (1) yaitu: Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau 

Pemilu. Dan juga ayat (2), Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri; 

b. badan hukum dalam negeri; 

                                                           
35

Wawancara dengan Arianto, Akademisi Universitas di Provinsi Papua, 19 Desember 2014. 
36

 Wawancara dengan Nasrullah, Anggota Bawaslu RI, 26 Desember 2014. 
37

Lebih lanjut lihaT Pasal 233-245Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD. 
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c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; 

d. lembaga pemilihan luar negeri; dan 

e. perwakilan negara sahabat di Indonesia. 

 

Menurut data KPU, terdapat 19 (sembilan belas) lembaga pemantau tingkat nasional yang telah 

mendapatkan akreditasi dari KPU sebagai lembaga pemantau. Namun, jumlah tersebut hanya lembaga 

yang terdaftar resmi di KPU pusat, masih ada lembaga-lembaga lainnya yang berperan serta sebagai 

pemantau pemilu yang ada di daerah-daerah berskala provinsi atau Kabupaten/Kota. Ke-19 lembaga 

pemantau tersebut antara lain: 

1. Jaringan Pendidikan Pemantau Pemilu. 

2. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). 

3. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

4. Garda Santri Nusantara (Garsantara). 

5. Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran berdaulat (Migrant Care). 

6. Pendiri Yayasan Kemanusiaan Erihatu Samasuru Lesuri Tapirone (ESLT). 

7. Perkumpulan Reclassering Indonesia. 

8. Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa Cq Lembaga Study International Ora Et Labora. 

9. LP3ES. 

10. Kemitraan. 

11. LSM Pijar Keadilan. 

12. Aliansi Jurnalis Independen. 

13. Perkumpulan Badan Eksekutif Litbang dan Advokasi Sosial (Belas). 

14. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI). 

15. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI). 

16. Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI). 

17. PT Cyrus Nusantara. 

18. Institusi for Democracy, Politics & Human Rights (Indepth Indonesia). 

19. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. 
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Dalam prakteknya, masih banyak lembaga pemantau lain yang tidak terdaftar atau hanya 

terdaftar ditingkat provinsi atau Kabupaten/Kota. Pemerintah sendiri tidak membatasi kepada siapapun 

atau lembaga manapun yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.  

Penggalangan kerjasama kepada organisasi masyarakat terus diupayakan oleh Bawaslu, 

khususnya organisasi yang mempunyai basis massa. Lembaga pemantau yang terdaftar berasal dari 

proses seleksi yang dilakukan oleh KPU dengan persyaratan tertentu, yang diatur dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2012. Oleh karena itu, mereka mempunyai hak, kewajiban 

serta sanksi yang harus dipenuhi. 

Lembaga-lembaga yang terdaftar merupakan lembaga yang formal dan mempunyai kepedulian 

terhadap hal kepemiluan, sehingga mereka sudah mempunyai konsep, visi serta misi untuk menjaga 

kualitas pemilu di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh 

Organisasi Masyarakat Sipil seperti Paralegal pemilu yang digagas oleh Perludem dan LBH diberbagai 

daerah di Indonesia, dimana didalamnya tergabung organisasi dan komunitas-komunitas masyarakat 

seperti komunitas petani, komunitas mahasiswa, komunitas buruh dan komunitas lainnya. Mereka 

mempunyai kegiatan sendiri dengan strategi sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

dan pengetahuan komunitas-komunitas tersebut dibidang pemilu. 

Dalam hal dukungan anggaran, sebagian besar lembaga pemantau pemilu independen tidak 

diberikan anggaran khusus oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya, namun dibeberapa 

daerah seperti Aceh, menurut pengakuan anggota Panwaslu Kota Banda Aceh, bagi lembaga masyarakat 

sipil yang ingin melakukan pemantauan pemilu bisa mendapatkan bantuan dana dari KIP (KPU) Aceh 

dengan persyaratan tertentu. Lembaga tersebut harus memiliki program yang jelas dan berperan serta 

untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pengawasan pemilu. 

Tujuan Bawaslu bekerjasama dengan banyak organisasi masyarakat sipil disamping mereka 

mempunyai basis massa, pendekatan mereka lebih dapat diterima sebagai sebuah konsep “voluntary” 

oleh masyarakat, sehingga pudarnya anggapan bahwa pengawasan pemilu adalah kegiatan berbayar. 

Di Provinsi Aceh kerjasama diprioritaskan kepada lembaga/Ormas keagamaan, seperti HMI, NU, 

Muhammadiyah dan HTI. Sedangkan di Papua Organisasi Gereja, Perhimpunan Mahasiswa Muslim turut 

ambil bagian untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Mereka menjadi aktor utama relawan-relawan 

yang berpartisipasi, selain sebagai relawan, mereka juga menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat.  
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5. Pendanaan 

Sebagai sebuah program yang baru dan berskala nasional, tentunya dukungan dana menjadi vital 

agar proses pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Pemerintah melalui Bawaslu telah mengalokasikan 

dana untuk pelaksanaan program pengawasan partisipatif. Tabel 3 berikut merupakan rincian alokasi 

dana tersebut. 

Tabel 3. Alokasi Anggaran Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun Anggaran 2014 

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN PUSAT PROVINSI 

PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARA PEMILU 221.007.364.000   

  Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu 167.449.614.000   

    

Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang 

Pengawasan Penyelenggara Pemilu 
165.449.614.000 80.963.499.000 

      Pendidikan Masyarakat Pada Pemilu 13.190.460.000 671.950.000 

      

Sosialisasi Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran 

Pemilu/Pemilu Kada 
11.348.886.000 33.026.584.000 

      Kerjasama dengan OMS dan Perguruan Tinggi   40.373.762.000 

      Pembuatan Media Sosialisasi Pengawasan 5.300.000.000   

      

Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat 

(ILM) di Media Elektronik 
13.976.922.000   

      

Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan 

Ormas di Provinsi 
  1.981.642.000 

      Gerakan Sejuta Relawan 9.818.150.000 4.909.561.000 

 

Alokasi dana tersebut dikelompokkan pada kegiatan-kegiatn inti dari konsep pengawasan 

partisipatif, dengan pembagian  pada pusat serta provinsi. Pendanaan menjadi salah satu keluhan bagi 

sebagian daerah karena jumlah dana yang diberikan tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan 

kepada daerah untuk membuat program pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu provinsi Aceh Muklir 

menyatakan bahwa jumlah anggaran yang diberikan oleh pusat tidak cukup untuk melakukan sosialisasi 

serta untuk kebutuhan lainnya seperti publikasi, kebutuhan relawan, dan infrastruktur.  

Begitupun di kota Surabaya,minimnya jumlah anggaran yang diberikan, menyebabkan Panwaslu 

setempat mencari cara lain dengan bekerja sama dengan media lokal untuk melakukan publikasi dan 
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sosialisasi. Namun, cara ini tentu masih tidak efektif, mengingat media lokal biasanya hanya ada di ibu 

kota atau kota besar yang ada di daerah, sehingga kegiatan-kegiatan untuk pengawasan partisipatif ini 

tidak berjalan menyeluruh. 

D. GERAKAN SEJUTA RELAWAN 

a. Pengertian Relawan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relawan adalah sukarelawan yang berarti, orang yang 

melakukan sesuatu dengan sukarela, tidak karena diwajibkan atau dipaksakan.38 Bisa dikatakan bahwa 

relawan adalah orang yang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, tanpa adanya kewajiban yang dibebankan kepadanya. Konsep relawan ini telah banyak dianut 

pada setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan, khususnya kegiatan sosial. Hal ini karena bagaimanapun 

pemerintah mempunyai keterbatasan untuk memberikan akomodasi kepada setiap kegiatannya.  

Begitupun dengan konsep Gerakan Sejuta Relawan yang dibangun oleh Bawaslu ini. Kegiatan ini 

adalah kegiatan tanpa imbalan dan didasarkan pada keinginan pribadi masyarakat. Ini kembali dijelaskan 

oleh Anggota Bawaslu RI, Nasrullah yang mengatakan bahwa dari awal konsep GSR ini merupakan 

kegiatan sukarela, walaupun ada dukungan dari Bawaslu sendiri untuk keperluan administrasi, namun 

hal itu hanyalah kebutuhan utama yang harus disediakan pemerintah agar kegiatan ini berjalan. 

 Konsep kerelawanan ini diadopsi dari tingkat nasional yang  diisi oleh  sejumlah kelompok kerja 

(pokja) yang telah ditempatkan sebagai panitia Gerakan Sejuta Relawan ini. Para Pokja-Pokja tersebut 

bekerja secara sukarela untuk membuat konsep sistem dan struktur yang tepat untuk 

mengimplementasikan Gerakan Sejuta Relawan ini. Hal ini juga berlaku terhadap Pokja-Pokja yang 

berada dibawahnya. Dengan sistem relawan seperti ini, diharapkan nanti masyarakat tidak lagi 

menganggap bahwa pengawasan pemilu merupakan bagian dari kerja pemerintah dimana pasti ada 

realisasi anggaran diberbagai kegiatannya, termasuk pelibatan masyarakat, sehingga, masyarakat 

melakukan pengawasan karena merasa memiliki dan tanpa meminta imbalan. 

 Berbeda dengan relawan demokrasi yang dibentuk oleh Bawaslu, relawan demokrasi yang 

dibentuk KPU diberikan semacam honorarium sebagai imbalan atas kerja mereka, walaupun nominal 

honorarium tersebut terbilang sangat kecil, yaitu Rp 500.000/bulan.  

                                                           
38

 www.kbbi.web.id/relawan/sukarelawan diakses pada tanggal 2 Februari 2015, 11.31 WIB. 

http://www.kbbi.web.id/relawan/sukarelawan
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Perbedaan konsep kerelawanan yang diusung kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut 

sedikit banyaknya dapat memengaruhi masyarakat. KPU membentuk relawan demokrasi sebagai agen 

sosialisasi yang direkrut KPU dalam rangka menyosialisasikan secara luas pelaksanaan pemilu kepada 5 

(lima) kelompok sasaran spesifik, yaitu kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan, 

kelompok marginal, kelompok keagamaan dan kelompok pemilih pemula. 

Ketika Bawaslu berusaha untuk menanamkan jiwa sukarela kepada masyarakat dalam 

mengawasi pemilu, KPU di satu sisi mengembangkan pola relawan  yang terdapat kompensasi dalam 

aktifitas pekerjaannya. Perbedaan konsep relawan antara Bawaslu dan KPU akhirnya  memunculkan 

pertanyaan bagi para konseptor GSR karena mengkhawatirkan akan adanya perubahan pandangan dan 

motivasi bagi masyarakat yang tentu cenderung memilih sesuatu yang jelas-jelas memberikan manfaat 

nyata bagi mereka. Seharusnya terdapat sinergitas antara penyelenggara pemilu mengenai konsep 

kerelawanan tersebut.39 

b. Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Sejuta Relawan 

Gagasan GSR muncul dari tahun 2013, tetapi baru terealisasi pada awal tahun 2014. Penggagas 

konsep GSR ini adalah kumpulan masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai lembaga swadaya. Ada 

sekitar 12 NGO yang terlibat dalam perumusan gagasan GSR ini, NGO yang terlibat antara lain, KIPP, 

JPPR, IPC, ICW, Formappi, SSS, Tepi dan lain-lain.40 Dari gagasan ini muncullah guidance dan rumusan 

strategis dari konsep GSR tersebut dalam bentuk modul-modul.  

Latar belakang  gerakan ini muncul dari pemahaman bahwa pengawalan Pemilu merupakan 

kewajiban semua pihak. Pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga, 

relatif kesulitan untuk mengawali langkah tersebut.  Masyarakat membutuhkan pedoman langkah-

langkah  partisipasi pengawasan.  

Oleh karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang kepemiluan serta skill teknis pengawasan. Sedangkan istilah Sejuta Relawan itu 

sendiri, dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh stake-holder Pemilu dan masyarakat, 

betapa besar dan berpengaruhnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan terpicu 

dan peduli terhadap gerakan ini.  

                                                           
39

 Wawancara dengan Yusfitriadi, Pokjanas GSR, 11 Desember 2014. 
40

Wawancara dengan Yusfitriadi, Pokjanas GSR, 11 Desember 2014. 
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Istilah Sejuta Relawan bukanlah menunjukkan jumlah, namun betapa besar dan massifnya 

gerakan ini. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada 

masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada 

dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.  

Bawaslu sendiri memberikan batasan-batasan definisi relawan itu sendiri untuk menghindari 

potensi adanya pihak-pihak yang memanfaatkan relawan untuk kepentingan mereka. Batasan atau 

definisi tersebut yaitu, warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pemula (minimal usia 17 

tahun pada hari H pemungutan suara Pemilu 2014) dari kalangan pelajar (SMA/SMK/MA) dan mahasiswa  

yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat 

dan ketentuan, diverifikasi faktual untuk melakukan kegiatan pengawasan di wilayah domisilinya yang 

berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan penugasan dari Pokjanas dan 

koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu.41 

c. Tinjauan terbentuknya bentuknya Gerakan sejuta Relawan 

1. Tinjauan Filosofis  

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan 

partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi 

politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus 

menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.  

Ketika Pemilu hanya menjadi ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik 

masyarakat, maka tidak ada pembelajaran politik yang baik bagi proses demokrasi. Pengawasan 

partisipatif ini merupakan ruang pembelajaran politik bagi semua pihak, dan sebagai pengawalan hak 

dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak disalahgunakan.  

Bagi masyarakat, dengan dimungkinkannya pengawasan partisipatif, secara langsung berarti 

mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung merupakan ajang untuk belajar 

tentang penyelenggaraan kebijakan negara.  

2. Tinjauan Operasional  

Dilihat dari sisi sumber daya manusia dan sumber dana, institusi pengawasan formal Pemilu  

(Bawaslu) tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh obyek-obyek masalah, titik 

                                                           
41

Modul TOT Sejuta Relawan, diunduh dari www.awaslupadu.go.id. 
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rawan, dan potensi pelanggaran Pemilu 2014, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat yang 

sistematis.  

Di sisi lain, masyarakat sipil yang terlembaga (Non Government Organization) yang selama ini 

fokus terhadap kepemiluan, dan lembaga-lembaga pendidikan (Sekolah dan Kampus) -- sudah 

mempunyai jaringan yang  luas. Oleh karena itu,  melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, 

peran masyarakat tersebut bisa lebih dimaksimalkan.  

d. Maksud, Tujuan, Dan Target  

Maksud  

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran 

masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik segmen pemilih pemula yang 

jumlahnya sekitar 30 juta melalui pengawasan partisipatif. 

Tujuan  

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu  bertujuan untuk:  

a) Mendorong kesadaran pemilih pemula (pelajar dan mahasiswa) akan pentingnya Pengawasan 

Partisipatif.  

b) Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu.    

c) Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif 

bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.  

d) Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu 

sebagai agen perubahan.  

e) Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal 

proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundangundangan.  

Target  

a) Terbentuknya Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, secara merata di seluruh propinsi di 

Indonesia  

b) Tersusunnya berbagai perangkat panduan untuk mengoperasionalkan Gerakan Sejuta Relawan 

Pengawas Pemilu.  
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c) Terpetakannya dukungan dari stake-holder masyarakat, sebagai bentuk partisipasi masyarakat 

terhadap gerakan ini.  

d) Adanya hasil pengawasan yang akurat, baik normatif, kwalitatif maupun kwantitatif. 

 

e. Manajemen Sejuta Relawan  

Struktur  

a) Pokjanas   

Pokjanas dibentuk Bawaslu dan berkedudukan di tingkat nasional, berjumlah 20 orang.    

b) Pokja Propinsi  

Pokja Propinsi dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan berperan sebagai kepanjangan tangan untuk 

membantu program-program pokjanas.   

c) Pokja Kabupaten/Kota   

Pokja  Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panwas Kabupaten/ Kota.   

f. Hasil Yang akan Dicapai  

 Hasil Normatif  

a) Menumbuhkan kesadaran pemilih dalam mengamankan hak suaranya melalui pengawasan 

partisipatif.  

b) Mendorong proses Pemilu berlangsung secara luber dan  jurdil.  

Hasil Kualitatif  

a) Adanya perasaan takut (deterrence effect) dari peserta Pemilu untuk melakukan pelanggaran 

regulasi Pemilu.  

b) Adanya sikap kritis masyarakat terhadap budaya pragmatis-transaksional dalam Pemilu 2014.   

c) Adanya sikap kehati-hatian dari para penyelenggara Pemilu untuk bekerja sesuai azas Pemilu.  

Hasil Kuantitatif  

Diperolehnya sejumlah informasi dan laporan tentang masalah, dugaan pelanggaran, dan dugaan 

kecurangan pada pelaksanaan tahapan kampanye dan pungut-hitung dalam Pemilu 2014. 

g. Tugas Relawan 

Menjalankan tugas yang meliputi : 

a) Mencari dan menggali informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu.   
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b) Memberikan informasi tersebut kepada PPL atau Panwas Kecamatan.  

h. Cakupan Pemantauan  

Tahapan Pemilu   

Relawan Pengawas Pemilu ini melakukan kegiatan pengawasan dalam dua tahapan yaitu 

Tahapan Kampanye dan Tahapan Pungut Hitung 

Area Pengawasan      

Relawan Pengawas Pemilu ini melakukan kegiatan pengawasan di seluruh Indonesia dengan 

estimasi sebaran relawan setiap Kabupaten/Kota berjumlah 2.000 orang, sehingga dari 500 

Kabupaten/Kota di Indonesia akan ada 1.000.000 orang.    

GSR sendiri terdiri dari 3 elemen, elemen pertama adalah Pokja tingkat nasional yang bertugas 

untuk mengkonsep segala hal terkait persiapan penggalangan relawan dan proses pengawasannya. 

Kedua, Pokja Provinsi yang bertugas meneruskan konsep tersebut kepada Pokja Kabupaten/Kota serta 

mengimplementasikan strategi dan konsep pada level provinsi. Kemudian, Pokja Kabupaten/Kota 

melakukan eksekusi langsung kepada relawan mulai dari rekrutmen hingga pendampingan pada 

pengawasannya.42 

Kesemua elemen tersebut tidak bersifat hierarki, melainkan bersifat kordinatif. Dalam 

prakteknya ketiga elemen ini menekankan kebebasan bagi setiap daerah untuk mengembangkan sendiri 

strategi-strategi dengan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.  

Hal ini merupakan “voluntary mecanism”, tidak ada tekanan apapun yang diberikan kepada para 

Pokja Di daerah. Namun walaupun tanpa adanya tekanan, ada supervisi yang diberikan oleh Pokja 

Nasional kepada Pokja di daerah. Supervisi tersebut berupa review terhadap target dan agenda kerja 

mereka.  Evaluasi secara nasional juga telah dilakukan, dengan mengundang seluruh Pokja untuk 

mengetahui pelaksanaan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pokja di daerah. 

Sama halnya kepada masyarakat, Bawaslu tidak mau memberatkan masyarakat dengan berbagai 

proses administrasi yang pasti akan membebani masyarakat. Apalagi GSR ini benar-benar murni bersifat 

partisipasi tanpa imbalan, tanpa adanya tekanan serta target tertentu kepada para relawan.  

                                                           
42

Wawancara dengan Yusfitriadi, Pokjanas GSR, 11 Desember 2014. 
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Khusus untuk masyarakat umum, partisipasi masyarakat hanyalah sebatas sebagai pemberi 

informasi awal ketika adanya pelanggaran pemilu. Hal ini untuk menjamin masalah keamanan, serta 

minimnya sosialisasi akibat terbatasnya waktu menjadi landasan timbulnya pembatasan tersebut. 

Ketidaksiapan Bawaslu dan Kepolisian untuk melakukan penjaminan atas keamanan masyarakat sebagai 

pelapor menjadi kendala serius yang tidak mungkin disepelekan.   

Dalam memudahkan masyarakat, beberapa daerah menginisiasi sms centre dan membuka call 

centre, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan berbagai prosedur pelaporan. Seperti di Provinsi 

Papua, Bawaslu Provinsi Papua membuka sms centre untuk mempermudah masyarakat melaporkan 

pelanggaran pemilu, walaupun masih ada kendala teknis dalam pelaksanaan sms centre. Begitupun di 

Provinsi Jawa Timur, selain sms centre, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga membuka call centre. 

Berikut beberapa hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan GSR oleh Bawaslu pada Pemilu 

2014 lalu, antara lain: 

 Pola Rekrutmen 

Rekrutmen relawan  GSR dapat melalui 3 cara. Pertama, langsung lewat website Bawaslu dan 

website GSR. Kedua, direkrut oleh Panwas di daerah masing-masing, dan ketiga, direkrut oleh Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan Universitas.  

 Tidak ada persyaratan khusus dalam rekrutmen relawan, selagi relawan telah memenuhi 

persyaratan sebagai pemilih, maka dapat bergabung sebagai relawan GSR. Namun akibat tidak adanya 

rekrutmen khusus terhadap relawan, seringkali bergabungnya masyarakat sebagai relawan mempunyai 

kepentingan tertentu. Misalnya, menyangkut kepentingan pribadi guna mendapatkan sertifikat yang 

dijanjikan, sarana pencarian informasi pendukung salah satu calon dan ada yang memang atas kesadaran 

sendiri untuk mengawasi proses pemilu.  

Metode rekrutmen relawan didaerah mayoritas dilakukan langsung melalui sosialisasi yang 

dilakukan oleh Bawaslu. Sosialisasi dibarengi dengan pembagian formulir pendaftaran sebagai relawan, 

seperti di Surabaya dan Jayapura. Metode tersebut juga dilakukan di Kota Jayapura  dan berhasil 

menjaring 200 relawan, yang sebagian besar didominasi oleh Mahasiswa dan pelajar SMA. Penggunaan 

website sebagai media pendaftaran diakui relawan tidak efektif bahkan ada beberapa relawan mengaku 

tidak mengetahui kalau mereka bisa mendaftarkan diri sebagai relawan melalui website yang telah 

disediakan Bawaslu.  
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Terkait antusiasme masyarakat, dilaporkan bahwa respon masyarakat sudah cukup baik di 

beberapa daerah. Provinsi Aceh, mencatat terdapat 12.915 relawan, sedangkan lebih dari 250 relawan di 

Kota Jayapura. Menurut pernyataan Bawaslu setempat, mayoritas relawan berasal dari perguruan tinggi. 

Terdapat lebih dari 50% relawan GSR di Kota Jayapura berasal dari kalangan mahasiswa.  

Jumlah relawan yang tercatat mencapai lebih kurang 600.000 orang di seluruh Indonesia. Hal ini 

membuktikan bahwa respon masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pemilu cukup baik. 

Namun, pengawasan ini hanya merupakan satu proses dimana ada proses lanjutan yaitu pelaporan, 

penindakan dan keputusan sanksi, yang harus selalu diawasi oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat 

sejauh ini lebih kepada proses pemantauan tahapan pemilu. Namun,  dalam hal proses pelaporan 

pelanggaran sampai kepada pemantauan proses penindakan laporan masih kurang,  

 Pemahaman Masyarakat 

Terdapat 3 aspek tahapan untuk membentuk pemahaman dalam sosialisasi dan pendidikan 

kepemiluan yang harus disasar oleh Bawaslu, yaitu Kognitif, afektif dan psikomotorik. Kognitif yaitu 

aspek pengetahuan, afektif adalah sikap dan emosi, psikomotorik adalah perilaku. Sejauh ini dengan 

strategi sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu, aspek yang paling berhasil disasar oleh Bawaslu 

hanyalah aspek kognitif, dan itupun belum sampai kepada tahap pemahaman evaluasi. Keberhasilan 

aspek kognitif yang diterima oleh relawan baru sebatas menyebutkan bentuk pelanggaran dan  cara 

pelaporan. Padahal teknis pelanggaran pada pemilu semakin canggih, dan sulit untuk mengenali 

pelanggaran tersebut. Teriutama pada pelanggaran pidana dan money politic.  

Menurut pengakuan para relawan dibeberapa daerah. Pemahaman mereka hanya sebatas 

bentuk pelanggaran dan cara pelaporannya, banyak dari kasus-kasus yang terjadi diluar bayangan 

mereka, sehingga pelanggaran tersebut akhirnya tidak dapat terungkap.  

E. PARTISIPASI MANDIRI MASYARAKAT 

Terdapat banyak inisiatif-inisiatif yang muncul dari masyarakat untuk melakukan pengawasan 

pemilu secara mandiri, baik dari Organisasi Masyarakat Sipil, komunitas masyarakat, sampai ke 

masyarakat umum. Munculnya inisiatif tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa tidak 

memadainya kemampuan Bawaslu dan penegak hukum lainnya untuk mencegah dan menindak segala 

bentuk pelanggaran dalam pemilu. Pada pemilu 2009, terdapat banyak penanganan pelanggaran pemilu 

yang tidak ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Salah satu penyebab utamanya adalah laporan yang 

diberikan masyarakat tidak memenuhi standar dari pengawas pemilu, unsur-unsur sebuah laporan 
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seringkali tidak lengkapi, sehingga banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan pengalaman 

tersebut maka pegiat pemilu dan hukum membentuk paralegal pemilu. Tugasnya memfasilitasi 

masyarakat dalam menampaikan dugaan pelanggaran. Selain itu, paralegal ini dibentuk untuk melakukan 

pendidikan politik bagi masyarakat.  

Sebenarnya paralegal tersebut telah terbentuk, namun fokus kerja mereka lebih ke masalah 

hukum secara umum. Mengingat bahwa pemilu juga berkaitan dengan masalah hukum, muncullah 

inisiatif untuk berperan lebih aktif membantu pengawasan pemilu dengan bekerjasama dengan 

organisasi masyarakat lainnya.  

Seperti di Jawa Timur, dibentuk Paralegal Pemilu yang terdiri dari beberapa organisasi sosial dan 

hukum. Pergerakan paralegal pemilu ini sampai kepada komunitas-komunitas masyarakat dan 

mahasiswa. Jaringan Paralegal pemilu yang terdiri dari  BMP, Malang Corruption Watch, IPSM, KJM 

Progresif, Perludem, dan lain-lain,  membuat posko pengaduan dalam rangka penegakan hukum 

peraturan pemilu yang bersih, jujur, adil dan berintegritas.43 

Tugas utama Jaringan Paralegal Pemilu Jawa Timur ini adalah menerima pengaduan masyarakat 

terkait pelanggaran pemilu, sekaligus melakukan pendampingan agar pelanggaran itu bisa diproses 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Harapannya dengan membentuk Jaringan Paralegal ini, 

masyarakat dapat lebih proaktif untuk melaporkan temuan pelanggaran pemilu. 

Pada level nasional, Aliansi Jurnalis Independen dan ICT Laboratory for Social Changes (iLab) 

meluncurkan aplikasi “Mata Massa”. Aplikasi ini dapat menerima aduan pelanggaran dari masyarakat 

melalui mobile phone. Tujuannya agar masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam proses 

pemilu.44 

Harapannya aplikasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. 

Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 80 juta, aplikasi yang dapat digunakan di ponsel ini 

sangat memudahkan masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran pemilu. Pada pemilihan 

umum legislatif dan presiden kemaren, Mata Massa menerima setidaknya 1.596 laporan yang 

terverifikasi mulai dari tanggal 15 Desember 2013-30 April 2014.45 

                                                           
43

Wawancara dengan Hosnan, LBH Malang, 18 Oktober 2014. 
44

www.rumahpemilu.org/in/mata-massa-awasi-pemilu diakses pada 20 November 2014. 
45

Infografik Mata Massa, diunduh dari www.puskakomui.or.id, diakses pada 20 November 2014. 

http://www.rumahpemilu.org/in/mata-massa-awasi-pemilu
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Selain itu, terdapat inisiasi yang digagas oleh Perludem dengan membuat the elections 

Application Programming Interface (API Pemilu). API Pemilu akan menyediakan informasi penting soal 

pemilu yang didapat secara gratis, mudah diakses, dan dapat digunakan oleh pengembang aplikasi. API 

pemilu berlandaskan pada open data untuk informasi pemilu di Indonesia yang akan digunakan sebagai 

media yang menyediakan banyak aplikasi dan website untuk kemudahan dalam mengakses data 

Perludem secara gratis dan terbuka.  

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan jaringan lembaga yang terdiri dari 

organisasi kemasyarakatan. Mempunyai latar belakang atau bidang beragam, seperti Nahdlatul Ulama 

(NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan, 

disabilitas dan radio, JPPR merupakan gerakan terorganisir yang menjangkau masyarakat secara 

nasional. 

Jelang pencoblosan Pemilu 2014, JPPR melakukan kegiatan dalam rangka menguatkan aktivitas 

pengawasan pemilu, khususnya pengawasan dana kampanye peserta pemilu. Selain itu untuk 

memperluas perlibatan dan mengoptimalkan pengawasan pemilu, JPPR menggunakan teknologi media 

sosial yang dinilai dekat, mudah dan murah bagi pemuda sebagai aktor utama pengawasan pemilu.46 

JPPR sendiri mempunyai kegiatan mandiri dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat. 

Kegiatan tersebut antara lain pemantauan dengan teknologi media sosial. Tujuannya untuk melakukan 

pendidikan pemilih secara rutin dan efektif, memasukan dan memperluas nilai-nilai demokrasi, kejujuran 

dan seterusnya. Intinya JPPR berkeinginan mengawal proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil. 

 Secara mandiri, JPPR juga melakukan rekrutmen relawan yang tersebar di beberapa wilayah di 

Indonesia. Rekrutmen relawan mandiri ini bisa dikatakan menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan 

oleh JPPR secara terus menerus dari pemilu ke pemilu 

 

 

 

 

                                                           
46

http://www.rumahpemilu.org/in/read/2310/M.-Afifuddin-Pendidikan-Pemilu-sebagai-Aktivitas-Berkelanjutan 
diakses pada 19 November 2014. 

http://www.rumahpemilu.org/in/read/2310/M.-Afifuddin-Pendidikan-Pemilu-sebagai-Aktivitas-Berkelanjutan
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Tabel 4. Jumlah Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 

Tahun Pemilu Pemantau 

1999 220.000 

2004 140.000 

Pilkada 80.000 

April 2009 13.500 

July 2009 10.500 

2010 (10 Pilkada) 1.200 

2011 (3 Pilkada) 150 

2012 (3 Pilkada) 1.500 

2013 (1 Pilkada) 600 

2014 1200 

  Sumber: Pusat Data JPPR
47

 

 

Banyaknya inisiatif mandiri dari masyarakat untuk mengawasi pemilu menjadi pembelajaran 

demokrasi yang baik. Sri Budi Eko Wardani menyebut empat poin penting dari pembelajaran Pemilu 

2014. Pertama, kebangkitan partisipasi warga dalam mencari informasi sebelum memilih dan melalui 

media alternatif informasi pemilih. Kedua, kemampuan warga menentukan pemimpinnya sendiri di 

tengah kepungan kampanye hitam dan politik uang. Ketiga, tumbuhnya voluntarisme dalam politik 

melalui fenomena relawan. Keempat, pengalaman kelompok warga dalam mentransaksikan daftar 

tuntutan/kepentingan kepada para calon pemimpin melalui kontrak politik ataupun kesepakatan dengan 

kandidat.48 

 

                                                           
47

 Perludem, Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, hal. 6, Jakarta: Perludem, 2013. 
Lihat juga Masykurudin Hafidz, dkk, Laporan Pemantauan Pemilu 2014, hal. 4, Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilih 
untuk Rakyat (JPPR) dan The Asia Foundation (TAF), 2014. 
48

 Rubrik Teraju, Memaknai Kembali Partisipasi Politik Warga, Nurul S. Hamami, Republika, hal. 27, paragraf 20, 1 
Deseber 2014. 
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BAB IV 

CAPAIAN DAN KENDALA 

 

A. CAPAIAN 

Dalam melaksanakan program pengawasan partisipatif sebagai bagian dari desain besar strategi 

pengawasan Bawaslu pada Pemilu 2014, bukanlah suatu hal yang mudah bagi Bawaslu dan jajarannya. 

Namun, sebagai sebuah inisiatif yang relatif baru dalam dunia kepengawasan pemilu Indonesia, Bawaslu 

telah berhasil memiliki capaian yang bisa menjadi parameter dalam mengevaluasi program pengawasan 

partisipatif. Berikut diulas beberapa capaian Bawsalu dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada 

Pemilu 2014 lalu. 

1. Mempelopori Sistem Pelibatan Masyarakat Yang Terstruktur 

Secara umum, Bawaslu telah berhasil menjadi pioneer yang mempelopori sistem pelibatan 

masyarakat dengan sebuah gerakan yang terstruktur melalui Gerakan Sejuta Relawan. Gagasan ini 

menjadi langkah awal yang bagus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum dalam 

berpolitik. Walaupun masih banyak kendala serta kekurangannya, namun banyak pihak yang 

mengapresiasi gagasan ini. Dan diharapkan kendala serta kekurangan tersebut mampu diperbaiki 

kedepannya. 

Secara kuantitatif, Bawaslu berhasil menjaring lebih dari 600.000 relawan tersebar diseluruh 

provinsi. Dari data yang diperoleh dari Bawaslu, Jawa Barat menjadi penyumbang relawan terbesar 

dengan 206.699 orang (data selengkapnya terdapat dalam lampiran). Pola rekrutmen yang melalui 

beberapa cara yaitu online, dan langsung cukup memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai 

relawan. Walaupun dalam prakteknya, tidak semua relawan yang terdaftar menjadi relawan yang aktif, 

ini bisa menjadi patokan Bawaslu untuk melihat antusiasme masyarakat mengawasi pemilu.  

Jumlah laporan yang bersumber dari masyarakat juga bisa menjadi penilaian tersendiri. Karena 

bagaimanapun, salah satu target keberhasilan dari program pengawasan partisipatif ini adalah adanya 

inisiatif masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Berdasarkan data dari Bawaslu diperoleh 

data sebagai berikut: 
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Tabel 5. Sumber Pelapor Pada Pelanggaran Pemilu 2014 

No. Tahapan Temuan Panwas Laporan Masyarakat 

1 
P

ile
g 

Administrasi 2290 5430 

2 Pidana 384 276 

3 Kode Etik 48 25 

Jumlah 2722 5731 

No Tahapan Temuan Panwas Laporan Masyarakat 

1 

P
ilp

re
s 

Administrasi 564 124 

2 Pidana 32 27 

3 Kode Etik 0 0 

Jumlah 596 151 

Sumber Bawaslu Bagian Penanganan Pelanggaran. 

Untuk melihat perbandingan sumber pelapor antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 

2014 lalu,dapat dilihat dalam grafik berikut: 

Grafik 1. Perbandingan Sumber Pelapor Pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 

Sumber: diolah dari data pelanggaran pemilu oleh Bawaslu RI bagian penanganan pelanggaran. 

2. Memunculkan Inisiatif-Inisiatif Masyarakat untuk Melakukan Pengawasan Secara Mandiri 

Sulit untuk menilai capaian program pengawasan partisipatif ini dari segi kualitatif. Namun 

setidaknya, dari laporan Bawaslu dan Panwaslu di daerah, banyak muncul inisiatif-inisiatif masyarakat 

untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Ini artinya, masyarakat sudah mulai sadar bahwa posisi 

mereka penting dalam mengawal pemilu agar berjalan baik. Keterlibatan mereka dalam pemilu jauh 

lebih luas daripada hanya sekedar memilih, hal itu dirasakan oleh Bawaslu dan Panwaslu didaerah-

daerah. 
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Seperti yang terjadi di Surabaya, beberapa mahasiswa UIN Surabaya berinisiatif untuk 

menggerakan karang taruna di daerahnya masing-masing untuk terlibat dalam mengawasi pemilu. 

Respon anggota karang taruna tersebut cukup baik, tanpa adanya imbalan apapun, mereka dengan 

ikhlas mengawal jalannya pemilu, walaupun terbatas pada tahapan pungut hitung. Belum lagi adanya 

organisasi-organisasi keagamaan yang berinisiatif untuk mengawal pemilu dengan memanfaatkan 

anggota-anggota mereka sendiri. Dengan pendekatan ideologi keagamaan, organisasi-organisasi 

keagamaan bergerak dengan satu tujuan, agar mendapatkan pemimpin yang tepat tanpa dibumbui 

kecurangan-kecurangan selama penyelenggaraan. 

3. Membangun Kerjasama yang Terstruktur antar Lembaga Negara dengan Tujuan Untuk 

Menciptakan Pemilu yang Jujur dan Bersih 

Selain itu, dengan terciptanya gagasan Awaslupadu (Pengawasan Pemilu Terpadu), Bawaslu 

sukses menggagas konsep konsolidasi antara sesama lembaga yang terkait dengan kepemiluan melalui 

gugus tugas-gugus tugas. Bawaslu berhasil membentuk MOU dengan lembaga-lembaga yang bisa 

membantu pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu.  

Program pengawasan partisipatif sangat diapresiasi oleh Bawaslu, Panwaslu dan masyarakat 

didaerah. Gagasan ini dinilai sangat membantu Bawaslu dan Panwaslu untuk mencegah dan menemukan 

pelanggaran pada tahapan-tahapan pemilu. Apresiasi ini diikuti dengan tindakan nyata oleh berbagai 

pihak, sehingga adanya peningkatan yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengawasi 

pemilu. Seperti di Surabaya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berhasil mengajak Universitas-Universitas se 

Jawa Timur untuk terlibat dalam mengawasi pemilu, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya MOU dengan 

11 Universitas se Jawa Timur. MOU tersebut tidak mengikat pihak Universitas, hubungan Bawaslu dan 

Universitas lebih kepada akomodasi bagi para dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif mengawasi 

pemilu, baik langsung sebagai relawan pada GSR maupun secara mandiri.  

B. KENDALA 

Pelaksanaan program pengawasan partisipatif ini mempunyai beberapa kendala, antara lain: 

1. Belum Adanya Konsep Mengenai Pengawasan Partisipatif 

Penjelasan serta rancangan konsep akademik tentang pengawasan partisipatif belum ada atau 

belum tersedia, sehingga sulit untuk menurunkan pengawasan partisipatif ini dalam bentuk program-

program yang jelas dan terperinci. Satu-satunya pedoman turunan program-program pengawasan 

partisipatif adalah pada alokasi anggaran pengawasan partisipatif pemilu tahun anggaran 2014 yang 
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telah disusun oleh Bawaslu. Disana tertulis turunan-turunan program pengawasan partisipatif beserta 

alokasi anggarannya. Turunan program tersebut antara lain: 

 Pendidikan masyarakat pada Pemilu. 

 Sosialisasi Pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu/pemilukada. 

 Kerjasama dengan OMS dan Perguruan Tinggi. 

 Pembuatan media sosialisasi Pengawasan. 

 Pembuatan dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Media Elektronik. 

 Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi media massa dan Ormas diprovinsi. 

 Gerakan sejuta relawan. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu adalah sebuah gerakan 

pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia.  

Tentu ini tidak bisa dijadikan patokan konsep dari pengawasan partisipatif tersebut. Sebuah 

program berskala nasional dan melibatkan masyarakat harus dedesain secara utuh dalam bentuk 

terperinci dengan turunan-turunan yang aplikatif bagi masyarakat. Konsep tersebut harus melalui kajian-

kajian secara menyeluruh dan terukur sebelumnya. Satu-satunya program dari pengawasan partisipatif 

yang muncul dan terdesain melalui rincian program hanyalah Gerakan Sejuta Relawan.  

Sebagian besar Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menganggap bahwa 

pengawasan partisipatif hanyalah Gerakan Sejuta Relawan, akibatnya pembentukan agenda-agenda 

hanya terpusat pada sosialisasi dan publikasi yang pelaksanaannya pun tidak maksimal. Padahal konsep 

pengawasan partisipatif dari Bawaslu pusat adalah Pengawasan Pemilu Terpadu melalui gerakan 

Awaslupadu.   

2. Prosedur Hukum yang Menyusahkan Masyarakat 

Permasalah hukum lebih kepada sistem serta pihak penegak hukum. Dari segi sistem, terlalu 

sempitnya waktu penyerahan kelengkapan bukti pelanggaran pemilu menjadi hambatan yang membuat 

masyarakat enggan untuk melakukan pelaporan. Dalam peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2014 

tentang tata cara pengawasan pemilu, dijelaskan  waktu pelaporan dan penyerahan alat kelengkapan 

bukti pelanggaran paling lambat adalah 7 hari untuk pemilu DPR, DPRD dan DPD serta 3 hari untuk 

Pemilu Presiden. Terkait pelanggaran pidana pemilu peraturan ini lebih ketat, karena adanya batas 

kadaluarsa pelaporan pemilu yang jika melebihi batas waktu maksimal pelaporan, maka laporan tersebut 

tidak bisa ditindaklanjuti.  
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Dari informasi yang diperoleh, masyarakat tidak mampu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup 

sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan, terkhusus kepada pelanggaran pidana. Pengakuan 

masyarakat dan LSM di beberapa daerah bahwa adanya ketimpangan yang signifikan antara jumlah 

pelaporan pelanggaran pemilu dengan jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang 

berwenang. Penyebabnya antara lain, tidak lengkapnya alat bukti, tidak adanya saksi, tenggat waktu 

yang sudah melewati batas, dan ketidaktegasan pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan 

pelanggaran.   

Cukup sulit untuk mencari bukti pelanggaran pidana, bukti foto, rekaman suara dan sebagainya 

dikarenakan pelanggaran pidana dapat terjadi kapan saja, sehingga sulit bagi masyarakat untuk secara 

realtime melakukan dokumentasi sebagai alat bukti kelengkapan pelaporan.   

3.    Belum Terjaminnya Keamanan Pelapor/Saksi 

Salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif 

adalah permasalahan keamanan. Besarnya respon masyarakat untuk ingin terlibat dalam pengawasan 

pemilu, tidak didukung dengan jaminan keamanannya sebagai pelapor. Walaupun dalam sosialisasinya 

Bawaslu selalu menekankan bahwa kemanan pelapor telah dijamin oleh Bawaslu dan Kepolisian, namun 

dalam prakteknya masyarakat masih tetap tidak percaya akan jaminan tersebut. Undang-undang 

kepemiluan (pileg/pilpres) juga belum mengatur tentang jaminan perlindungan hukum bagi pelapor 

pelanggaran pemilu, sehingga ada potensi pelapor dapat dikriminalisasi atau digugat secara perdata atas 

laporannya. Selain itu, jaminan perlindungan keamanan bagi pelapor juga belum termuat dalam 

peraturan kepemiluan. Sehingga, masih harus merujuk pada UU lain yang mengaturnya (UU Pelindungan 

Saksi dan Korban). 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,  masalah keamanan selalu 

menjadi topik ketika Bawaslu melakukan sosialisasi. Ketika begitu seringnya Bawaslu menekankan aspek 

jaminan kemanan, semakin muncul ketakutan pada masyarakat akan berbahayanya keterlibatan mereka 

dalam pelanggaran pemilu sebagai pelapor/saksi.  

  Kedua, tidak adanya kepastian bentuk jaminan keamanan dari Bawaslu atau kepolisian. 

Masyarakat tentu bertanya-tanya seperti apa bentuk jaminan keamanan yang diberikan oleh Kepolisian. 

Apakah ketika masyarakat memutuskan bersedia menjadi saksi/pelapor, Kepolisian selama 24 jam penuh 

akan selalu mengawasi pelapor sampai kepada proses keputusan persidangan atau hanya sebatas 
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penjagaan ditempat umum?  Semua pertanyaan itu tidak bisa dipastikan bahkan oleh pihak Kepolisian 

sendiri. Apalagi pelapor/saksi yang bukan berasal dari lembaga/organisasi tertentu. Akan lebih berat bagi 

masyarakat secara individu menjadi pelapor/saksi, masyarakat yang tergabung dalam sebuah lembaga 

atau organisasi mempunyai keberanian yang lebih besar karena adanya dukungan penuh dari anggota 

lainnya, ada dukungan dari orang lain yang secara tidak langsung bisa melindungi dirinya. 

4.  Belum Adanya Jaminan Pengakuan atas Keberadaan Relawan dan Kepastian Tindak Lanjut 

Laporannya 

Peraturan perundang-undangan belum secara komprehensif mengatur tentang hak-hak 

masyarakat didalam melakukan pengawasan partisipatif, khususnya hak atas perlindungan hukum, 

jaminan atas rasa aman dan jaminan kepastian atas tindak lanjut dari laporannya. Bahkan, terdapat pasal 

yang justru memiliki potensi untuk menghambat masyarakat atau pemantau didalam melakukan 

pengawasan partisipatif, karena bersifat multi tafsir. Salah satu contohnya sebagaimana Pasal 172 UU 

No. 8 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa: 

1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan 

pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas 

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai. 

2. Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh 

petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada 

petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai yang dimaksud dengan pelanggaran 

ketenteraman dan ketertiban. Hal ini dapat berakibat pada penafsiran sepihak dari penyelenggara 

pemilu ditingkat TPS untuk menghambat pemantau atau masyarakat didalam melakukan 

pengawasan/pemantauan dengan dalih mengganggu ketentraman dan ketertiban. 

Jaminan tindak lanjut atas laporan dalam peraturan kepemiluan juga tidak diatur. Sehingga tidak 

jarang masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran pemilu tidak tahu perkembangan laporan yang 

disampaikannya. Permintaan informasi tentang perkembanganpenanganan pelanggaran pemilu 

dibebankan kepada pelapor untuk aktif.49 

Peraturan perundang-undangan belum secara komprehensif mengatur tindakan yang bisa 

masyarakat lakukan dalam pengawasan pemilu. Jika merujuk pada pasal-pasal yang mengatur tentang 
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Wawancara dengan Hosnan, LBH Malang, 27 Oktober 2014. 
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partisipasi masyarakat dalam pemilu, bentuk dan aktivitasnya terbatas dan belum tentu bisa dilakukan 

oleh masyarakat umum, yakni sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak 

pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selebihnya diatur dalam Penanganan 

Laporan Pelanggaran Pemilu yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat didalam melaporkan 

adanya pelanggaran pemilu. 

Hal yang tidak diatur misalnya hak dan aktivitas masyarakat yang melakukan pendampingan 

terhadap pelapor pelanggaran pemilu, sehingga eksistensi dari pendamping ini belum diakui, bahkan 

dipersoalkan pada saat melakukan pendampingan 

5. Belum Optimalnya Dukungan Bawaslu Pada Organisasi Masyarakat Sipil/Ormas Pegiat Pemilu 

Sebagai lembaga nonpartisan yang berbasis gerakan moral (moral force) seperti Organisani 

Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (nongovernmetal organization atau civil 

society organization-NGO/CSO)) memiliki peran yang sangat menentukan dalam menyokong 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Munculnya OMS/LSM ini bukan hanya berpotensi untuk 

mendorong penyelenggaraan pemilu agar lebih demokratis, melainkan juga turut menjaga agar 

mekanisme siklus politik lima tahunan itu berjalan pada poros yang sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemilu. NGO/LSM memiliki karakteristik non partisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat 

sukarela, dan berpusat pada gerakan moral. Hal ini tentu sangat sesuai dengan konsep kerelawanan yang 

diusung oleh Bawaslu terhadap program pengawasan partisipatif ini. 

Namun banyak dari Organisasi Masyarakat Sipil serta Ormas yang terlibat dalam kegiatan 

kepemiluan bekerja sendiri belum disertai kolaborasi dan dukungan dari Bawaslu. Kolaborasi ini tidak 

hanya soal pendanaan, meski harus diakui kendala yang seringkali dialami lembaga pemantau pemilu 

adalah keterbatasan sumber dana. Seringkali sumber dana untuk kegiatan pemantauan pemilu dalam 

negeri lebih mudah diperoleh dari donor asing, yang juga mengundang kritik terhadap netralitas 

pemantauan pemilu. 

Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat sipil dapat berupa kerjasama dalam kegiatan 

pengawasan pemilu maupun tindak lanjut penanganan pelanggaran. Salah satunya membuat mekanisme 

cepat untuk merespon setiap upaya partisipasi masyarakat sipil untuk melaporkan pelanggaran pemilu 

yang terjadi. Sehingga ada kelegaan pada pihak masyarakat bahwa kerja kerasnya untuk berpartisipasi 

benar-benar direspon baik oleh kelembagaan pengawas pemilu. 
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Dengan peran mereka yang kuat serta sangat berpengaruh dalam perkembangan demokrasi di 

Indonesia, sudah semestinya ada dukungan yang besar dari pengawas pemilu. Sebab juga harus diakui, 

terkadang peran mereka dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif lebih bisa efektif daripada 

Bawaslu itu sendiri. Banyak relawan-relawan pemilu yang muncul dari lembaga sipil ini yang bekerja 

tanpa  imbalan.  

6.  Perbedaan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kerelawanan 

Perbedaan pemahaman konsep relawan di masyarakat menjadi kendala ketika Bawaslu 

melakukan sosialisasi. Konsep relawan tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk partisipasi tanpa imbalan 

oleh masyarakat, akibat tidak tepatnya strategi pendidikan politik dan sosialisasi oleh pemerintah. 

Partisipasi berarti adanya keterlibatan emosi serta mental masyarakat terhadap berbagai kegiatan serta 

adanya bentuk tanggung jawab didalamnya. Keterlibatan tersebut muncul sebagai kesadaran masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam politik, agar esensi demokrasi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat dapat tercapai. Hal ini berarti keterlibatan masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah 

dalam pemilu ini adalah keterlibatan atas dasar kesadaran untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan 

pemilu. 

Kita dapat mengambil contoh dari partisipasi masyarakat sebagai perserta pemilu dan 

membandingkannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Terdapat perbedaan 

pandangan serta pemahaman pada masyarakat yang seolah-olah membedakan antara partisipasi 

sebagai pemilih dan sebagai pengawas ke dalam dua kelompok kepentingan yang berbeda. Padahal 

kepentingan masyarakat sebagai peserta pemilu disini jelas, karena merekalah yang menentukan 

pemimpin mereka beberapa tahun kedepan yang artinya secara langsung juga akan mempengaruhi 

kehidupan mereka kedepannya. Sedangkan dalam pengawasan pemilu, terdapat pandangan bahwa 

pemerintah sendirilah yang harus menjamin kesuksesan dari pemilu tersebut. Hal inimenjadi kendala 

ketika Bawaslu berusaha mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan, namun telah tertanam 

pandangan bahwa kegiatan pengawasan pemilu adalah program pemerintah, sehingga harus 

mendapatkan imbalan. 
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7.  Belum efektifnya Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu 

Dalam pelaksanaan strategi sosialisasi, harus dilihat bahwa materi yang disosialisasikan  adalah 

materi politik, yang intinya ingin merangsang kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam 

berpolitik pada sistem demokrasi yang kita anut ini. Peran-peran tersebut harus bersifat implementatif 

dimana masyarakat mempunyai posisi sebagai subjek atau pelaku politik.  

Sosialisasi politik berarti memberikan pemahaman ke masyarakat agar terciptanya kesadaran 

politik. Memberikan pemahaman tentang pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi 

masyarakat dalam berpolitik yang harusnya telah dibangun oleh pemerintah sebagai agen sosialisasi agar 

terciptanya kesadaran perilaku baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam prakteknya, 

proses sosialisasi pengawasan partisipatif ini harus dihubungkan dengan proses sosialisasi politik yang 

lebih luas dan umum. Kita tidak bisa secara tiba-tiba menyosialisasikan pengawasan partisipatif tanpa 

didahului oleh sosialisasi politik itu sendiri.  

   Sosialisasi merupakan salah satu persiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif. Hal ini tertera 

dalam turunan RKA Bawaslu untuk program pengawasan partisipatif. Namun dalam prakteknya, 

permasalahan yang terjadi di daerah terkait pelaksanaan sosialisasi umumnya sama. Tidak efektifnya 

pelaksanaan sosialisasi disebabkan beberapa hal, yaitu:a.  

a. Minimnya waktu Pelaksanaan Sosialisasi  

 Waktu pelaksanaan sosialisasi yang sangat dekat dengan pelaksanaan pemilu, mengakibatkan 

jumlah sosialisasi hanya sedikit, tidak efektif dan tidak menyeluruh kesemua masyarakat. Pada program 

GSR, sosialisasi baru dimulai pada awal tahun 2014 untuk level nasional, sedangkan untuk daerah 

provinsi dan Kota/Kabuaten, sosialisasi lebih terlambat lag.i Bahkan di Provinsi Papua, pelaksanaan 

sosialissi terkait GSR baru dilakukan dua minggu sebelum hari pemungutan suara pemilu legislatif.50 

Seperti di Provinsi Aceh, mereka hanya bisa melakukan 4 kali kegiatan sosialisasi. Tentu dari segi 

jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi sangat kurang, apalagi menurut pengakuan Panwas Kota Banda 

Aceh, peserta sosialisasi tidak sama, dalam 4 kali kegiatan sosialisasi, masing-masing peserta hanya 

mendapat 2 kali kegiatan.  

Begitupun dengan provinsi Jawa Timur dan Papua. Penyelenggaraan sosialisasi terkait 

pengawasan partisipatif dan GSR hanya 4 kali untuk Provinsi Jawa Timur dan 2 kali untuk Provinsi Papua 
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Wawancara dengan Fandy Gay, PPL Kota jayapura, 19 desember 2014 
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untuk keseluruhan wilayah disana. Kurangnya sosialisasi menjadi keluhan relawan bahkan Panwaslu 

sendiri.  

b. Sosialisasi  Terlalu Terfokus di Pusat 

  Sebagian besar pelaksanaan sosialisasi berada dipusat. Adapun di daerah pelaksanaan sosialisasi 

juga berada dipusat kota, atau ibu kota provinsi. Padahal yang paling membutuhkan informasi terkait 

pengawasan partisipatif adalah masyarakat yang berada pada area yang minim akses informasi dan 

komunikasi.  

c.     Anggaran yang Kurang Memadai 

Bawaslu Provinsi di beberapa daerah menyatakan bahwa dana yang disediakan untuk 

pelaksanaan sosialisasi diseluruh provinsi tidak mencukupi. Keterbatasan dana ini membuat jumlah 

sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu propinsi dan Panwaslu kabupaten/kota terbatas karena 

menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dalam menutupi kekurangan tersebut, Bawaslu provinsi 

dan kota/kabupaten bekerjasama dengan media lokal baik cetak maupun elektronik, serta radio lokal. 

Seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh, tercatat terdapat 13 kali kegiatan sosialisasi di media 

cetak, elektronik serta radio lokal. Materi yang disampaikan cenderung spesifik dengan tema yang 

berbeda disetiap kegiatannya. Mulai dari hal yang umum, sampai kepada hal spesifik seperti strategi 

pengawasan politik uang. 

Hal serupapun dilakukan di Kota Surabaya, menurut sumber dari Panwaslu Kota Surabaya, 

mereka memanfaatkan media radio untuk menyosialisasikan pengawasan partisipatif, bahkan mereka 

tidak mengeluarkan dana karena pihak radio yang mengundang mereka sebagai narasumber untuk 

menyosialisasikan pemilu 2014.51 

d. Kurang Berjalannya Media Informasi dan Sosialisasi 

Terdapat beberapa kekurangan pada media yang digunakan sebagai pusat informasi pemilu, 

Sebagai sumber informasi utama, website harus mendukung masyarakat dengan berbagai informasi yang 

disajikan lengkap dan memudahkan masyarakat. Melihat pada beberapa tautan yang tersedia, 

ditemukan beberapa halaman yang kosong. Selanjutnya, tautan-tautan penting seperti informasi temuan 

dan laporan  sama sekali tidak ada isinya pada website awaslupadu.com. Permasalahan lainnya adalah 
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keluhan dari masyarakat yang ingin bergabung menjadi relawan melalui website awaslupadu.com, 

namun seringkali tidak berhasil mendaftarkan diri karena kendala teknis website yang rusak. 

 

Gambar 3. Kerusakan pada Website Awaslupadu 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website Awaslupadu 

Selanjutnya, kurangnya sosialisasi terkait website ini membuat minimnya jumlah masyarakat 

yang mengakses website tersebut khusunya website Awaslupadu.com. Tercatat sejauh ini pengunjung 

website tersebut hanya 481.472 kali selama website ini dibuat pada tahun 2013. Jumlah relawan terakhir 

yang terdafatar dalam website tersebut lebih kurang 7500 orang. Mengingat adanya website serupa yang 

dibuat oleh masyarakat sipil seperti matamassa.org, rumahpemilu.org, serta website lainnya membuat  

website resmi dari Bawaslu terpinggirkan.  

e. Kendala Geografis 

Perbedaan kondisi geografis membuat tidak meratanya penyebaran sosialisasi dan dukungan 

infrastruktur. Pada daerah-daerah tertentu, seperti Provinsi Papua hal ini menjadi keluhan yang paling 

banyak diutarakan oleh Panwaslu disana. Permasalahannya terletak pada tidak adanya usaha lebih yang 

dilakukan pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan geografis tersebut, sehingga terjadi 

pembiaran dan akibatnya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. 
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f. Kendala Infrastruktur teknologi Komunikasi dan Informasi 

   Daerah-daerah yang belum terjangkau perangkat teknologi informasi dan komunikasimemiliki 

kendala kurangnya penerimaan informasi. Hal ini karena salah satu sumber informasi mengenai 

pengawasan partisipati adalah berasal dari internet. Biasanya daerah-daerah yang kurang perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi   adalah daerah yang jauh dari pusat kota atau berada dikepulauan 

yang jauh dari kota. Disamping kurangnya informasi langsung dari pemerintah daerah, mereka juga tidak 

bisa mengakses informasi secara mandiri mengenai pengawasan partisipatif 

8.   Belum Maksimalnya Dukungan Pemerintah Daerah Serta Lembaga Terkait 

Pengawasan partisipatif merupakan kegiatan yang membutuhkan dukungan birokrasi dari 

pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan persiapan serta pelaksanaan membutuhkan dukungan pemda 

berupa izin serta infrastruktur. Sejauh ini, kegiatan pengawasan partisipatif seolah-olah terpisah dari 

agenda Pemerintah Daerah. Dari pernyataan beberapa daerah, dukungan pemerintah daerah masih 

dianggap tidak maksimal dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan program pengawasan partisipatif 

dalam pemilu. Pemerintah daerah merasa bahwa pengawasan partisipatif terlepas dari tanggung jawab 

mereka. Namun, bukan berarti sama sekali tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah. Seperti di Kota 

Jayapura dan Aceh, dukungan pemerintah setempat berupa anggaran untuk makan dan transportasi 

para relawan. Sementara, di Aceh, pemerintah daerah membantu sosialisasi dengan mengadakan 

agenda sosialisasi mandiri kepada partai politik, OMS, Ormas dan masyarakat umum. Namun, dukungan 

dari Pemerintah Daerah tidak merata, dan cenderung didahului oleh permintaan khusus dari Bawaslu 

terlebih dahulu.Hal ini menegaskan  kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk mensukseskan program 

pengawasan partisipatif. 

9.  Kurangnya Respon Pengawas dan Pihak Terkait dalam Menindaklanjuti Laporan Masyarakat 

Banyaknya  jumlah pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait (terutama oleh 

pihak penegak hukum) menjadi kendala serius yang membuat masyarakat enggan dan malas untuk 

melaporkan pelanggaran. Penyebabnya adalah tidak adanya pemberitahuan mengenai sejauh apa 

laporan mereka sudah diproses. Tidak responsifnya pihak pengawas yang cenderung membiarkan 

laporan masyarakat tanpa keterangan status penanganan yang jelas juga menjadi polemik yang 

menyebabkan adanya rasa enggan untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. 
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Terakhir, selain kurang baiknya respon dari Panwas daerah untuk menindaklanjuti laporan 

pelanggaran dan tidak adanya kewenangan Bawaslu untuk mendorong instansi berwenang untuk 

melakukan penindakan semakin membuat Bawaslu dinilai tidak efektif. Padahal sifat Bawaslu yang 

setengah kamar, sangat bergantung kepada kinerja instansi terkait demi mendukung efektivitas 

pelaksanaan pengawasan pemilu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Sebagai sebuah program yang baru dicanangkan oleh Bawaslu pertama kali pada Pemilu 

2009 lalu, pengawasan partisipatif masih belum bisa dikatakan sudah berjalan optimal sesuai dengan 

tujuan besar dari pengawasan partisipatif itu sendiri. Ini tidak terlepas dari singkatnya waktu 

persiapan untuk program sebesar ini. Namun perjalanan pelaksanaan program ini bukan berarti 

tanpa prestasi, banyak hal-hal positif yang terjadi sebagai bentuk keseriusan Bawaslu dan 

masyarakat yang menginginkan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur. 

Secara keseluruhan program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu dan 

jajarannya bisa dikatakan telah telah berlangsung cukup baik. Meski masih terdapat beberapa 

kekurangan dan keterbatasan dalam pencapaian hasil sesuai dengan target yang hendak diwujudkan. 

Capaian-capaian Bawaslu dalam program pengawasan partisipatif ini secara kualitatif antara 

lain keberhasilan dalam memelopori sistem pelibatan masyarakat yang terstruktur, memunculkan 

inisiatif-inisiatif masyarakat untuk melahirkan pengawasan secara mandiri, dan membangun 

kerjasama yang terstruktur antara lembaga negara dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang 

berkualitas dan demokratis. 

Selain itu, secara kuantitatif melalui program pengawasan partisipatif Pemilu 2014, Bawaslu 

telah berhasil membangun jejaring yang melibatkan lebih dari 600.000 (enam ratus ribu) relawan 

yang merupakan modalitas luar biasa dalam bingkai besar pendidikan pemilih dan komunitas 

pengawasan untuk penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kedepan. Dalam hal ini Bawaslu telah 

berhasil membangun komunitas dan juga sel-sel pengawas yang akan terus tumbuh dan hidup di 

dalam masyarakat. Sebuah modalitas yang harus dipelihara dan dijaga semangat dan keberadaannya 

oleh Bawaslu beserta jajarannya. 

Namun, terlepas dari capaian yang ada, Bawaslu juga mengalami berbagai kendala dalam 

pelaksanaan program ini. Kendala tersebut berupa: 

1. Belum adanya konsep komprehensif mengenai pengawasan partisipatif yang bisa 

menjadi pegangan secara standar oleh jajaran pengawas pemilu di daerah. 
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2. Prosedur hukum dalam penanganan pelanggaran yang dianggap menyusahkan 

masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran. 

3. Belum adanya jaminan yang memadai terkait keamanan bagi pelapor/saksi atas 

pelanggaran pemilu. 

4. Belum optimalnya jaminan pengakuan atas keberadaan relawan serta kepastian tindak 

lanjut laporan yang mereka sampaikan. 

5. Belum maksimalnya kolaborasi Bawaslu dengan organisasi masyarakat sipil maupun 

Ormas yang bergiat pada isu kepemiluan. 

6. Adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep kerelawanan. 

7. Masih belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan Bawaslu. 

8. Belum ada Pengawas Pemilu yang belum merespon maksimal laporan dari masyarakat. 

Berbagai kendala tersebut yang mestinya harus diperbaiki dan diperkuat oleh Bawaslu dalam 

perancangan dan perencanaan program kedepan. Maupun dalam penyusunan rencana strategis 

kelembagaan Bawaslu berikutnya. 

B. REKOMENDASI 

Atas pelaksanaan program pengawasan partispatif yang dilaksanakan Bawaslu dapat 

direkomendasikan beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Bawaslu perlu menyusun konsep komprehensif dan terstandar tentang apa yang dimaksud 

sebagai pengawasan pasrtisipatif pemilu. Desain program dan aktivitas apa saja yang 

dikategorikan sebagai bagian dari pengawasan pasrtisipatif pemilu. Sehingga dalam pelaksanaan 

di lapangan, pengawasan partisipatif tak lagi hanya dimaknai sebatas pada Gerakan Sejuta 

Relawan saja. Dengan adanya desain dan konsep tertulis yang jelas dan terukur dari Bawaslu RI, 

jajaran Bawaslu di daerah bisa dengan mudah merumuskan rencana aksi dan kegiatan yang 

menjadi bagian dari pengawasan partisipatif pemilu. Tentu desain dan konsep ini bukan denag 

maksud mengabaikan kearifan dan juga kekhasan lokal dalam melakukan pengawasan pemilu. 

2. Desain dan konsep pengawasan partisipatif Bawaslu perlu diwadahi oleh kerangka hukum yang 

jelas sehingga menjadi pasti sumber yang bisa dirujuk bagi para pihak dan masyarakat yang ingin 

mengetahui dan memahami serta berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pasrtisipatif 

pemilu. 

3. Sosialisasi dan penjangkauan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif 

harus dilakukan secara terus menerus tidak hanya dibatasi pada masa atau periode tahapan 
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pemilu saja. Sehingga kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan tidak dipicu 

secara instan, namun menjadi bagian dari kesadaran nilai yang dibangun secara terus menerus. 

Pengawasan pasrtisipatif pemilu harus menjadi program berkelanjutan dan terus menerus oleh 

Bawaslu, bahkan ketika tidak sedang pelaksanaan tahapan pemilu berlangsung. Sebab 

membangun kerelawanan di tengah politik transaksional yang sangat kuat bukanlah sesuatu 

yang mudah. Karenanya, tidak bisa dlakukan dalam waktu singkat. Ia harus dibangun terus 

menerus dan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Salah satu cara efektif agar 

sosialisasi dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan adalah dengan memasukkan 

materi kepemiluan kedalam kurikulum pendidikan setingkat SMA dan Universitas.  

4. Mengoptimalkan Kerjasama dengan Kelompok yang Relevan. Bentuk kerjasama yang dilakukan 

oleh Bawaslu harus diubah. LSM/Ormas/Komunitas Masyarakat yang memiliki basis massa bisa 

dimanfaatkan lebih baik lagi oleh Bawaslu. Kerjasama ini penting mengingat kuatnya ideology 

yang dimiliki oleh masing-masing LSM dan Ormas. Ini akan memudahkan Bawaslu untuk 

menjaring relawan melalui pendekatan ideology yang dimiliki masing-masing LSM/OMS dan 

Ormas. Agar kerjasama itu dapat berjalan efektif, Bawaslu harus mendesain konsep kerjasama 

yang ideal. Kerjasama tanpa tekanan namun saling bertanggung jawab dengan hak serta 

kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. 

5. Bawaslu harus menguatkan upaya untuk perlindungan pada pelapor dan saksi dari pelanggaran 

pemilu. Karenanya, Bawaslu perlu memastikan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban (LPSK) tidak hanya berupa naskah kesepahaman di tingkat pusat tapi juga diikuti 

implementasi dan pengawalan sampai ke daerah untuk betul-betul memastikan efektifitasnya. 

Apalagi mayoritas laporan yang rentan intimidasi dan kekerasan bukan berada di pusat, 

melainkan di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan, misalnya Aceh dan Papua. 

6. Pemeliharaan data base relawan Bawaslu dan keberlanjutan komunikasi dan juga jejaring 

pascapemilu 2014. Bawaslu harus terus memastikan bahwa jejaring dan modalitas relawan yang 

berjumlah lebih dari 600.000 orang tersebut terdata dengan baik dan terus terinformasi dan 

terkonsolidasi dengan nilai-nilai pengawasan sehingga keberadaannya tidak hanya berhenti di 

Pemilu 2014, namun juga bisa dimanfaatkan untuk pilkada dan pemilu-pemilu berikutnya. 

7. Penguatan sistem pelayanan Bawaslu, terutama sistem pelaporan pelanggaran pemilu yang 

memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya untuk masyarakat 

perkotaan bisa mengoptimalkan sarana teknologi informasi berupa aplikasi online berbasis 
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website dan smartphone (android, iOS, maupun windows) yang bisa memudahkan pelaporan 

pelanggaran secara online. Seain itu untuk yang di pedesaan perlu dibuat pendekatan yang lebih 

sederhana, ramah, mudah, dan cepat dijangkau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran 

pemilu yang terjadi.  

8. Perlu koordinasi dan sinergi yang lebih kuat lagi antara Bawaslu dan institusi penegak hukum 

lainnya dalam upaya penegakan hukum pemilu, sehingga respon Bawaslu dan penegakah hukum 

dalam menangani laporan pelanggaran pemilu yang dianggap belum optimal tidak melemahkan 

semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. 
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Pertanyaan In-depth Interview Review Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014 

Pertanyaan Pembuka 

Mohon bisa disampaikan sedikit informasi tentang organisasi/lembaga Bapak/Ibu (untuk 

LSM/Ormas/Wakil Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu). 

 Pertanyaan Kunci 

1. Bisa sedikit berikan pandangan dan opini Bapak/Ibu tentang pengertian (atau apa yang 

dimaksud dengan) pengawasan partisipatif? 

2. Seberapa pentingkah menurut Bapak/Ibu partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu? 

Apa saja bentuk-bentuk pasrtisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu? 

3. Apa motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan lembaga Bapak/Ibu dalam program 

pengawasan partisipatif Pemilu 2014 ini? 

4. Bagaimana prosesnya sehingga lembaga Bapak/Ibu bisa terlibat dalam Pengawasan 

partisipatif Pemilu 2014? 

5. Pengawasan partisipatif ini tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi 

landasan untuk bergerak. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang peraturan yang mengatur 

pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, apakah peraturan tersebut sudah jelas dan 

baik dalam mengatur peran dan keterlibatan masyarakat? 

Pertanyaan bisa sambil dirincikan dengan menambahkan: apakah peraturan saat ini telah 

menjelaskan secara komprehensif tentang hak-hak masyarakat serta tindakan yang bisa 

masyarakat lakukan dalam pengawasan pemilu? 

6. Terkait pertanyaan di atas, apakah Bapak/Ibu sudah merasa adanya jaminan baik dari segi 

legitimasi serta keamanan ketika melakukan pengawasan partisipatif Pemilu 2014? 

7. Apa saja aktivitas atau bentuk kegiatan yang Bapak/Ibu lakukan dalam program pengawasan 

partisipatif Pemilu 2014 lalu? Apakah hanya dalam Pileg saja ataukah juga Pilpres (minta 

rincikan agak detil). 

8. Diperlukan strategi konsolidasi yang tepat untuk merangkul semua stakeholders yang 

berkepentingan dalam pengawasan pemilu. Apa saja bentuk-bentuk ajakan serta himbauan 

yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu? 



Bagaimana respon masyarakat terkait ajakan dan himbauan tersebut? Apakah himbauan dan 

ajakan tersebut efektif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

terlibat aktif mengawasi pemilu? Melalui media apa? Apakah komunikasi tersebut terjalin 

secara simultan? Apa kendalanya? 

Pertanyaan ini bisa disampaikan dalam bahasa yang sederhana. 

9. Mohon sebutkan apa saja dukungan Bawaslu bagi lembaga Bapak/Ibu dalam perannya 

sebagai fasilitator pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu 2014 (misal sosialisasi, 

pelatihan, komunikasi, dll, jabarkan satu-persatu). Apa dukungan yang diberikan oleh 

Bawaslu/Panwaslu kepada OMS/LSM/ORMAS  yang ingin terlibat dalam pengawasan pemilu 

terkait persiapannya? 

Sejauh mana Bapak/Ibu dilibatkan dalam pemberian dukungan tersebut? 

10. Apakah menurut Bapak/Ibu dukungan tersebut telah cukup bagi LSM/ORMAS/OMS? 

11. Apakah ada lembaga lain yang aktif untuk membantu lembaga Bapak/Ibu terkait pengawasan 

pemilu selain Bawaslu/Panwaslu? 

12. Untuk lembaga yang bergerak secara independen, tentu mempunyai persiapan/kegiatan 

sendiri, apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengawasan 

partisipatif Pemilu 2014?  

13. Terkait posko-posko pusat informasi dan komunikasi yang telah dibangun oleh Bawaslu, 

menurut Bapak/Ibu apakah sudah efektif?  

14. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai segala hal tentang pemilu dan 

pengawasannya? Diminta menyebutkan satu-persatu. 

Media mana yang paling sering Bapak/Ibu akses? Mengapa? Sudah efektifkah media 

tersebut? 

Apakah informasi yang dimuat oleh Bawaslu di media-media telah memenuhi kebutuhan 

kerja-kerja Bapak/Ibu akan informasi terkait pengawasan pemilu? Apa kekurangannya?  

15. Bagaimana dukungan pendanaan terkait program Pengawasan partisipatif Pemilu 2014 ini? 

16. Adakah penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya yang diberikan Bawaslu untuk 

mendukung  pelaksanaan pengawasan partisipatif? Apa saja itu? 



17. Mohon bisa dijelaskan apa hambatan, tantangan, atau kendala lain dihadapi selama proses 

pengawasan partisipatif (persiapannya, pelaksanaan di lapangan, baik itu kendala yang 

Bapak/Ibu hadapi secara pribadi, kendala dalam lembaga dan organisasi yang Bapak/Ibu 

tempati, serta kendala apapun yang berhubungan dengan partisipasi dalam pengawasan). 

Pertanyaan Penutup  

18. Apa rekomendasi Bapak/Ibu terkait penguatan dan perbaikan kualitas program Pengawasan 

partisipatif Pemilu kedepan? 

Cakupan jawaban termasuk atas pertanyaan: Apa yang harus diperbaiki oleh Bawaslu terkait 

persiapan dan pelaksanaan pengawasan partisipatif? Juga apa saran Bapak/Ibu kepada 

masyarakat agar pengawasan partisipatif ini berjalan efektif?  

19. Untuk kedepannya, apakah Bapak/Ibu atau lembaga tempat Bapak/Ibu bergabung tetap 

ingin terlibat dalam pengawasan pemilu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rangkuman  Wawancara FGD Pengawasan Partisipatif (Bawaslu Provinsi Jawa Timur) 

Tempat : Bawaslu Provinsi Jawa Timur 

Tanggal : 22 Oktober 2014  

Peserta: Terdiri dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Tim asistensi Bawaslu Jawa Timur, 

perwakilan dari beberapa anggota panwaslu kota/kabupaten, relawan GSR dan 

relawan lainnya 

Rangkuman 

Toni PanwasluLamongan 

 Adanya kebingungan terkait rekrutmen relawan, karena disuruh merekrut relawan tanpa 

adanya dana. Jugasosialisasi yang dibebankan kepada panwaslu, tanpa adanya dukungan 

yang cukup.  

 Lamongan merupakan desa yangbesar dengan jumlah dusun terbanyak. Dengan pendekatan 

geografis pesimis untuk mendapatkan relawan yang mencukupi, namun dengan 

memaksimalkan stakehoders dari kampus, sanak saudara PPL, pusat pendidikan, didapat 

relawan sebanyak 3149 orang.  

 Dengan terbitnya Perppu 1 tahun 2014, ada potensi yang baik, 1 pengawal di tiap TPS. Ini 

akan efektif dan sangat membantu Panwaslu.  

 Dengan melakukan pendekatan persuasive, kita bisa melibatkan masyarakat. Kegiatan ini 

terus dilakukan oleh Panwaslu Lamongan walaupun sudah tidak aktif menjabat.  

 Pengawasan partisipatif itu hanya istilah. Ada dua bentuk pengawasan partisipatif, 

terstruktur dan tidak terstruktur. GSR hanya salah satu bentuk pengawasan partisipatif 

terstruktur. 

RosulPanwas KabupatenSidoardjo 

 Hal yang terpenting dalam pengawasan partisipatif adalah sosialisasi. Nyatanya sosialisasi 

sangat minim. Terkhusus untuk GSR. Agar efektif, pengawas pemilu harus diberikan ruang, 

waktu serta anggaran untuk sosialisasi.Belum adanya konsep pengawasan partisipatif itu 

sendiri menghambat itu semua. 

 

 



Kiki  

 Kewenangan Panwaslu terbatas, hanya sebatas instruksi dari atas.  

 Sosialisasi harus dilakukan dari awal, jangan mendadak. Pemilu tidak hanya masa kampanye 

dan pungut hitung suara. 

 Kewenangan Penawaslu kabupaten/Kota bisa diperluas dengan kewenangan pengambilan 

keputusan, agar ada upaya mandiri dari Panwas untuk memprogram pengawasan 

poartisipatif.  

 GSR saat ini serba mendadak, sosalisasinya pun dilakukan mendadak.  

KristiantoPanwaslu Mojokerto 

 Pengawasan partisipatif dibutuhkan oleh Bawaslu. Masalahnya, pertama proses pencapaian 

sosialisasi yang tidak tercapai. Kedua hasil akhir sosialisasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai 

dengan yang diharapkan.  

 Kepedulian masyarakat akan pemilu yang jujur dan adil itu ada. Bagaimana manifestasi 

kedaulatan atas kepedulian masyarakat tersebut.  

 Pemilu jangan hanya bersifat seremonial, atau administrasi, ini akan menafikan 

pembelajaran politik.Pengawasan pemilu merupakan ruang belajar politik bagi masyarakat. 

Pembelajaran kebijakan negara.  

 Pendanaan, sumber hukum dan sosialisasi harus diperbaiki untuk pengefektifan pengawasan 

partisipatif.  

 Semua turunan program dari RKA yang disusun Bawaslu terkait pengawasan partisipatif itu 

masuk kedalam program Bawaslu provinsi dan panwaslu 

 Banyak kegiatan yang sifatnya inisiatif dari panwaslu, seperti kerjasama dengan media lokal. 

Ini dikarenakan tidak efektifnya program yang dilakukan pusat. 

Pak muzaki 

 2 model pelembagaan politik atau demokrasi. Pertama lembaga demokrasi formal dan 

lembaga demokrasi informal. Partisipasi itu proses inisiatif dari bawah, volunterism. Karena 

konsep tersebut berasal dari lembaga formal jadi terkesan mobilisasi, sehingga relawan tidak 

lagi murni sebagai relawan. Ada harapan imbalan setelah melakukan itu.  

 Kita kerjasama dengan 11 Perguruan Tinggi. 

 

 

 



Pak Amdu 

 Ada rencana Bawaslu untuk mendirikan pusat pendidikan masyarakat pengawasan 

partisipatif. Karena ada 2 hal, SDM Bawaslu terbatas dan cakupan wilayah yang sangat luas.  

 Dengan pusat pendidikan itu, masyarakat bisa menggantikan setengah dari tugasnya 

Bawaslu. Namun konsep ini baru biosa dirasakan 10 sampai 20 tahun yang akan datang. 

AgungPanwaslusby 

 Pengawasan partisipatif berasal dari bahas inggris Participation, yaitu keikutsertaan 

masyarakat.  

 Di Surabaya selalu diadakan jumpa pers tiap tahun. Dimulai tahapan pemutakhiran data, 

sehingga masyarakat mulai sadar akan adanya pelanggaran pemilu yang bisa merubah suara 

mereka. Dampaknya ada inisiatif dari LSM perguruan tinggi untuk mengundang Panwaslu 

untuk melakukan diskusi terkait pelanggaran pemilu. Ini dilakukan untuk mensiasati 

kekurangan dana.  

 Target pengawas pemilu adalah pelanggaran nol dan partisipasi masyarakat tinggi.  

 Partai politik dan peserta pemilu harus dilibatkan juga dalam pengawasan. 

 Adanya tekanan dari pemerintah daerah ketika melakukan sosialisasi ke PNS untuk 

memenuhi kepentingan mereka.  

 Rekomendasi agar pengawasan partisipatif ini dapat berjalan berupa pendanaan yang cukup 

ke panwas serta sosialisasi yang efektif. 

Ketua panwaslu Gresik 

 Sudah ada insiatif untuk melakukan pengawasan secara kreatif oleh Panwaslu kepada DPR.  

 Adanya peraturan Bawaslu yang mengatur bahwa ada ruang untuk panwascam untuk 

melakukan kegiatan yang tidak melanggar Undang-Undang yang bertujuan untuk 

mengurangi pelanggaran pemilu.  

 Dengan jumlah PPL sekarang tidak mungkin bisa mencover seluruh TPS yang ada.  

 GSR merupakan rintisan dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.  

 Pemikiran masyarakat yang setiap program yang berasal dari pemerintah pasti ada 

bayarannya, ini tantangan untuk kita.  

 Ada permasalahan rekrutmen relawan. Ketika sosialisasi ke media, semua orang bisa menjadi 

relawan walaupun dia adalah timses dari peserta pemilu. Diperlukan seleksi terhadap 

relawan. Dan memberikan pemahaman bahwa ini tanpa bayaran, harus ada sinergi dalam hal 

tersebut, disatu sisi relawan harus diseleksi kemudian adanya pemahaman ini tanpa bayaran.  



Sugeng Ketua Bawaslu Jawa Timur 

 Adanya diskusi  untuk penyusunan renstra Bawaslu sampai tahun 2025 pada Bawaslu 

generasi pertama. Namun tidak ada tindaklanjutannya sekarang, diharapkan ada tindaklanjut 

pengembangan restra Bawaslu tersebut termasuk untuk pengawasan partisipatif.  

Sugino kordinator relawan lamongan 

 Banyak inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat terkait model pengawasan pemilu. Maka 

untuk mengefektifkannya biarkan bentuk pengawasan partisipatif tersebut disesuaikan 

dengan daerah masing-masing.  

 Sistem sekarang melemahkan masyarkat, ada masalah yang tidak ditindaklanjuti oleh 

panwaslu.  

 Ada semacam rumor tentang adanya imbalan berupa sertifikat yang dibagikan kepada 

relawan setelah pemilu, namun sampai sekarang tidak ada. Itu membuat masalah di 

masyarakat.  

Elsa Panwaslu kota Mojokerto 

 Untuk pengkondisian relawan harus dilihat dari segi geografis daerahnya juga. Seperti  di 

Mojokerto, dengan luas wilayah yang hanya 16 km persegi, jumlah penduduk yang sebagian 

besar sudah tergabung menjadi timses peserta pemilu. Ini menghambat kerja panwas untuk 

menyiapkan relawan dan saksi.  

 sosialisasi yang harus dilakukan dari awal, tidak bisa 1 2 hari.  

 Panwas harus dijadikan tetap agar sosialisasi dapat berlangsung terus. Disaat pemilu berakhir 

panwas bisa difungsikan sebagai peneliti pemilu, dan evaluator pelaksanaan pemilu untuk 

dilihat secara langsung sehingga bisa direkomendasikan solusi atas masalah yang ada.  

Baggio Panglima kordinator relawan majapahit mojokerto  

 Konsep pengawasan partisipatif tidak ada. Sulit untuk mengatakan relawan itu adalah 

relawan ketika banyak dari mereka masih mengharapkan imbalan. Sosialisasi harus gencar 

dan ada dukungan dana dari BAPPENAS. 

Asro kordinator GSR Gresik 

 Tidak adanya pelatihan pengembangan skill kepada relawan, sehingga partisipasi tidak 

maksimal.  



 Harus ada konsep dengan dana dan waktu yang cukup  agar masyarakat bisa berpartisipasi 

penuh.  

RosulPanwas KabupatenSidoardjo 

 Setiap proses tahapan pemilu tidak ada sosialisasi, tidak ada yang paham bagaimana 

mengawasi pemilu. Sosialisasi hanya seputar bagaimana cara mencoblos yang tidak berubah 

caranya. Jajaran KPU sampai kepada TPS tidak pernah mensosialisasikan mengenai regulasi. 

Beban itu selalu diberikan kepada Panwas.  

 Kalau  ingin dibebankan kepada Panwas, harus diberikan dukunganlangsung kepada Panwas, 

bukan ke jajaran teknis.  

 Secara mandiri, Panwas telah banyak melakukan sosialisasi melalui media cetak dan 

elektronik.  

 Agar tidak adanya konsep relawan yang melawan wujud mitra PPL lebih efektif, agar tidak 

ada terjemahan lain.  

 Dan untuk pengawas TPS sesuai dengan konsep di Perppu, sebaiknya jangan hanya 1 bulan, 

nagar pengawasan bisa menyeluruh ditiap tahapan.  

Pak sugeng, Bawaslu provinsi 

 Yang dilakukan Bawaslu Provinsi itu instruksional. Bawaslu Provinsi membebaskan panwas 

untuk bekerjasama dengan pihak manapun. Bawaslu provinsi telah memfasilitasi dengan 

bekerja sama melalui MOU dengan 11 perguruan tinggi, dan Panwas bisa memanfaatkan hal 

tersebut.  

 Pengawasan partisipatif tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Agar berjalan efektif, 

model pengembangan pengawasan partisipatif harus dibebaskan ditiap provinsi sesuai 

daerahnya.  

 Ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Panwas, setelah pileg dan pilpres bisa 

dimanfaatkan panwas untuk melakukan pendidikan pemilih bekerjasama dengan KPU dan 

BAPPENAS. 

Muzaki Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Jatim 

 Ada local Wisdom di Jawa Timur yang membuatnya berbeda dengan daerah lain. Kesadaran 

pemikiran masyarakat Jawa Timur masih bersifat materil. Untuk sekarang mungkin dengan 

menggunakan lembaga pengawasan formal atau terlembagakan oleh negara menjadi hal 

yang logis, sambil menguatkan konsep relawan yang sebenarnya.   



 Nanti agar ada segmen-segmen pelembagaan pengawasan partisipatif. Ada lembaga formal 

dan lembaga informal. Masyarakat tidak bisa dibentuk secara instan untuk menjadi relawan 

dengan kesadarannya sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rangkuman Wawancara Pengawasan Partisipatif (Surabaya) 

Nama  : Najib Hamid 

Jabatan  : Sekretaris PW Muhammadiyah 

Tanggal  : 22 Oktober 2014  

Tempat  : Kantor PW Muhammadiyah Jawa Timur 

Rangkuman 

Keterlibatan 

 Muhammadiyah tidak dilibatkan secara langung oleh Bawaslu. Tidak adanya undangan baik 

itu untuk pertemuan, kordinasi awal atau yang lainnya. 

 Keterlibatan secara mandiri sifatnya lebih ke akademik. Tidak ada program khusus karena 

tidak dianggarkan. 

 Secara umum kinerja Bawaslu itu kordinasinya masih buruk. Harus ada paksaan, teriakan 

yang membuat mereka bekerja.  

Fungsi pencegahan oleh Bawaslu 

 Fungsi Bawaslu adalah pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Untuk 

pencegahan sendiri yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah penyuluhan dan pencerahan 

ke masyarakat. Itu dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, agar kita bisa mencegah 

terjadinya pelanggaran sebelum itu berakibat buruk.  

 Sekarang ini, Bawaslu cenderung lebih menunggu orang untuk melakukan pelanggaran, nanti 

ada pelanggaran, mereka melakukan tindakan, dan mereka dapat nama dengan hal tersebut.  

Pencegahan itu tidak ada prestasi yang bisa dikuantitatifkan. 

 Pencegahan itu tidak terlihat. Minimal harusnya di level provinsi ada sosialisasi. Kendalanya 

adalah anggaran. Pengadaan sesuatu baru boleh dilakukan kalau ada anggaran. Postur 

anggaran tidak cocok dengan kegiatan yang ingin dilakukan. Semua program didesain melalui 

anggaran. Seolah-olah aspek teknis mengalahkan substansi. 

Bagaimana mengakali kendala anggaran teersebut? 

 Sebenarnya bisa mendisain program dengan dana yang minim. Tidak mungkin Bawaslu bisa 

memenuhi akomodasi setiap masyarakat yang diajak untuk terlibat dalam pengawasan 

partisipatif. Cukup diberikan doorprice yang diberikan kepada masyrakat melalui pertanyaan-



pertanyaan. Dan doorpricenya yang dapat difungsikan, seperti kaos, pulpen, stiker temple, 

yang desainnya bagus tidak menyusahkan dan tidak ribet kalau dibawa sehari-hari atau 

benda yang fungsional lainnya. Jangan seperti selebaran, leaflet, karena itu ujung-ujungnya 

hanya akan dibuang.  

 Dana yang dikeluarkan bisa minim, peserta banyak dan maksimal. Kalau sekarang ini, 

sosialisasi KPU hanya mengundang Ormas/LSM namun tidak ada tindak lanjutnya. Orang 

diundang bisa datang biasa tidak.. Orang diundang tidak bisa kita bebani datang atau tidak. 

Konsolidasi Bawaslu dengan stakeholders 

 Tidak ada kedekatan antara Bawaslu dengan Ormas/LSM yang punya basis massa. Format 

pengawasan partisipatif harusnya dikordinasikan oleh Bawaslu melalui Ormas/LSM yang 

mempunyai basis massa.  

 Pendekatan Ormas/LSM kepada masyarakat atau ummat lebih kepada ideologis. Untuk 

strateginya, kita selipkan materi pemilu dan pengawasannya didalam acara rutin kita. Karena 

kalau kita mengkhususkan sebuah acara untuk mensosialisasikan pemilu, orang tidak akan 

tertarik. 

Kendala sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu 

 Sejauh ini, kegiatan sosialisasi Bawaslu tidak efektif, tidak sampai ke masyarakat. Sosialisasi 

kebanyakan terhadap media, terpusat di daerah pusat, padahal mereka bisa mendapatkan 

informasi secara mandiri, yang perlu diedukasi adalah masyarakat. Sifat sosialisasi harus 

basis akar rumput. 

 Kecenderungan masyarakat masih berpikir bahwa pemilu adalah acara pemerintah, jadi 

ketika ada sosialisasi dari KPU/Bawaslu, masyarakat selalu mengharapkan uang. Mereka 

datang karena uang. 

Menumbuhkan kesadaran masyarakat 

 Kesadaran masyarakat sendiri akan tumbuh kalau difasilitasi, system kita mengajarkan kalau 

sebuah program diadakan oleh pemerintah itu pasti ada uangnya, dibayar oleh pemerintah, 

akibatnya mayarakat kurang bertanggung jawab, karena motivasinya uang. Sedangkan kalau 

kegiatan yang dilakukan oleh muhammdiyah itu mereka butuh, mereka akan datang bahkan 

rela membayar.  

 Kalau dengan meberikan santunan maka tidak ada tanggung jawab dari masyarakat. Pemilu 

sekarang terlalu poragmatis, bukan berdasarkan ideologi.  



 Interes politik orang-orang berbeda dalam berpolitik. Ada proses kandidasi dan proses 

politik, ada ideologi. Agar pengawasan partisipatif efektif maka harus menggunakan ideologi 

dengan langsung bekerjasama dengan LSM/Ormas. 

Strategi Kerjasama dengan Ormas/LSM 

 Diperlukan keterikatan melalui kerjasama dengan Ormas/LSM melalui MOU. Kerjasama 

secara hirarki dari Bawaslu kepada seluruh Ormas/LSM, baik dari tingkat pusat maupun 

Ormas/LSM daerah. Untuk Ormas/LSm dengan cakupan Indonesia maka Bawaslu yang 

mengambil alih, sedangkan tingkat lokal bisa melalui Bawaslu provinsi atau Kabupaten/kota. 

Jadi Bawaslu bisa meminta pertanggung jawaban kepada Ormas/LSm tersebut, karena 

diberikan dana langsung oleh Bawaslu.  

 Daripada Bawaslu menghamburkan uang untuk membuat acara sendiri yang tidak efektif, 

lebih baik Bawaslu bekerjasama dengan Ormas/LSM, dengan memberikan dana secara hibah, 

agar Ormas/LSM bisa lebih leluasa untuk memprogram acaranya sendiri, namun tentu 

dengan pengawasan serta mekanisme kontrol tertentu.  

 Keuntungan bekerjasama dengan Ormas/LSM, mereka bergerak melalui ideology, akan lebih 

mudah untuk mengumpulkan masyarakat dan meyakinkan masyarakat, karena masyarakat 

yang terlibat aktif di Ormas/LSM mempunyai ideology yang sama dalam cara pandang 

terhadap sebuah masalah.  

Bagaimana dengan masyarakat diluar Ormas/LSM 

 Hampir setiap masyarakat tergabung dalam sebuah lembaga kemasyarakatan, kita bisa 

manfaatkan mulai dari PKK dan lainnya. Tetap bagi yang tidak tergabung, ada anggaran lokal 

untuk masyarakat lokal. Kerjasama jangan hanya dari pusat, tapi juga lokal, lembaga yang 

berbasis pusat maka Bawaslu pusatlah yang melakukan kerja sama, dan organisasi lokal, 

maka kewajiban Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota yang melakukan kerja sama. 

 

 

 

 

 

 



Rangkuman Wawancara Pengawasan Partisipatif 

Nama  : Rohman 

Jabatan  : Koordinator relawan mahasiswa UIN 

Tempat  : Kampus UIN Surabaya 

Tanggal  : 23 Oktober 2014  

Latar Belakang Keterlibatan Rohman sebagai Kordinator Mahasiswa 

 Keterlibatan Rohman pada pengawasan partisipatif merupakan dari Jaringan Paralegal 

Pemilu yang di gagas oleh Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil seluruh 

Indonesia. 

 Kordinasi dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jawa Timur, yang secara langsung 

menghubungi Rohman sebagai kordinator relawan pemantau pemilu dari pihak mahasiswa. 

Pemahaman mengenai Pengawasan Partisipatif 

 Pentingya pengawasan partisipatif sebagai bentuk kepedulian kita terhadap percaturan 

demokrasi. Sejauh ini masyarakat khususnya mahasiswa masih apatis terhadap politik, harus 

ada orang-orang yang menggerakkan masyarkat agar sadar akan pentingnya mengawal suara 

kita.  

 Motivasi melakukan pemantauan pemilu ini berdasarkan pemahaman bahwa pemilu itu 

merupakan awal dari demokrasi, ketika pemilunya bobrok, maka akan melahirkan pemimpin 

yang bobrok juga. 

 Gerakan sejuta relawan tidak menyentuh mahasiswa UIN. Tidak adanya pemberitahuan 

ataupun sosialisasi terhadap gerakan itu ke kampus UIN. Ini menjadi factor utama tidak 

adanya partisipasi mahasiswa UIN. 

Kronologi Keterlibatan 

 Awal keterlibatan adanya undangan sosialisasi dari JPP untuk menghadiri seminar dan 

pelatihan tentang penegakan hukum pemilu di mojokerto. Awalnya tidak tertarik, tetapi 

dengan cara penyampaian materi, serta dapat meperluas relasi maka memutuskan untuk 

bergabung.  

 Sosialisasi yang dilakukan bertahap, setelah di mojokerto itu, ada di beberapa tempat lainnya 

yang dilakukan secaraa simultan setiap bulan. 

 



Kerangka Hukum 

 Kerangka hukum tidak tahu, namun meyakini bahwa keterlibatan masyarakat itu dijamin 

oleh negara dan Undang-Undang. 

Konsolidasi oleh Bawaslu 

 Rohman sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi dari Bawaslu terkait hal apapun, baik 

sosialisasi mengenai pelanggaran pemilu, cara pelaporan pemilu, ajakan untuk terlibat dalam 

pengawasan pemilu, maupun adanya Gerakan Sejuta relawan. 

 Bahkan Rohman tidak mengetahui adanya MOU antara Bawaslu dengan 11 Perguruan Tinggi 

di Jawa Timur, apakah UIN termasuk atau tidak. 

 Sosialisasi yang didapatkan oleh Rohman semuanya melalui Jaringan Paralegal Pemilu. 

Rohman sama sekali tidak mendapatkan ajakan atau himbauan oleh Bawaslu. Dan juga tidak 

mengetahui konsolidasi apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengajak Ormas/LSM 

untuk terlibat dalam pengawasan pemilu 

Sumber Informasi 

 Rohman mendapatkan informasi melalui sosialisasi oelh JPP, dengan modul, selebaran dan 

presentasi yang diberikan.  

 Untuk informasi yang berasal dari Bawaslu, Rohman mengaku tidak pernah 

mendapatkannya.  Adapun iya hanya pernah sesekali membuka website Bawaslu, untuk 

mencari peraturan Bawaslu mengenai peraturan Bawaslu tentang pelanggaran pemilu dan 

tata cara pelaporan. Namun ia bandingkan, informasi dari JPP lebih efektif, modul-modul 

yang diberikan lebih mudah dipahami. 

Pihak-Pihak lain yang dilibatkan secara mandiri 

 Selain sosialisasi dan diskusi rutin yang dilakukan oleh JPP. Rohman selaku kordinator 

relawan mahasiswa juga melakukan sosialisasi mandiri kepada teman-teman mahasiswa. 

Sosialisasi dilakukan secara mandiri, dengan memajang poster di majalah dinding, majalah 

kampus, diskusi rutin dll. 

 Pada saat pemungutan suara Rohman melibatkan anggota karang taruna untuk terlibat 

dalam pengawasan pemilu. Rohman melakukan sosialisasi walaupun kebanyakan dari 

anggotra Karang Taruna merupakan anggota saksi peserta pemilu.  

 



Respon msyarakat atas sosialisasi yang dilakukan 

 Masih adanya respon positif dari mahasiswa terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh 

Rohman. Respon positif itu ditunjukan dengan adanya permintaan materi, memfotocopi 

buku saku yang diberikan oleh JPP. 

 Serta respon positif dari anggota Karang Taruna, dengan kerelaan mereka melaporkan 

pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta yang menjadikan mereka saksi. 

Pelaksanaan 

 Pengawasan bersifat langsung dimulai dari tahapan pemutakhiran data, kampanye, masa 

tenang, pemungutan dan rekapitulasi. Bekal materi sepenuhnya diberikan oleh JPP, dengan 

modul yang berisi tentang bentuk-bentuk pelanggaran serta prosedur pelaporan. 

 Prosedur pelaporan untuk tahapan sebelum pemungutan suara dilakukan kordinasi terlebih 

dahulu kepada JPP, kemudian melengkapi alat bukti dan baru kemudian melaporkan 

bersama kepada Panwas dan Bawaslu. Sedangkan pada hari H pemungutan dan 

penghitungan suara, pelaporan dilakukan secara langsung kepada petugas pengawas 

lapangan atau panwascam, dengan mengisi form serta melampirkan alat bukti kalau ada. 

Kerjasama dengan Panwas dan PPL 

 Khusus dari Madura, banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Dimulai dari pemutakhiran data 

sampai dengan rekapitulasi. Rohman dan teman-teman seringkali menemukan pelanggaran 

pemilu baik itu sengketa maupun tindak pidana. Namun terkait pelaporannya, Rohman dan 

kawan-kawan seringkali mengalami kendala. Tidak adanya PPL yang standby di lapangan 

sehingga sulit untuk melakukan pelaporan langsung. Pelaporan dilakukan langsung kepada 

Panwascam bahkan Bawaslu Provinsi. Itupun seringkali tidak direspon bahkan disalahkan 

karena tidak dianggap tudak prosedural. Bahkan ada laporan yang ditolak karena masalah 

teknis seperti tidak adanya keterangan waktu dalam foto.  

Posko Pemilu 

 Rohman tidak mengetahui adanya Awalupadu dan posko lainnya yang dibuat oleh Bawaslu 

sebagai pusat informasi dan komunikasi para stakeholders yang berperan pada pengawasan 

pemilu. Sehingga tidak dapat dievaluasi bagaimana efektifitas posko tersebut. 

 

 



Pendanaan 

 Dana tentu diperlukan untuk biaya operasional, minimal untuk minuman dan snack ketika 

adanya sosialisasi. Pada pengawasan kemaren untuk sosialisasi disamping bantuan dari JPP 

ada dana yang secara mandiri dikeluarkan untuk kebutuhan operasional seperti snack, dan 

bahan sosialisasi seperti selebaran dan buku saku. Mahasiswa rela mengeluarkan uang 

pribadinya untuk mendapatkan bahan sosialisasi dengan memfotocopynya sendiri.  

Rekomendasi 

 Untuk menciptakan masyarakat sadar untuk memantau pemilu tanpa iming-iming uang 

harus dilakukan sosialisasi secara simultan dan continiu. Pendekatan persuasif secara 

bertahap, memberikan penyadaran politik dan dari awal jangan diberikan akomodasi apapun 

dalam bentuk materi.  

 Harus dibuat fasilitas pelaporan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin 

melaporkan pelanggaran pemilu.  

 Adanya tanggapan serius yang harus dilakukan oleh panwas setiapadanya laporan dari 

masyarakat.  

 Untuk masyarakatnya sendiri harus ada inisiatif juga, namun tentu harus ada pendorong dari 

Bawaslu agar inisiatif masyarakat itu muncul. 

 Masyarakat masih memiliki keinginan untuk mendapatkan pemilu yang bersih, apalagi 

khusus pemilih muda, seperti mahasiswa. Mahasiswa sangat potensial untuk dijadikan 

relawan pengawasan pemilu. Untuk memperbaikinya harus ada perbaikan teknis 

pengawasan, teknis pelaporan yang dapat menjamin masyarakat bisa melakukan 

pengawasan. 

 Khusus untuk mahasiswa cukup berikan apresiasi dalam bentuk piagam atau sekedar ucapan 

terima kasih dari Gubernur atau Bawaslu atas partisipasi mereka dalam mengawasi pemilu. 

 Tokoh ulama dan Kiai cukup berpengaruh disini, namun lebih kepada pendekatan agama, 

kecurangan-kecurangan yang haram dilakukan menurut ajaran agama dan itu cukup 

mempengaruhi masyarakat, dengan bekerja sama dengan tokoh ulama kita bisa 

menggerakkan masyarakat agar sadar untuk menjaga suara kita. 

 Selain tokoh ulama yang berpengaruh di Madura antara lain, orang kaya dan kepala daerah. 

Sejauh ini tokoh-tokoh tersebut menjadi sumber inormasi dan panutan masyarakat Madura. 

 

 



Laporan Focus Group Discussion Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014 di Bawaslu Provinsi 

Aceh 

Peserta : Anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Panwas Kota Banda Aceh, serta        

lembaga Swadaya Masyarakat di provinsi Aceh. 

Waktu dan Tanggal : Selasa/11 November 2014, 09:00-12:00 

Lokasi   : Kantor Bawaslu Provinsi Aceh 

Rangkuman 

Muklir (Bawaslu Provinsi Aceh) 

 Kecendrungan masyarakat masih apatis terhadap politik khususnya pemantauan pemilu. 

Mereka tidak memiliki keinginan untuk melaporkan pelanggaran 

 Kegiatan pengawasan partisipatif di provinsi aceh adalah Gerakan Sejuta Relawan. Dengan 

membentuk Pokja yang berkordinasi dengan Pokjanas 

 Antusiasme masyarakat cukup baik, banyak masyarakat yang mendafatar, total ada 12.195 

orang. Namun antusiasme itu lebih karena janji-janji yang diberikan oleh Pokjanas dengan 

memberikan akomodasi serta alat-alat pendukung lainnya. Namun dalam prakteknya 

relawan tersebut berkurang karena tidak terealisasikannya janji-janji tersebut. 

 Personel Bawaslu terlalu sedikit, provinsi 3, kota/kabupaten 3, kecamatan 3 dan ppl 1 dirasa 

tidak cukup untuk mengawasi pemilu. 

 Tidak adanya dukungan dana yang memadai, dengan tuntutan banyak kita memerlukan dana 

yang memadai. 

Zuraidah (Bawaslu Provinsi Aceh) 

 Program pengawasan partisipatif yang kita terima hanya Gerakan Sejuta Relawan.  

 Prakteknya di lapangan, GSR gagal. Kegagalan tersebut dikarenakan tidak diberikannya hak-

hak relawan.  

 Secara umum, praktek pengawasan partisipatif ini terkendala oleh tidak adanya jaminan 

kemanan untuk rakyat. Adanya laporan tindak pidana pemilu tidak dibarengi dengan 

keberanian pelapor untuk menjadi saksi, karena belum terjaminnya keamanan 

masyarakat/pelapor. 

 Kondisi keamanan di aceh yang masih rawan akan konflik, apalagi soal politik membuat 

masyarakat takut untuk terlibat lebih jauh dalam melaporkan pelanggaran pemilu. 



Asgalani (Bawaslu Provinsi Aceh) 

 Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu itu sudah diatur dalam Undang-Undang, 

baik secara individu maupun lembaga. 

 Bawaslu telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, OMS, Ormas, dan pihak terkait 

lainnya. Kerjasama tersebut berupa anggaran. 

 Harusnya, setiap provinsi diberikan kewenangan masing-masing untuk melakukan metode 

pendekatan terhadap masyarakat. Karena setiap provinsi memiliki kearifan lokal yang 

berbeda-beda. 

 GSR tidak dapat diterjemahkan dengan baik oleh masing-masing provinsi. Itu bisa 

dikarenakan oleh keterlambatan pemberitahuan dari pusat, serta tidak siapnya alat kerja 

internal. 

 Masalah kordinasi waktu yang membuat masyaraat tidak sempat untuk menyiapkan laporan 

pelanggaran. 

 Secara umum, Bawaslu harus lebih memaksimalkan upaya pencegahan 

 Sebenarnya sosialisasi telah dilakukan ke berbagai pihak pada tahun 2013. Namun pada 

tahun 2014 kita terkendala oleh kepastian hukum, konflik regulasi dan ego lembaga. 

 Dengan kepastian hukum yang masih pincang, akibatnya, masyarakat tidak percaya kepada 

pengawas pemilu. 

 Kemudian, belum adanya jaminan hak politik bagi masyarakat marginal seperti penyandang 

disabilitas. 

Muklir (Bawaslu Provinsi Aceh) 

 Adanya perbedaan partisipasi masyarakat pada saat pemiihan legislatif dengan pemilihan 

presiden. Perbedaan tersebut dikarenakan pada saat Pileg masyarakat diberikan akomodasi 

dari caleg, sedangkan pada saat pilpres tidak ada, serta kurangnya sosialisasi pada saat 

pilpres. 

 Harus ada pendidikan politik yang simultan dan sedini mungkin, serta anggaran yang cukup. 

Firdaus (LSM Empati) 

 GSR tidak berjalan 

 Bentuk partisipasi itu belum jelas, apakah harus dalam bentuk pelaporan atau cukup dengan 

keluhan atau saran. 

 GSR masih merupakan kerja Bawaslu, bukan masyarakat. Karena inisiatif masih dari Bawaslu, 

fasilitas murni semua dari Bawaslu. 



 Bawaslu Aceh harus mengkhususkan diri terhadap kondisi aceh yang memang khusus.  

 Harus disusun konsep pencegahan yang khusus sesuai dengan Aceh. 

Solihin (Forum LSM Aceh) 

 Relawan berarti harus ada inisiatif, dan inisiatif ini diawali oleh pendidikan politik. 

 Saat ini info tentang kepemiluan sangat minim, terkhusus kepada pemilih pemula, kaum 

difabel, bahkan kepada perempuan. 

 Adanya inisiatif dari LSM untuk membuat sms center agar memudahkan masyarakat untuk 

melaporkan pelanggaran pemilu. 

 Polisi, kejaksaan dan LPSK harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu agar masyarakat 

merasa aman. 

 Prosedur pelaporan yang membingungkan membuat masyarakat enggan untuk melaporkan 

pelanggaran pemilu.  

Alfian (LSM Mata) 

 Pengawasan partisipatif ini harus menjadi program pemerintah. Selain pemerintah, partai 

politik harus menjalankan fungsinya sebagai agen pendidikan politik. 

 Untuk rekrutmen Panwas sendir masih tidak tepat, cenderung para kandidat hanya 

bertujuan untuk mencari kerja dan menerima laporan. Tidak ada inisiatif untuk 

pengembangan program. 

 Waktu pelaporan sangat singkat. 3 hari untuk menyiapkan laporan tidak cukup bagi 

masyarakat, akibatnya masyarakat malas dan akhirnya membiarkan pelanggaran tersebut.  

 Masyarakat hanya tau cara memilh, tapi bentuk pelanggaran serta prosedurnya mereka 

cenderung tidak tahu. 

 Nilai keagamaan khususnya islam disini masih sangat kental, dengan memanfaatkan hal 

tersebut, bekerja sama dengan MUI bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya 

mengawasi pemilu. 

 Untuk GSR sendiri masih banyak masalah. Misalkan pendaftaran yang bisa lewat online, 

ternyata bermasalah setelah dicoba. 

 Tidak adanya evaluasi terhadap sosialisasi yang tlah dilakukan. Bawaslu harus menginisiasi 

hal tersebut. 

 Keterbatasan Aceh itu sangat terasa dari segi lokasi dan waktu. Masih ada daerah yang 

terbats akan sinyal telekomunikasi, jarak yang jauh antara TKP pelanggaran dengan kantor 

panwascam, itu semua mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat. 



Fahmi (Aceh Institute) 

 Tidak adanya keseriusan pemerintah untuk mendukung pengawasan partisipatif. 

 Kita belum pernah melakukan audit kinerja terhadappenyelenggara pemerintah, khususnya 

penyelenggara pemilu. Evaluasi yang dilakukan belum menggambarkan kinerja 

penyelenggara. 

 Perlu dirubah pada tataran makro 

 Syarat formil dan meteril menjadi beban bagi masyarakat. Tidak mungkin membebankan 

kedua syarat tersebut kepada masyarakat. 

 Masalah utama di pengambil kebijakan.  

Asgalani (Bawaslu Aceh) 

 Kualitas hasil rekrutmen anggota panwas sangat rendah 

 Persoalan hukum harus menjadi prioritas untuk dibenahi.  

Wanty (Panwas Banda Aceh) 

 Harapan dari program pengawasan partisipatif tidak tercapai. Tetapi masih diusahan dengan 

memaksimalkan apa yang tersedia. 

 Ada anggaran dulu baru kita menyesuaikan program-programnya. 

 Untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat kita membuat call centre agar masyarakat bisa 

dengan cepat melaporkan pelanggaran yang terjadi. 

 Masalah jaminan keamanan juga menjadi kendala partisipasi. Banyak dari laporan 

pelanggaran yang terjadi namun tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak adanya saksi. 

Aina (Panwaslu Aceh Besar) 

 Masyarakat hanya mau melapor tanpa mau menjadi saksi 

 Permasalahan partisipasi yang lebih besar terjadi pada masyarakat elit. Dimana mereka 

mempunyai kepentingan tersendiri dan membawa misi masing-masing. 

 Tidak adanya dukungan dari Pemerintah Daerah membuat pelaksanaan eksekusi 

penyelesaiain pelanggaran pemilu menjadi sulit. Seperti pelanggaran APK, Panwas tidak 

punya kewenangan untuk menurunkan APK, yang berwenang adalah satpol PP, namun 

mereka tidak menindaklanjuti karena tidak mau bekerjasama, akibatnya masyarakat 

menyalahklan Panwaslu.   

 Kalau sistem bekerja dengan baik, maka dengan jumlah panwaslu sekarang dirasa cukup. 

 



Mustiqal (LBH Aceh) 

 Masyarakat harus sebagai subjek bukan objek dalam demokrasi ini. 

 Harus ada perubahan terkait aturan formil, aturan proses pemberian kelengkapan alat bukti 

dan lainnya paling lambat 3 hari terlalu cepat.  

 Dari segi hukum, masih terjadi perbedatan mengenai penafsiran Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh dan UU 15 tahun 2011. 

 Masalah tindak pidana pemilu, kesalahan awalnya adalah gagalnya pemerintah dan 

kepolisian mendesain skema pencegahannya. 

 Zainal (Dosen) 

 Dalam pemilu dengan sistem hukumnya sekarang ada 3 aspek yang terlibat, pemerintah, 

rakyat, dan pasar.  

 Penguatan Bawaslu dan penambahan SDM saat ini ternyata tidak memperbaiki Bawaslu 

secara signifikan.  

 Pergerakan Oms di Aceh terkait pengawasan partisipatif cukup baik, ini bisa dimaksimalkan 

daripada memaksimalkan partisipasi secara individu. 

 Liimitasi waktu pelaporan pelanggaran harus disesuaikan. 

Jakfar (Mantan Ketua Bawaslu Aceh) 

 Pelibatan berbeda dengan partisipasi. Pelibatan merupakan domain dari Bawaslu dan 

pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam nerpolitik, sedang partisipatif merupakan 

inisiatif masyarakat. 

 Tidak adanya pengembangan grand desain pengawasan partisipatif sehingga menyulitkan 

panwasuntuk bekerja. 

 Bawaslu Aceh bisa menginisiasi untuk mengembangkan metode pengawasan partisipatif 

secara mandiri.  

 Ciptakan teknik baru sesuai dengan kearifan lokal Aceh, karena sistem dio Aceh berbeda 

dengan daerah lain. 

 Harus ada evaluasi terhadap tingkat kepuasan, pelayanan informasi. Evaluasi tersebut bisa 

dilakukan oleh Bawaslu dengan mlibatkan OMS, Parpol, dan lain-lain  

 

 

 



Pointer Interview Pengawasan Partisipatif 2014 

Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Aceh 

Tanggal : 11 November 2014-11-18 

Narasumber : Wanty (Anggota Panwaslu Kota Banda Aceh) 

   Efy (Tim Ahli Panwaslu Kota Banda Aceh) 

 

Kerangka Hukum 

 Substansi hukum telah menjamin pelibatan masyarakat, namun kepastian hukumnya belum. 

Keterbatasan wewenang Panwas yang hanya bisa menghimbau dan tidak bisa mengambil 

keputusan menghambat itu semua.  

Dasar Pembentukan Program Pengawasan Partisipatif 

 Partisipasi rakyat dalam pemilu merupakan hak rakyat. Dalam prakteknya partisipsi itu ada 

kekurangannya. Seperti kendala-kendala teknis yang menghambat partisipasi tersebut, 

harusnya dicari alternatif agar tidak ada kendala teknis yang menghambat partisipasi 

masyarakat. 

 Adanya masalah kelembagaan Bawaslu di Aceh ini. Tidak adanya dukungan pihak terkait 

seperti Pemda, kepolisian, kejaksaan karena pembentukan Bawaslu dan Panwas ini dulunya 

kontroversi. 

Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif 

 Untuk persiapan pengawasan partisipatif kita mengundang CSO, masyarakat umum, 

mahasiswa, kelompok perempuan, dan Kecik (Kepala desa). 

 Pemko mempunyai kegiatan sendiri. Berupa sosialisasi dengan pihak terkait juga. 

 Panwas Banda Aceh sendiri telah mengadakan rapat kordinasi dengan OMS, Mahasiswa, 

Ormas keagamaan seperti HTI, FPI, Muhammadiyah, NU.  

OMS yang terlibat  

 OMS yang terlibat antarta lain, Aceh STF, Forum LSM, Aceh Institute. 

 



Sosialisasi pengawasan partisipatif ke masyarakat 

 Sosialisasi dimulai tahun 2013. Dari anggaran yang disediakan, diprogram untuk 4 kali 

kegiatan. Dengan pembagian 2 kelompok yang berbeda, dan masing-masing kelompok 

mendapatkan 2 kali sosialisasi. 

 Adanya pihak-pihak atau kelompok yang jauh dari akses sosialisasi diusahakan untuk dapat 

bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini. 

Respon masyarakat 

 Respon masyarakat baik, namun ada beberapa desa yang punya akses dan kedekatan dengan 

pemerintah kota yang cenderung kurang peduli an sinis terhadap kegiatan ini. 

 Masyarakat senang mendapatkan sosialisasi, karena mereka belum mendapatkan ini 

sebelumnya. 

 Kalau program yang di buat oleh Kepala Daerah cenderung tidak efektif, cuma sekali dan 

tidak mencakup semua elemen masyarakat. 

Proses rekrutmen relawan 

 Relawan direkrut setelah dilakukannya sosialisasi.  

 Dari pusat tidak ada anggaran khusus. Dukungan anggaran dari dana yang ada 

dimaksimalkan Panwas untuk mensupport para relawan untuk ongkos dan sebagainya. 

 Untuk relawan sendiri ada seleksi singkat melalui wawancara guna memastika tidak ada 

kepentingan yang mereka bawa. 

 Tidak semua daerah membutuhkan relawan, tergantung penyebaran TPS nya 

 Selain sosialisasi ada pertemuan tatap muka, talkshow radio, ublikasi media cetak, membuat 

media peraga di kecamatan dan tempat strategis lainnya. 

 Adanya sekretariat di Kecamatan yang membuka loket untuk masyarakat yang ingin 

mendaftarkan diri menjadi relawan. Tapi tetap dengan seleksi khusus. 

Efektifitas GSR 

 GSR efektif dari segi anggaran. Dengan turunnya anggaran terlebih dahulu, maka panwas 

bisa menyesuaikan untuk membentuk program yangsesuai dengan anggaran yang ada. 

Kekurangannya dari segi SDM dan ketersediaan dana yang dikelola tidak cukup.  

 Konsepnya efektif namun implementasinya menyimpang. Adanya ketidaksesuaian konsep 

relawan itu sendiri. Tidak diberikannya akomodasi yang sebelumnya telah dijanjikan menjadi 

masalah besar.  



Inisiatif masyarakat 

 Pada pemilu legislatif antusiasme lebih besar dibanding pada pemilu presiden. Mungkin 

karena adanya kepentingan khusus dari masyarakat. 

 Ada kepentingan tertentu yang membuat pileg lebih besar antusiasmenya. Adanya 

keterlibatan keluarga sebagai calon, serta calon perseorangan yang komunikasinya bersifat 

langsung. Adanya masyarakat terlibat pad hari H, namun banyak tekanan yang membuat 

partisipasi tersebut tidak netral. 

Kegiatan mahasiswa 

 Mahasiswa cukup aktif membantu pengawasan pemilu, khususnya di Kota 

 intinya, KIP Aceh membuka ruang kepada CSO dan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi 

dan pendidikan politik kepada masyarakat. KIP mensupport dengan dana. Namun tentu 

dengan persyaratan tertentu. 

Persyaratan sebuah lembaga untuk mendapatkan support dari KIP 

 Ada persyaratan khusus bagi lembaga yang ingin menjadi pemantau pemilu. Dengan 

mengajukan proposal singkat berisi tentang rancangan program serta sasarannya.  

 Dengan kegiatan ini berarti membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang ingin 

berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. 

Pertanggungjawaban oleh relawan 

 Ada bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan relawanh kepada Panwas. Berupa 

laporan mengenai pelanggaran yang ditemui selama memantau pemilu. Relawan tidak boleh 

langsung menyatakan itu pelanggaran, harus ada komunikasi dulu kepada PPS, atau PPL. 

Adanya resiko yang dapat membuat relawan tidak aman, sehingga relawan harus bisa 

berkomunikasi dengan baik. 

Peran Parpol terhadap sosialisasi untuk masyarakat 

 Peran parpol sebagai aktor sosialisasi dan pendidikan politik ada namun cenderung tidak 

netral. Adanya usaha-usaha untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih mereka. 

Kecenderungan pelanggaran seperti itu dilakukan oleh incumbent dengan memanfaatkan 

fasilitas yang mereka miliki. 



 Masyarakat tidak percaya lagi ke Panwas, karena kewenangannya yang terbatas. Untuk 

eksekusi pelanggaran tersebut harus ditangani oleh pihak terkait, dan ketika itu tidak 

diselesaikan, maka cenderung yang disalahkan masyarakat adalah Panwas. 

 Harus ada konsolidasi dari para elit yang merancang peraturan ini, agar semua pihak terkait 

bisa bekerjasama dengan baik. 

 Kendala lainnya, Panwas ini dibentuk ketika sudah memasuki pertengahan tahapan pemilu. 

Panwas tidak bisa mengawasi tahapan awal sehingga membuat masyarakat susah mengadu 

ketika terjadi pelanggaran.  

Peranan Qanun dalam pengawasan partisipatif 

 Qanun hanya mengatur tentang pelibatan perempuan dalam kegiatan masyarakat. Tidak ada 

peraturan khusus yang mewajibkan masyarakat terlibat dalam pemilu. Hanya menyangkut 

hak-hak dasar masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik 

Posko Informasi dan komunikasi 

 Tidak adanya Awaslupadu atau posko informasi lainnya di Aceh. Untuk memaksimalkan 

pengawasan oleh masyarakat, Panwas Banda Aceh membuat call centre. Respon dari 

masyarakat baik namun hanya sebatas laporan, tidak adanya keberanian masyarakat untuk 

beresedia menjadi saksi. Namun bagaimanapun hal tersebut merupakan partisipasi positif 

masyarakat. 

Media yang digunakan 

 Media yang digunakan antara lain, radio lokal, media cetak berupa koran, media peraga 

seperti baliho, pamflet. Namun tidak semua kabupaten kota menggunakannya. Semua 

tergantung akses dari daerah tersebut. Media cetak lokal hanya ada Serambi Indonesia, dan 

itu hanya ada di Aceh.  

 Dibeberapa kecamatan menggunakan social media berupa BBM untuk mensosialisasikan dan 

menghimbau masyarakat. 

Kendala 

 Kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap penyelesaian pelanggaran 

 Tidak ada dukungan dari pemerintah daerah membuat kordinasi dengan satpol pp dan 

masalah adminitrasi lainnya terhambat 

 Dari segi jumlah pengawas dirasa tidak mencukupi, walaupun ada perbaikan pada saat 

pilpres namun konflik pada saat pileg lebih banyak. 



 Masalah keamanan, jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan menjadi saksi. Banyaknya 

pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi karena adanya tekanan dari pihak yang 

berkepentingan.  

 Keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Partai lokal Aceh sering 

memberikan tekanan-tekanan yang berdampak pada tidak terselesaikannya masalah atau 

pelanggaran yang terjadi. Ini menghambat kerja Panwas. 

 Awal dari semua itu, penyusunan DPT harus menjadi dasar teknis yang dilakukan secara 

tepat. Sumber data KPU adalah Kesbangpol dengan dasar penyusunan hanya menambah 

data yang lama dan tidak memperbaiki data tersebut. Padahal banyak masyarakat yang 

pindah, yang meninggal tapi tidak di data kembali oleh KPU.  

Rekomendasi 

 Rekomendasi ke depan. Pertama dari segi rekrutmen Panwas. Rekrutmen harus sesuai 

tahapan-tahapan dan peraturan yang telah ditentukan. Kedua dari segi masyarakat, 

sosialisasi harus dilakukan jangan hanya menjelang pemilu. Ketiga manfaatkan ruang-ruang 

kearifan lokal seperti kelompok wirid, dan arisan kampung untuk pendekatan ke masyarakat. 

Keempat, informasi sosialisasi harus memuat hak-hak politik masyarakat, agar masyarakat 

sadar ketika ada yang tidak tepat dalam proses berpolitik mereka. 

 Perencanan diperlukan untuk pengawasan partisipatif. Untuk apa dilibatkan masyarakat, apa 

sasarannya, apa tolak ukurnya, kenapa harus dilibatkan masyarakat sedangkan banyak pihak 

yang mempunyai kepentingan disana.  

 Pada perencanaan pemilu yang terlibat hanya KPU, Pemda dan Bappenas. Tidak ada 

pelibatan Bawaslu di dalamnya. Diperlukan keterlibatan Bawaslu, kepolisian, kejaksanaan 

yang merupakan mitra dalam proses pemilu. Ada perbedaan prestise terhadap lembaga apa 

yang mengadakan sosialisasi atau program persiapan pemilu lainnya. Kecenderungan parpol 

lebih senang untuk datang pada acara yang dikordinasi oleh Pemda dan KIP. Diperlukan 

dukungan pihak terkait, khusunya Pemda agar kordinasi hal-hal teknis berjalan baik 

 Ketika OMS atau lembaga independen yang menyelenggarakan acara sosialisai, pihak dari 

parpol yang datang hanyalah anggota bukan elit parpol. Sehingga informasi yang 

disampaikan oleh OMS tersebut tidak dikordinasikan kembali oleh anggota parpol tersebut. 

Akibatnya kita tidak tahu sejauh mana implementasi parpol menyampaikan dan menerapkan 

hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan. 

 Harus ada asuransi untuk pengawas pemilu, karena pekerjaan ini membuat nyawa mereka 

terancam. 



Konsep relawan yang sesuai 

 Seharusnya konsep relawan itu harus dibuat jauh-jauh hari. Adanya sosialisasi  yang 

dilakukan sejak dini, ini memungkinkan untuk merekrut relawan tanpa bayaran. Karena ini 

moment politik, masyarakat sadar bahwa ada dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah 

agar pemilu ini berjalan sukses, oleh karena itu pola pikir masyarakat cenderung 

materialisme. Adanya pemikiran bahwa karena ini diselenggarakan oleh pemerintah, maka 

pasti ada akomodasi sebagai ganjarannya. 

 Bahkan ketika saksi telah dibayarpun sesuai dengan peraturan, banyak dari mereka yang bisa 

membelot ketika dibayar lebih oleh pihak tertentu. 

 Pemerintah jangan terlihat hanya membutuhkan masyarakat ketika mendekati waktu 

pemilu. Karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan, bukanlah objek atas kegiatan-

kegiatan pemerintah. 

Kearifan Lokal 

 Di Aceh banyak keragaman, tiap desa beda lagi strategi pendekatan yang harus dilakukan. 

Namun secara umum, kita bisa mendekati pemuka agama, tokoh kampung seperti Kecik. Dan 

ada beberapa desa yang pendekatannya akan lebih efektif kalau kita berkordinasi dengan 

GAM. 

Politik lokal Acewh 

 Keterlibatan GAM tidak bisa kita nilai baik. Partisipasi mereka dalam pelibatan masyarakat 

cenderung untuk kepentingan mereka. Tekanan-tekanan banyak diberikan kepada 

masyarakat. Dampaknya tidak ada orang yang mau jadi saksi, terkhusus pada masalah kecil, 

kecuali untuk masalah besar seperti pembunuhan, pembakaran yang korbannya adalah elit 

partai, baru ada saksi yang mau datang, padahal sebenarnya masalah-masalah kecil lah yang 

mengubah hasil pemilu secara signifikan. 

 

 

 

 

 

 



Draft pointer Focus Group Discussion Pengawasan Partisipatif 

Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Papua 

Waktu  : 19 desember 2014 

Peserta : Komisioner Bawaslu Papua, Panwas Kabupaten Jayapura, Panwas Kota Jayapura, Panwas 

Kabupaten Mamberamu, Akademisi, Relawan (Mahasiswa, LSM) 

Anugrah (Bawaslu Provinsi Papua) 

 Untuk alur kerja, awalnya Bawaslu Provinsi Papua memberikan sosialisasi tentang teknis 

pelanggaran pemilu kepada berbagai relawan, baik tergabung dalam sebuah organisasi, 

maupun individu yaitu tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian mereka diberikan amanat untuk 

mensosialisasikan kembali kepada anggota dan masyarakat serta penyelenggara pemilu yang 

mereka kenal. Dalam strategi Bawaslu sendiri lebih mengedepankan pencegahan. 

 Ada 4 kali training untuk GSR 

 Relawan diberikan bekal berupa buku panduan, semua berisi tentang tujuan GSR, pola 

pengawasannya, kode etik, dan bentuk pelanggarannya. Namun pengawasan tersebut 

terbatas hanya dalam tahapan kampanye serta pungut hitung.  

 Untuk mengefektifkan pengawasan kami membuat sms centre agar bisa memberikan 

informasi awal terkait pelanggaran. Namun ada gangguan teknis sehingga sms centre itu 

tidak bisa berjalan lancar. 

Peggy (Bawaslu Provinsi Papua) 

 Kita mendorong dan mensupport kegiatan ini, walaupun pelaksanaanya belum 100%. 

Pendidikan politik harus dilakukan secara intens dengan dukungan stakeholders lainnya agar 

ada peningkatan kesadaran akan partisipasi dalam mengawasi pemilu, karena pengawasan 

pemilu itu bukan hanya tanggung jawab pemilu.  

 Laporan masyarakat sangat minim, walaupun ada sms centre. Butuh kesadaran masyarakat 

untuk mengawasi walaupun ada PPL atau Panwas.  

 Pelanggaran banyak terjadi saat proses rekapitulasi, dan kebanyakan dilakukan oleh 

penyelenggara pemilu sendiri.  

 Masyarakat memang mengawasi dan memberikan informasi, tapi kemudian kebanyakan 

kasus tersebut tidak tuntas sehingga pelaku dibebaskan. Itu semua tergantung kepada 

integritas masing-masing pribadi. Ketika pelanggaran pemilu itu dibuat dengan cara yang 

rumit dan terstruktur, masyarakat terkendala untuk mengenali pelanggaran 



tersebut.Kemudian Bawaslu juga terkendala dengan minimnya informasi untuk 

mengidentifikasi pelanggaran tersebut. 

 Masyarakat papua mudah diprovokasi untuk mendukung dan berbuat curang untuk salah 

satu calon. 

Anugrah (Bawaslu Provinsi Papua) 

 Untuk tindaklanjut pelanggaran sendiri, karna kebanyakan pelapor tidak mau jadi saksi, maka 

pelanggaran tersebut kita jadikan temuan. Banyak kendala yang membuat kasus tersebut 

tidak ditindaklanjuti di pengadilan karena kesalahan teknis di kejaksaan maupun tidak 

adanya saksi itu sendiri.  

 Saksi merupakan orang yang melihat dan mendengar langsung peristiwa tersebut. 

Sedangkan saksi untuk pelanggaran tersebut kebanyakan tidak mau terlibat untuk ikut 

dipengadilan. Ini membuat unsur saksi dipengadilan tidak terpenuhi ketika laporan itu 

dijadikan temuan oleh Bawaslu sendiri namun bukan orang yang langsung dan mendengar 

kejadian tersebut. 

 Tidak ada kemanan untuk pelapor, ketika kita salah kita bisa dituntut balik karna tidak 

cukupnya unsur untuk bukti pelanggaran. 

Arianto (Akademisi) 

 Terkait keterlibatan relawan sendiri, khususnya mahasiswa berawal dari sosialisasi yang 

dilakukan oleh Bawaslu ke perguruan tinggi yang ada di Jayapura. Ada sekitar 800 mahasiswa 

yang hadir pada sosialisasi tersebut walaupun tidak semua menjadi relawan.  

 Dalam pelaksanaannya, relawan memang mengawasi namun ketika melaporkan ada 

ketakutan yang membuat mereka enggan melaporkan. Karena ini menyangkut nyawa 

mereka.  

 Untuk relawan sendiri sulit untuk melihat sebuah pelanggaran, karena pelanggaran banyak 

yang didesain secara sistematis dan terstruktur dan juga masih kurangnya pengalaman serta 

pengetahuan mereka akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan. 

 Sms centre menjadi terobosan baru di papua. Ada peningkatan partisipasi masyarakat papua 

dalam pemilu ini. Namun ada beberap hal yang tidak bisa kita hilangkan seperti adat budaya 

mereka. Seperti noken, sistem tersebut tidak bisa kita larang begitu saja, harus ada 

pendekatan khusus untuk menghilangkan sistem tersebut dalam pemilu. Untungnya Ketua 

Bawaslu Papua aalah seorang pendeta, dengan pendekatan agama yang dilakukannya, bisa 

meminimalisir konflik. 



Panwaslu Kabupaten Jayapura 

 Bawaslu tidak akan bisa jalan tanpa pengawasan partisipatif  

 GSR hanya salah satu bagian dari kegiatan pengawasan partisipatif.  

 Di jayapura, kita telah bekerjasama dengan mahasiswa, elemen masyarakat, baik itu agama 

maupun sosial. Dampaknya sendiri, GSR ini bisa meminimalisir pelanggaran. Ini membuktikan 

bahwa GSR memang sangat penting. Untuk perbaikan. Sosialisasi kepada masyarakat harus 

lebih sering. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain harus adanya proteksi terhadap 

masyarakat. Proteksi tersebut dimuat dalam peraturan yang ada kekuatan hukum. Kemudian 

kendala dana yang kurang. Di Jayapura ada bantuan APBD, namun tidak mencukupi. Itu 

harus menjadi perhatian pemerntah.  

 Harusnya sepanjang ada Bawaslu, maka GSR juga harus ada agar dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat. 

 Proses rekapitulasi menjadi tahapan paling banyak pelanggaran, dan pada saat proses 

tersebut memang tidak ada pemantauan dari GSR. 

Panwas Kota Jayapura 

 Di Jayapura, sosialisasi yang dilakukan lebih ke pemilih pemula, dari tingkat SMA. Mereka 

cenderung lebih menggunakan sms untuk memberikan info mengenai pelanggaran yang 

terjadi. Nanti baru kita kordinasikan ke PPL untuk ke TKP melakukan investigasi. Keterlibatan 

mereka dimulai dari tahapan kampanye. Dari sosialisasi yang kami lakukan kepada mereka, 

mereka teruskan terutama ke keluarga dekat terlebih dahulu. Di jayapura ada 250 relawan 

kebanyakan dari mahasiswa dan SMU. 

Panwaslu Mamberamo 

 Di Memberamo ada 29 relawan. Namun kami kesulitan karena daerah kami luas, sulit 

dijangkau karena banyak pegunungan, tapi kami tetap bekerja dengan relawan. 

 Kendala utama adalah transportasi dan komunikasi. Keadaan geografi menjadikan lamanya 

informasi sampai ke Panwas sehingga banyak dari pelanggaran menjadi kadaluarsa.  

 Agar berjalan efektif, sebaiknya Panwas seperti KPU, lembaganya dipermanenkan tidak lagi 

ad hoc 

 

 

 



PPL TPS 19 daerah Angkasa Jayapura 

 Pelaksanaan oleh Bawaslu sejauh ini cukup baik dengan merangkul mahasiswa untuk terlibat. 

Tapi masalahnya ketika terjadi pelanggaran kekhawatiran akan adanya intimidasi dan 

ancaman membuat kami setengah-setengah untuk melakukan laporan.  

 Adanya keterlibatan masyarakat didaerah saya namun cenderung lebih ke kelompok atau 

caleg tertentu.  

 Permasalahan lain, KPPS yang tidak netral, dan condong ke satu caleg. Kami takut untuk 

melaporkan hal tersebut. Pihak penyelenggara tidak melaksanakan aturan sistem yang 

berlaku, seperti waktu kehadiran, cara pemilihan dan lain-lain. Pernah saya tegur, namun 

tidak ditanggapi.  

 KPPS banyak melanggar aturan, tidak netral.  

Mahasiswa (Relawan) 

 Bawaslu papua sudah bekerja sesuai Tupoksinya. Masalahnya masyarakat papua tidak bisa 

terlalu memahami apa yang kita sampaikan. Banyak hal yang tidak mereka mengerti, 

terutama didaerah pegunungan. Agar berjalan lebih efektif, perluas kerjasama dengan OMS 

lainnya. Kami telah membantu dengan melakukan sosialisasi lanjutan kepada kelompok dan 

masyarakat umum. 

Mahasiswa (relawan) 

 Sebenarnya, semua materi tentang pelanggaran dan penindaklanjutinya sudah diberikan 

oleh Bawaslu. Namun pelaksanaannya agak susah. Karena pendidikan ke masyarakat agak 

kurang, sehingga aada modus-modus rumit yang dilakukan oleh pelanggar yang sulit dilihat 

dan dibuktikan.  

 Tahapan paling krusial adalah pungut hitung, banyak pegawai yangmelakukan transksi suara. 

Kita harus menjaga agar itu tidak terjadi. 

 Jaminan tidak ada, kita ingin mengawasi tapi tanpa ada jaminan yang memadai 

 Di papua tantangannya tidak terjamin, siapa yang menjamin, itu tidak cukup. 

Arianto (Akademisi) 

 Bawaslu sudah menjamin perlindungan saksi, dan mereka sudah bekerja dengan Polda 

setempat. Namun kami sangat terkendala dengan bukti yang bisa kami dapatkan, seperti 

serangan fajar, sulit untuk mendapatkan buktinya. Di papua sendiri belum ada laporan 

langsung dari masyarakat. Semua menjadi temuan Bawaslu. Kesulitan selalu pada saksi.  



 Kemudian waktu batas pelaporan 5 hari juga tidak mencukupi. Ada kejadian ketika kami 

melaporkan kasus besar oleh Kepala Daerah dan pejabat kepada polda, tapi pas di kejaksaan 

dianggap belum jelas dan tidak ada unsur pidana, kemudian disuruh melengkapi kembali, 

sedangkan waktunya sudah lewat shingga kasus itu menjadi kadaluarsa dan tidak bisa 

diproses. Ini membuat kita kecewa.  

 Kondisi saat ini kita tidak bisa mengetahui jaminan apa yang sebenarnya diberikan oleh 

Bawaslu, karena belum ada yang melapor sebagai pelapor dan saksi, sehingga kita tidak tahu 

sejauh apa jaminan kemanan yang diberikan oleh Bawaslu dan Polda. 

Anungrah (Bawaslu Provinsi Papua) 

 Tidak ada laporan dari masyarakat. Yang ada hanya laporan awal lewat sms dan telfon.  

Arianto (Bawaslu Provinsi Papua) 

 Terkadang, polda meminta imbalan untuk melakukan penjagaan terhadap saksi. Mereka 

meminta uang makan untuk personil mereka. Dan tentu itu sulit direalisasikan 

Anugrah (Bawaslu Provinsi Papua) 

 Masalah yang paling menonjol adalah ketakutan mereka. Ketika sosialisasi itu yang mereka 

pertanyakan. Ini juga ditambah karena seringkalinya mereka melihat konflik yang terjadi di 

media massa. Kita akhirnya berika 2 opsi, apakah mereka bisa secara langsung melapor 

dalam laporan resmi yang lengkap, kedua sebagai pemberi informasi awal. Kami fokus ke 

mahasiswa, mahasiswa masih idealis, walaupun masih banyak yang takut juga untuk 

melapor.  

 Hal ini juga dikarenakan masih program baru. Ada perubahan paradigma yang secara 

perlahan membentuk kesadaran mereka. Contohnya ketika pilpres, mereka mulai sadar 

karena banyaknya pelanggaran yang terjadi pada saat pileg membuat mereka mulai terlibat 

untuk mengawasi pilpres.  

 Kita melakukan Gebyar yang merupakan kegiatan sosialisasi ke kampus, dan itu direspon baik 

oleh masyarakat.  

 Keinginan mereka untuk mengawasi tidak diikuti oleh dukungan jaminan keamanan.  

Arianto (Akademisi) 

 Untuk keterlibatan lurah atau pejabat daerah dalam pelanggaran pemilu kita hanya sebatas 

mendengarkan saja. Tidak bisa dijadikan laporan karena yang benar-benar mendengar dan 

melihat pelanggaran itu tidak mau jadi saksi. 



 Partisipasi masyarakat papua sudah mulai maju, mereka sudah mulai berpikir demokratis. 

Dan karena program ini masih baru, pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Seharusnya 

program ini diteruskan untuk 5 tahun kedepan agar kekurangannya bisa ditutupi. 

 Harusnya ada pendidikan khusus, bukan hanya sosialisasi. Akibatnya hanya beberapa orang 

yang benar-benar memahaminya. Penekanan perlindungan saksi yang disuarakan oleh 

Bawaslu membuat masyarakat berpikir bahwa bermain politik diPapua berbahaya. Jadi harus 

serius terkait perlindungan saksi. 

 Pemilu 2014 sudah baik, pelibatan tokoh masyarakat dan Ormas memang harus dilakukan 

disini. 

 Dari potensi masyarakat papua sendiri, banyak penerus-penerus demokrasi yang akan 

memperbaiki demokrasi di papua ini.  

 Sulit menilai keberhasilan partisipasi masyarakat disini ketika tidak ada laporan dari 

masyarakat. 

Bu Silly (Bappenas) 

 Pendidikan pemilih beda denganpendidikan poengawasan. Pemilih sudah jelas 

mekanismenya sedangkan pengawasan memerlukan skill khusus. Perlu menerjemahkan 

panduan ke lapangan sedangkan modus pelanggaran makin maju. Masalahnya sekarang 

tidak adanya trust kepada lembaga seperti polisi dan trust kepada diri kita sendiri. Belum 

tentu akan ada ancaman ketika kita melapor bahkan mungkin pelaku itu yang takut ketika 

dilaporkan.  

 Harus ada definisipengawasan partisipatin dalam konsep kepemiluan. 

Mahasiswa (Relawan) 

 Harus ada dukungan dari semua pihak. KPPS Polisi harus mendukung. Dan untuk ke parpol, 

Bawaslu harus memberikan sosialisasi terkait peraturan pemilu. Karena banyak pelanggaran 

yang dilakukan oleh parpol atau caleg.  

Anugrah (Bawaslu Provinsi Papua) 

 LPSK di Papua belum ada, sehingga Polda pun belum bisa memberikan jaminan penuh 

kepada pelapor atau saksi. 

 Sejauh mana jaminan perlindungan, setelah putusan pengadilan apakah sudah aman? 

 Pengawasan partisipatif ini ada 3 tujuan, normatif, kuantitatif dan kualitatif. Normatif terkait 

kesadaran untuk terlibat dalam pengawasan pemilu, kualitatif adanya katakutan bagi setiap 



stakeholders pemilu agar tidak berbuat curang, dan kuantitatif jumlah laporan pelanggaran 

pemilu oleh masyarakat.. 

 GSR itu membangun kesadaran publik untuk kritis, tanpa dibayar, kalau relawan jangan 

dipaksa untuk melapor bera[pa jangan dikasih standarcapaian 

Arianto (Bawaslu Provinsi Papua) 

 Kritik relawan secara sukarela jangan beri kami target untuk melaporkan. Tidak sesuai 

komitmen relawan 

 Konsep relawan itu sulit diterima pada sosialisasi. Banyak yang mempertanyakan imbalan 

apa yang mereka dapatkan. Untuk itu kami kembali memberikan pemahaman bahwa 

relawan itu kerja tanpa mengharapkan imbalan. Dan juga belum tentu walaupun dibayar 

kerja mereka efektif. Namun di Papua, setelah diberikan pemahaman seperti itu, mereka bisa 

mengerti khususnya mahasiswa, disamping itu mahasiswa juga mendapatkan sertifikat yang 

ditandatangani SBY walaupun sampai sekarang belum diberikan. 

Anugrah (Bwaslu Provinsi Papua) 

 Konsep awal GSR ini adalah tanpa kewajiban untuk melaporkan. Tidak diberikan target 

apapun. Ini cukuo menjadi perdebatan, karena ketika kita mau memberikan akomodasi, kita 

terbentur dengan harga barang disini yang sangat mahal.  

 Ada inisiatif dari beberapa daerah untuk bekerjasama dengan pemda untuk meminta 

dukungan dana, dan di Kota jayapura sendiri, walikotanya memberikan bantuan untuk 

mendukung program ini, seperti makanan dan minuman. 

Yacubus (Staff Bawaslu Provinsi Papua) 

 Partisipasi dalam pemilu di Papua sangat baik karena untuk kondisi papua yang luas dan sulit 

tentu banyak kerjaan yang harus diselesaikan agar dapat terus ditingkatkan.  

 Pelaksanannya, relawan yang terlibat mempunyai motivasi yang berbeda, ada motivasi sosial 

ada motivasi ekonomi. 

 Harapan kami, gerakan ini menjadi transformasi ke arah sosial, menjadi sebuah social 

movement, ini jelas menjadi wujud partisipasi politik masyarakat.  

 Proses pendidikan politik akan masyarakat merasa bertanggung jawab atas hasil pemilu itu 

sendiri. Tidak hanya menjadi pemilih cerdas tapi juga pengawas yang cerdas. Kedepannya 

harus ditingkatkan dalam konteks kelembagaan.  

 Kedepanya, ini juga bisa diterapkan di Pilkada. Setiap daerah ada dinakmika tersendiri, 

khususnya segi politik, ada konflik yang berbeda. 



Arianto (Akademisi) 

 Tidak ada simulasi, jadi hanya sekedar pemberitahuan, karena waktu yang sangat tipis, dan 

metode sosialisasi sangat kurang. Butuh waktu untuk menciptakan skill agar mereka siap. 

Sulit untuk memunculkan relawan yang benar-benar murni dan bertanggung jawab. 

 Polisi harus terlibat dalam sosialisasi, jadi semua harus terlibat dan melakukan sosialisasi, 

karena ini juga terkait kemanan masyarakat.  

 Untuk LPSK memang tida ada disini. Apa cakupan LPSK ini, apakah bisa juga melindungi 

pelapor pemilu 

Anugrah 

 Dalam modul, secara materi tidak terlalu rumit, sifatnya aplikatif dan mudah dicerna. Itu juga 

dibuktikan dengan banyaknya laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan. 

Namun hanya melapor secara lisan, dan sangat terbatas dari segi informasinya. 

Bu Silly (Bappenas) 

 Ada beberapa tahapan kampanye, masa tenang dan pungut hitung. Pungut hitung masih bisa 

diterapkan konsep GSR ini, mereka kerja di TPS, dan denganfokus yang jelas. Untuk tahapan 

lain, sulit, bagaimana kita mendapatkan bukti. Harusnya ketika ada laporan awal dari 

masyarakat kemudian Bawaslunya sendiri yang bekerja.  

 Tahapan pungut hitung menjadi sat tahapan dan kemudian diluar itu menjadi tahapan lain 

dimana kedua tahapan ini bisa disinkronkan dan dicari strategi terbaik. 

 Kemudian Harus ada dukungan dari polisi.  

 Harus dijelaskan kembali apa itu pengertian pengawasan partisipatif. 

Arianto 

 Ini harusnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, karena ini proses 5 tahun sekali. Dan 

itu harus dimengerti oleh semua orang. Ini bisa diwajibkan kepada seluruh sekolah, sehingga 

munculorang-orang dengan kemampuan pengetahuan kepemiluan. Jadi sudah tidak ada 

pertanyaan lagi ketika ada pemilu untuk menjadi relawan mereka meminta imbalan.  

 Untuk masyarakat umum mungkin sulit untuk memberikan materi seperti ini, tapi kita 

maksimalkan kepada akademisi, mahasiswa, LSM, Ormas, mereka pasti lebih mengerti dan 

siap untuk ini. 
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Sejarah Keterlibatan dalam program pengawasan partisipatif 

 Sejarahnya Bawaslu menyurati perguruan tinggi untuk menjadi relawan pemilu. Kami 

menganggap kegiatan itu sangat baik, itu merupakan kegiatan pelibatan dalam pemilu yang 

pertama kali dilakukan yang melibatkan mahasiswa disini.   

 Untuk GSR Bawaslu datang langsung kepada Universitas. Mereka melakukan sosialissi dan 

memberikan formulir pendaftaran bagi mereka yang ingin menjadi relawan GSR.  

 informasi didapat murni dari Bawaslu, dan itu juga kami teruskan kepada Ormas, dan 

organisasi. Dan menurut kami itu sudah cukup baik. 

 Awalnya kita coba ada MOU yang dapat mengikat kedua pihak, tapi belum sempat kemaren, 

hanyaada pertemuan secara lisan, karena waktu yang sangat sempit jadi tidak jadi MOU, 

kedepan akan ada MOU yang akan mengatur kerjasama jangka panjang antara Bawaslu 

dengan Universitas 

 Antusiasme relawan khususnya mahasiswa sangat baik.  

Strategi sosialisasi yang dilakukan Bawaslu 

 Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pengawasan partisipatif ada 4 kali. Baik itu 

internal maupun ke masyarakat umum. Untuk di Universitas sendiri semua Fakultas 

digabungkan, dijelaskan apa itu relawan, pada awalnya respon dari mahasiswa masih sedikit, 

namun dengan pendekatan langsung sedikit demi sedikit banyak yang mau bergabung. 

 Hanya ada sosialisasi tanpa simulasi 

 Karena waktu jadi sulit bagi kita melakukan sosialisasi lebih lanjut. 

Efektifitas sosialisasi, 

 Informasi yang diberikan sudah cukup efektif dengan memanfaatkan radio. Namun hanya 

jayapura dan sekitarnya. Diluar itu tergantung Panwasnya, kalau mereka bekerja baik 

mungkin bisa baik juga relawannya. 

 Dari segi materi langsung diberikan komisioner.  

 



Kordinasi antara Panwas 

 Semuanya bercabang, dari raker provinsi diundang semua panwas, kemudian di kota atau 

kabupaten membentuk raker juga, mereka ditugaskan untuk mencari relawan. 

 Yang menjabat sebagai Pokjanas disini langsung Panwas, karena kurangnya waktu dan 

kurang informasi jadi panwas yang aktif menjadi pokja.  

Respon masyarakat 

 Masyarakat papua senang ketika mereka dilibatkan dalam kegiatan politik sepeti ini, tapi 

karena ini baru jadi masih banyak yang harus diperbaiki, seperti sosialisasi, waktu, dukungan 

dari pihak terkait. 

Support untuk relawan 

 Logistik yang didapat relawan, yaitu pakaian, id card, dan sertifikat. 

 Direncanakan tangal 20 ada pembubaran GSR dan pembagian sertifikat. Untuk uang tidak 

diberikan kepada relawan, walaupun sebenarnya banyak yang mempertanyakan hal 

tersebut, namun ketika hal tersebut dososialisasikan lagi mereka bisa menerimanya dan 

menjadi relawan. 

Pemahaman terkait pelanggaran pemilu 

 Dari segi pemahaman, secara umum mereka tahu, tapi secara spesifik modus-modus 

pelanggaran belum terlalu paham. Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi secara 

sistematis dan dengan cara yang lebih canggih. 

Saran dan perbaikan 

 Sosialisasi harusnya diberikan dikelas secara formal. Mereka dilatih menjadi seorang relawan 

secara tetap, dan tentu dengan waktu yang cukup tentunya agar maksimal.  

 Saya sangat setuju dengan konsep GSR. Tapi untuk sistem rekrutmen harus diperbaiki, untuk 

itu harus dibuat SOP mengenai rekrutmen relawan ini, bagaimana cara kerja mereka, dan 

pelatihan tersebut harus diberikan dari awal, jangan mendadak ketika pemilu akan diadakan.  

 Saran saya kepada pemerintah daerah papua, pemerintah harus memberikan dukungan 

penuh terhadap bawaslu papua. Dukungan dana serta motivasi agar bisa bekerja maksimal, 

karena kita selalu kordinasi dengan pemda. Ini terkait bagaimana pemda menanggapi dengan 

adanya relawan ini. Kalau mereka anggap ini serius berarti harus didukung. Sejauh ini ada 



dukungan dari walikota jayapura berupa dana, dan mereka berharap memang dengan 

relawan ini bisa mengawal demokrasi di papua ini. 

Kendala yang dihadapi relawan 

 Kendalanya ketika dilapangan, para relawan tidak ditempatkan ditempat seharusnya dia 

berada. Ada ketakutan dari orang yang mau curang jika relawan ini berada lagsung di TPS, 

jadi akibatnya relawan lihat dari luar, tentu ini tidak akan efektif.  

 Terkadang kegiatan pemungutan dan perhitungan suara sampai pagi hari, tentu kemanan 

mereka tidak bisa kita jamin. Apalagi bagi mahasiswa yang masih dalam perlindungan orang 

tua, tentu orang tuanya menanyakan kenapa anak mereka kerja selarut itu. Untuk itu, ketika 

pilpres saya instruksikan mereka agar mengawasi TPS yang paling dekat dengan rumah 

mereka, agar kemanan mereka bisa terjamin. 

Kendala dan permasalahan lokal daerah papua 

 Di papua masalah adat sangat lekat sekali, terkadang itu mengubah logika mereka. Seperti 

noken, kita tidak bisa mengubah sistem tersebut begitu saja. Karena dibeberapa daerah 

disini masih menganggap bahwa masyarakat adat lebih tinggi daripada negara. Ini lebih 

kompleks ketika noken itu dimanfaatkan oleh beberapa calon untuk mendulang suara 

dengan cara mencurangi kepala suku. 

 Susah untuk memberikan atau menanamkan sesuatu yang baru kepada orang papua. 

Kapasitas mereka agak berbeda, apalagi itu menyangkut kepentingan mereka. 

Praktek pengawasan partisipatif di daerah dengan sistem noken 

 Praktek pengawasan partisipatif di daerah yang menggunakan sistem noken ada, tapi hanya 

sebatas melihat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah dengan dukungan dari Gubernur 

yang menyatakan bahwa sistem noken bisa diterapkan. 

 Untuk kedepannya optimis noken itu tidak boleh lagi dianggap sebagai sistem 

penyelenggaraan pemilu. Ini harus ada dukungan pemerintah.  

 

 

 

 

 



Draft Pointer Wawancara Pengawasan Partisipatif 

Narasumber  : Fandy Gay (PPL TPS 19 Angkasa, Jayapura) 

Waktu   : 20 Desember 2014 

Sejarah keterlibatan mahasiswa dalam GSR 

 Awalnya ada sosialisasi ke semua elemen masyarakat, organisasi gereja, organisasi mesjid 

tokoh masyarakat, mahasiswa, serta pelajar. Peserta yang datang 50 lebih, dan pada 

awalnyaresponnya kurang, sebagian besar peserta lebih banyak mahasiswa. Mahasiswa 

datang lebih 20an dari Uncen Uniap USTJ dan Kampus Port Mombay. Itu semua universitas di 

Jayapura.  

 Lalu Bawaslu ke kampus, memberikan informasi terkait Gerakan Sejuta Relawan. Responnya 

baik, banyak mahasiswa yang mendaftar. Tapi masalahnya ketika dilapangan ada ketakutan 

ketika menjadi pelapor, danitu dipertanyakan pada sosialisasi.  

 Sosialisasi ke kampus cuma sekali, karena waktu itu dibentuk 2 minggu sebelum 

pemungutan. Setelah itu ada pembentukan dan pengumpulan relawan di Taman Imbi. 

Kebanyakan mahasiswa. Mereka tertarik karena mereka dijanjikan akan diberikan setifikat 

yang ditanda-tangani oleh SBY. Yang datang lebih kurang 200 orang Uncen, USTJ, Uniap dan 

SMU. Itu cuma sekali karena sudah menjelang 1 minggu pemungutan. 

 Relawan lebih ditujukan ke pemungutan karena waktunya tidak sempat. 

Pelaksanaannya di Lapangan 

 Saya sendiri di TPS 10 sebagai PPL, untuk relawan ada 4 orang, di tiap TPS rata-rata 4 orang. 

Disini PPL 1 TPS. Ada kordinasi antara PPL dengan relawan. Ketika ada pelanggaran pasti 

dilaporkan ke PPL, kalau tidak ada langsung ke Panwas atau ke Bawaslu. Laporan hanya lewat 

lisan disampaikan.  

 Banyak laporan yang diberikan oleh para relawan, tapi Ketika kita PPL ingin memproses 

pelanggaran tersebut masalahnya saksi tidak mau terlibat lagi.  

 Mereka mengawasi dari luar TPS, karena keterbatasan didalam TPS, hanya bisa untuk saksi, 

dan PPL.  

 Mereka sifatnya hanya memantau. 

 Kebanyakan pelanggaran adalah coblos 2 kali. KPPS sudah tidak netral.  

 Kita kordinasi langsung ke Bawaslu. Laporan dari relawan ditanggapi dengan kajian dulu, 

layak atau tidak dilanjutkan. Tapi pasti diminta saksinya.  



 Sistem noken ada pengawasan partisipatif tapi hanya melihat saja. Kita tidak bisa apa-apa 

karena disini hukum adat lebih tinggi dari hukum negara. 

 Relawan tidak diberi target tertentu hanya motivasi saja. Tidak harus berada jam segini di 

TPS. Karena ini hanya partisipasi.  

Sosialisasi 

 Strategi sosialisasi kurang efektif karena waktu mepet sekali.  

 Kebanyakan GSR adalah pemilih pemula jadi mereka masih jaga jarak dan mawas diri dari 

intimidasi dan resiko buruk lainnya.  

 Untuk rekrutmen sendiri hanya lewat sosialisasi langsung, tidak ada melalui website.  

 Tidak ada posko Awaslupadu,  

Support untuk relawan 

 Untuk relawan tidak ada buku panduan, hanya materi pada saat sosialisasi. Hanya PPL dapat.  

 Untuk relawan hanya dikasih makan, minum uang transport, baju, id card ga ada, rata-rata 

perorang untuk makan dan transport 150, untuk sehari saja. Ga tau juga kalau yang lain, tapi 

kalau dari kot ada diberikan dana untuk makan transportasi dari pemda jayapura.  

Kendala 

 Kendala kurangnya kordinasi tidak ditindaklanjutinya laporan awal, ada polisi kan di TPS, tapi 

mereka juga acuh. Relawan tidak bisa mengindentifikasi pelanggaran yang dibuat dengan 

modus tertentu, kita tidak tahu tempatnya dan siapa pelakunya. Ada juga bagi-bagi sembako 

itu terlihat tapi kita tidak tahu dari mana. 

 Respon masyarakat bagus khususnya mahasiswa. Selain mahasiswa lebih cenderung apa 

yang diberikan buat dia.  

 Pelapor sendiri mengalami kendala, waktu pelaporan yang hanya 5 hari tidak cukup apalagi 

pelanggaran pidana. Pengumpulan bukti tidak cukup. Apalagi yang dipegunungan, jarak ke 

panwasnya jauh memakan waktu.  

 Semua pihak harus mengakui relawan ini, sehngga ketika kita sudah membiarkan masyarakat 

yang melakukan pengawasan mereka diakui dan didukung oleh pihak lainnya seperti polda, 

KPPS dn lainnya. 

 Ada juga kasus ketika ada laporan sudah lengkap semua, tapi pas diproses di pengadilan 

tidak bisa lanjut ga tau kemana. Berkasnya ditunda-tunda sampai lewat 5 hari sehingga 

kadaluarsa tidak bisa dilanjutkan.  



Saran dan perbaikan 

 Harusnya ada dukungan dari semua pihak, dari pemda, dari polda dan KPPS KPU juga yang 

mendukung para relawan. Tapi sekarang malah mereka juga terlibat dalam pelanggaran itu.  

 Sosialisasi harus lebih banyak, jangka waktu harus lebih awal. Waktu panjang bisa ke 

kelurahan dulu, dari kelurahan baru ke masyarakat, bertahap. Setelah pileg ada mulai 

kesadaran bahwa banyak pelanggaran sehingga ada peningkatan partisipais pada saat 

pilpres. KPPS dan keluraha harus ada kerja sama termasuk polda. Ketika itu berjalan baik 

pasti pemilu aman. Kordinasu langsung ke panwas kota.  

 Harusnya ini masuk ke kurikulum dari SMA hingga kuliah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rangkuman Wawancara Review Pengawasan Partisipatif 2014 

 

Nama Nara Sumber : Hosnan.,S.H 

Waktu   : 3 November 2014 

 

Pertanyaan Pembuka 

Mohon bisa disampaikan sedikit informasi tentang organisasi/lembaga Bapak/Ibu (untuk 

LSM/Ormas/Wakil Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu). 

- LBH Surabaya merupakan lembaga publik yang bernaung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia (YLBHI). LBH Surabaya bertujuan untuk merubah struktur sistem kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam sebuah tatanan negara hukum yang 

berkeadilan, menjunjung tinggi, mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia 

dan demokratis. 

Pertanyaan Kunci 

20. Bisa sedikit berikan pandangan dan opini Bapak/Ibu tentang pengertian (atau apa yang 

dimaksud dengan) pengawasan partisipatif? 

- Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara 

sukarela karena adanya kemauan, kesadaran, dan pemahaman bahwa obyek yang 

diawasi berhubungan atau berdampak terhadap hak-hak dan kepentingan mereka 

dan/atau masyarakat secara luas (publik). Pengawasan partisipatif dalam pemilu adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan dengan 

jujur, adil dan berintegritas. Hal ini dilakukan karena, disamping untuk memastikan hak-

hak politik warga negara terjamin, hasil dari pemilu tersebut akan berdampak langsung 

terhadap masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan oleh kontestan 

yang terpilih melalui pemilu. 

21. Seberapa pentingkah menurut Bapak/Ibu partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu? 

Apa saja bentuk-bentuk pasrtisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu? 



- Sangat penting, karena : Pertama, daya jangkau pengawas pemilu (Bawaslu dan jajaran 

dibawahnya) tidak sebanding (jumlahnya) dengan luas wilayah yang diawasi. Kedua, 

jumlah personil pengawas pemilu tidak sebanding dengan jumlah dan modus 

pelanggaran yang semakin berkembang. Ketiga, tenggang waktu penyelesaian 

pelanggaran (terutama pidana) yang sedemikian singkat, sehingga dibutuhkan banyak 

informasi dari masyarakat untuk menunjang penyelesaian pelanggaran tersebut. 

Keempat, untuk memastikan hak-hak politik warga negara dapat terpenuhi. 

- Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat : 

o Menjadi relawan pemantau/pengawas; 

o Melaporkan adanya pelanggaran; 

o Melakukan pencegahan pelanggaran; 

o Memberikan masukan, saran dan kritik kepada penyelenggara; 

o Mendampingi pelapor pelanggaran; 

o Melakukan pendidikan politik; 

o Melakukan sosialisasi; 

o Dll. 

22. Apa motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan lembaga Bapak/Ibu dalam program 

pengawasan partisipatif Pemilu 2014 ini? 

- Sesuai dengan visi dan misi YLBHI-LBH Surabaya (khususnya hasil rakerda 2014), yakni 

memposisikan kantor LBH Surabaya sebagai rumah gerakan advokasi untuk keadilan, 

HAM dan demokrasi; 

- Banyaknya pelanggaran dalam kontestasi politik sebelumnya (pilkada dan pemilu) yang 

tidak terselesaikan dengan baik; dan 

- Untuk memastikan hak-hak politik warga negara terpenuhi; 

23. Bagaimana prosesnya sehingga lembaga Bapak/Ibu bisa terlibat dalam Pengawasan 

partisipatif Pemilu 2014? 

- Melakukan pemetaan jejaring dan kelompok-kelompok masyarakat yang dapat dilibatkan 

dalam pengawasan partisipatif pemilu 2014; 

- Bersama dengan jejaring (Perludem) melakukan pendidikan politik dan membentuk 

Paralegal Pemilu; 



- Menyampaikan informasi (melalui surat dan datang langsung) ke Bawaslu Jatim tentang 

adanya kegiatan pengawasan partisipatif pemilu 2014 oleh LBH Surabaya dan Paralegal 

Pemilu 2014; 

24. Pengawasan partisipatif ini tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi 

landasan untuk bergerak. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang peraturan yang mengatur 

pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, apakah peraturan tersebut sudah jelas dan 

baik dalam mengatur peran dan keterlibatan masyarakat? 

Pertanyaan bisa sambil dirincikan dengan menambahkan: apakah peraturan saat ini telah 

menjelaskan secara komprehensif tentang hak-hak masyarakat serta tindakan yang bisa 

masyarakat lakukan dalam pengawasan pemilu? 

- Peraturan perundang-undangan belum secara konprehensif mengatur tentang hak-hak 

masyarakat didalam melakukan pengawasan partisipatif, khususnya hak atas 

perlindungan hukum, jaminan atas rasa aman dan jaminan kepastian atas tindak lanjut 

dari laporannya. Bahkan, terdapat pasal yang justru memiliki potensi untuk menghambat 

masyarakat atau pemantau didalam melakukan pengawasan partisipatif, karena bersifat 

multi tafsir. Salah satu contohnya sebagaimana pasal 172 UU Pileg yang menyebutkan 

bahwa : 

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan 

pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas 

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.  

(2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi 

penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan 

diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai yang dimaksud dengan pelanggaran 

ketenteraman dan ketertiban. Sehingga bisa berakibat pada penafsiran sepihak dari 

penyelenggara pemilu ditingkat TPS untuk menghambat pemantau atau masyarakat 

didalam melakukan pengawasan/pemantauan dengan dalih mengganggu ketentraman 

dan ketertiban. 

Undang-undang kepemiluan (pileg/pilpres) juga belum mengatur tentang jaminan 

perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran pemilu, sehingga ada potensi pelapor 

dapat dikriminalisasi atau digugat secara perdata atas laporannya. Selain itu, jaminan 



perlindungan keamanan bagi pelapor juga belum termuat dalam peraturan kepemiluan. 

Sehingga, masih harus merujuk pada UU lain yang mengaturnya (UU Pelindungan Saksi 

dan Korban). 

Jaminan tindak lanjut atas laporan dalam peraturan kepemiluan juga tidak diatur. 

Sehingga tidak jarang masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran pemilu tidak 

tahu progress laporan yang disampaikannya. Permintaan informasi tentang progress 

penanganan pelanggaran pemilu dibebankan kepada pelapor untuk aktif. 

- Peraturan perundang-undangan belum secara konprehensif mengatur tindakan yang bisa 

masyarakat lakukan dalam pengawasan pemilu. Jika merujuk pada pasal-pasal yang 

mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu, bentuk dan aktivitasnya terbatas 

dan belum tentu bisa dilakukan oleh masyarakat umum, yakni sosialisasi Pemilu, 

pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan 

penghitungan cepat hasil Pemilu. Selebihnya diatur dalam Penanganan Laporan 

Pelanggaran Pemilu yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat didalam 

melaporkan adanya pelanggaran pemilu. 

Hal yang tidak diatur misalnya hak dan aktivitas masyarakat yang melakukan 

pendampingan terhadap pelapor pelanggaran pemilu, sehingga eksistensi dari 

pendamping ini belum diakui, bahkan dipersoalkan pada saat melakukan pendampingan. 

25. Terkait pertanyaan di atas, apakah Bapak/Ibu sudah merasa adanya jaminan baik dari segi 

legitimasi serta keamanan ketika melakukan pengawasan partisipatif Pemilu 2014? 

- Dari sisi jaminan legitimasi, dari pengalaman yang saya rasakan tidak ada legitimasi dari 

aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh LBH Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan 

beberapa permohonan informasi (melalui surat) terhadap progress penanganan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Jatim tidak mendapatkan tanggapan  secara 

baik, bahkan informasi diberikan secara informal dan tidak lengkap. 

Di satu sisi Bawaslu Jatim mengakui eksistensi LBH Surabaya dan Paralegal Pemilu Jatim, 

namun disisi lain Bawaslu Jatim tertutup didalam memberikan informasi kinerjanya. 

Dengan kata lain, keberadaan LBH Surabaya dan Paralegal Pemilu dianggap “tidak 

penting” bagi penyelenggaraan pengawasan partisipatif pemilu 2014. Hampir tidak 

pernah LBH Surabaya dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu 

Jatim. 



- Bawaslu tidak memiliki konsep dan mekanisme yang jelas dalam memberikan rasa aman 

terhadap pelapor adanya pelanggaran pemilu. Bawaslu/Panwaslu tidak bisa menjaga 

kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran. Seperti kasus yang dialami oleh dampingan 

paralegal yang ada di Malang, dimana identitas dan nomor kontak pelapor justru 

diberitahukan kepada terlapor, sehingga pelapor mendapatkan teror. Demikian juga 

kasus yang dialami oleh paralegal pemilu yang berasal dari Madura. 

26. Apa saja aktivitas atau bentuk kegiatan yang Bapak/Ibu lakukan dalam program pengawasan 

partisipatif Pemilu 2014 lalu? Apakah hanya dalam Pileg saja ataukah juga Pilpres (minta 

rincikan agak detil). 

- LBH Surabaya bersama Paralegal Pemilu melakukan pengawasan partisipatif pada pemilu 

legislatif dan pilpres 2014. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah : 

o Melakukan pendidikan politik di komunitas berupa :  

 Sosialisasi; 

 Diskusi Rutin Komunitas; 

 Kampanye di komunitas; dll. 

 

o Melakukan Pemantauan, Pengawasan, dan Pendampingan Masyarakat : 

 Membuka posko pengaduan  Berpusat di LBH Surabaya; 

 Mendampingi pelaporan; 

 Monitoring; 

 Melakukan pemantauan langsung di lapangan; 

 

o Melakukan kampanye publik : 

 Diskusi media (RRI Surabaya); 

 Kampanye tolak politik uang (bersama Jaringan Anti Korupsi/Jakor Jatim, MCW 

dan KIPP); 

 Publikasi hasil pemantauan/monitoring (bersama Jaringan Anti Korupsi/Jakor 

Jatim, MCW, KIPP, Solidaritas Perempuan, dan Mahasiswa Peduli Pemilu); 

 Seruan moral untuk pemilu damai (bersama Jaringan Anti Korupsi/Jakor Jatim, 

MCW, KIPP, Solidaritas Perempuan, dan Mahasiswa Peduli Pemilu) 

27. Diperlukan strategi konsolidasi yang tepat untuk merangkul semua stakeholders yang 

berkepentingan dalam pengawasan pemilu. Apa saja bentuk-bentuk ajakan serta himbauan 

yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu? 



Bagaimana respon masyarakat terkait ajakan dan himbauan tersebut? Apakah himbauan dan 

ajakan tersebut efektif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

terlibat aktif mengawasi pemilu? Melalui media apa? Apakah komunikasi tersebut terjalin 

secara simultan? Apa kendalanya? 

Pertanyaan ini bisa disampaikan dalam bahasa yang sederhana. 

- Setahu saya, Bawaslu pernah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan Sejuta 

Relawan. Untuk Bawaslu Jatim yang saya tahu bekerjasama dengan 11 Perguruan Tinggi 

di Jawa Timur yang kemudian “menugaskan” mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi 

relawan; 

- Dalam konteks membangun kesadaran didalam melakukan pengawasan partisipatif, 

ajakan tersebut tidak bisa dikatakan efektif karena prosesnya yang terbilang instan. 

Membangun kesadaran politik masyarakat/mahasiswa, ditengah memudarnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemilu akibat prilaku koruptif penguasa yang 

dihasilkan dari pemilu, tidak cukup dilaksanakan dengan sekedar satu kali sosialisasi, 

pengarahan dan/atau pembekalan saja, melainkan butuh proses panjang melalui 

pendidikan politik. Mahasiswa yang terlibat belum tentu karena kesadaran kritis mereka 

untuk berpartisipasi, melainkan bisa jadi karena tugas dari kampus (dosen). Kesan yang 

muncul hanya sebatas gugur program dari Bawaslu. 

28. Mohon sebutkan apa saja dukungan Bawaslu bagi lembaga Bapak/Ibu dalam perannya 

sebagai fasilitator pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu 2014 (misal sosialisasi, 

pelatihan, komunikasi, dll, jabarkan satu-persatu). Apa dukungan yang diberikan oleh 

Bawaslu/Panwaslu kepada OMS/LSM/ORMAS  yang ingin terlibat dalam pengawasan pemilu 

terkait persiapannya? 

- Tidak ada dukungan sama sekali dari Bawaslu Jatim. Pada saat pelatihan Paralegal 

Pemilu, LBH Surabaya justru meminta dari Panwaslu Kota Malang untuk menjadi salah 

satu narasumber, karena lebih memberikan jaminan kepastian untuk hadir dalam acara 

pelatihan, selebihnya tidak ada sama sekali support dari Bawaslu Jatim; 

Sejauh mana Bapak/Ibu dilibatkan dalam pemberian dukungan tersebut? 

- Tidak pernah dilibatkan. 

 

29. Apakah menurut Bapak/Ibu dukungan tersebut telah cukup bagi LSM/ORMAS/OMS? 



- Tidak ada dukungan. 

30. Apakah ada lembaga lain yang aktif untuk membantu lembaga Bapak/Ibu terkait pengawasan 

pemilu selain Bawaslu/Panwaslu? 

- Terdapat beberapa lembaga/organisasi/individu yang memberikan support dalam 

menjalankan aktivitas pengawasan pemilu, diantaranya : 

o Perludem; 

o KIPP; 

o MCW Malang; 

o Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur (Terdiri dari beberapa lembaga dan individu-

individu yang fokus melakukan pemantauan/pengawasan terhadap money politic); 

o Solidaritas Perempuan (Surabaya). 

- Bentuk dukungan yang diberikan adalah saling sharing informasi pelanggaran (temuan di 

lapangan), kampanye publik bersama, membentuk mekanisme penanganan dan 

pendampingan kasus pelanggaran pemilu bersama, serta supporting pendanaan; 

31. Untuk lembaga yang bergerak secara independen, tentu mempunyai persiapan/kegiatan 

sendiri, apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengawasan 

partisipatif Pemilu 2014?  

- Melakukan pendidikan/pelatihan paralegal; 

- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Jaringan Paralegal Pemilu Jawa Timur (JPP 

Jatim) untuk menjalankan aktivitas paralegal pemilu di komunitasnya masing-masing; 

- Melakukan koordinasi dan konsolidasi jejaring; 

32. Terkait posko-posko pusat informasi dan komunikasi yang telah dibangun oleh Bawaslu, 

menurut Bapak/Ibu apakah sudah efektif?  

- Untuk tingkat provinsi, keberadaan posko tersebut tidak dirasakan keberadaannya, 

sehingga tidak bisa menilai tingkat efektifitasnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di awal 

pada saat LBH Surabaya meminta informasi yang tidak mendapatkan pelayanan yang 

baik dari Bawaslu Jatim.  

33. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai segala hal tentang pemilu dan 

pengawasannya? Diminta menyebutkan satu-persatu. 



- Website Bawaslu Pusat dan KPU Pusat dan Provinsi Jawa Timur; dan 

- rumahpemilu.org 

Media mana yang paling sering Bapak/Ibu akses? Mengapa? Sudah efektifkah media 

tersebut? 

- Website Bawaslu dan KPU dan Provinsi Jawa Timur, karena memuat informasi dan 

regulasi tentang pemilu. 

- Bagi masyarakat yang sering mengakses internet, media tersebut cukup efektif. Namun 

bagi masyarakat awam, media tersebut tidak efektif;  

Apakah informasi yang dimuat oleh Bawaslu di media-media telah memenuhi kebutuhan 

kerja-kerja Bapak/Ibu akan informasi terkait pengawasan pemilu? Apa kekurangannya?  

- Informasi mengenai regulasi sudah cukup memadai, namun untuk mengefektifkan kerja-

kerja pengawasan, terutama pelaporan, media tersebut belum memenuhi kebutuhan 

kerja-kerja pengawasan. Website Bawaslu maupun KPU tidak menyediakan menu untuk 

menerima pengaduan/pelaporan secara online; 

- Kekurangan dari media tersebut : 

o Website Bawaslu :  

 Belum terintegrasi dengan Bawaslu Provinsi, bahkan Bawaslu Provinsi Jatim belum 

memiliki website; 

 Belum ada menu pengaduan/pelaporan secara online. 

 

34. Bagaimana dukungan pendanaan terkait program Pengawasan partisipatif Pemilu 2014 ini? 

- Dalam melaksanakan pengawasan partisipatif Pemilu 2014, LBH Surabaya tidak 

menerima dukungan pendanaan dari Penyelenggara pemilu (Bawaslu). Seharusnya, bagi 

lembaga-lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap isu-isu kepemiluan 

perlu mendapatkan supporting dari negara agar didalam menjalankan aktivitasnya 

berjalan dengan lebih baik, terutama dalam memberikan pendidikan politik bagi warga 

negara. Karena, tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya 

merupakan tanggung jawab negara. Pengawasan partisipatif yang lahir dari pemahanan 

dan kesadaran kritis akan jauh lebih efektif.  

 

35. Adakah penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya yang diberikan Bawaslu untuk 

mendukung  pelaksanaan pengawasan partisipatif? Apa saja itu? 



- Tidak ada. 

36. Mohon bisa dijelaskan apa hambatan, tantangan, atau kendala lain dihadapi selama proses 

pengawasan partisipatif (persiapannya, pelaksanaan di lapangan, baik itu kendala yang 

Bapak/Ibu hadapi secara pribadi, kendala dalam lembaga dan organisasi yang Bapak/Ibu 

tempati, serta kendala apapun yang berhubungan dengan partisipasi dalam pengawasan). 

- Cakupan wilayah yang luas dengan saranan dan prasarana yang terbatas; 

- Sarana sosialisasi di masing-masing daerah tidak cukup memadai (kecuali di komunitas); 

- Tidak adanya support dari Bawaslu/Panwaslu; 

- Tidak adanya jaminan keamanan dan/atau kerahasiaan identitas dari pelapor; 

- Lemahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan (masyarakat cenderung 

permissif); 

Pertanyaan Penutup  

37. Apa rekomendasi Bapak/Ibu terkait penguatan dan perbaikan kualitas program Pengawasan 

partisipatif Pemilu kedepan? 

Cakupan jawaban termasuk atas pertanyaan: Apa yang harus diperbaiki oleh Bawaslu terkait 

persiapan dan pelaksanaan pengawasan partisipatif? Juga apa saran Bapak/Ibu kepada 

masyarakat agar pengawasan partisipatif ini berjalan efektif?  

- Bawaslu disemua tingkatan perlu melibatkan semua stakeholder yang memiliki 

komitmen dan kepedulian terhadap isu-isu kepemiluan. 

- Dalam melakukan pendidikan politik, Bawaslu perlu melibatkan lembaga-lembaga (selain 

lembaga pendidikan) yang concern dalam melakukan pendidikan politik, pengorganisiran, 

dan penguatan basis. 

- Bawaslu/Panwaslu harus membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang 

memiliki keinginan untuk berpartisipasi dan Bawaslu/Panwaslu wajib memberikan 

support (sosialisasi, pelatihan, komunikasi, dll.); 

- Saran kepada masyarakat : Pemilu bukan sekedar praktik rutin 5 tahunan semata, tetapi 

pemilu dapat pula dimaknai sebagai suatu kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus 

menentukan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat yang akan 

bertugas untuk memastikan hak-hak dan kepentingan rakyat yang diwakilinya dapat 

terpenuhi. Oleh karena itu, agar hasil dari pemilu betul-betul berasal dari proses yang 



jujur, adil dan berintegritas, maka penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

melakukan pengawasan. 

38. Untuk kedepannya, apakah Bapak/Ibu atau lembaga tempat Bapak/Ibu bergabung tetap 

ingin terlibat dalam pengawasan pemilu? 

- LBH Surabaya berkometmen akan tetap terlibat dalam pengawasan pemilu-pemilu 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draft Pointer Wawancara Pengawasan Partisipatif 

Nama narasumber : Yusfitriadi 

Waktu   : 11 Desember 2014 

 

Sejarah GSR 

 Gagasan GSR muncul dari tahun 2013, tetapi baru terealisasi pada awal tahun 2014. 

Penggagas konsep GSR ini adalah kumpulan masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai 

lembaga swadaya. Ada sekitar 12 NGO yang terlibat dalam perumusan gagasan GSR ini.  

 NGO yang terlibat antara lain, KIPP, JPPR, IPW, ICW, Formappi, SSS, Tepi. Semua berkordinasi 

dengan GSR. 

 Dari gagasan ini muncullah guidance dan rumusan strategis dari konsep GSR tersebut dalam 

bentuk modul-modul.  

Latar Belakag GSR 

 Hal yang melatarbelakangi terbentuknya GSR ini adalah kelembagaan Bawaslu yang terbatas 

wewenangnya dari segi SDM yang termaktub dalam Undang-Undang. 

Hasil yang ingin diraih 

 Hasil yang ingin diraih dari program GSR ini pertama adalah hasil normatif. Yaitu membangun 

kesadaran masyarakat bahwa pengawasan pemilu itu tanggung jawab bersama. Mengukur 

hal tersebut bisa diawali dengan sebebrapa jauh masyarakat mengetahui GSR itu sendiri, 

semassif apa media memberitakan hal-hal terkait GSR. Kedua hasil kualitatif, bagaimana 

caranya agar para stakeholders yang terlibat dalam proses pemilu merasa selalu diawasi 

karena keaktifan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu tersebut. Ketiga hasil 

kuantitatif, seberapa banyak jumlah laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat yang 

masuk ke Bawaslu. 

Sinergitas dan kordinasi GSR 

 3 lapisan GSR adalah Pokja nasional, Pokja provinsi dan pokja kabupaten/kota. Masing-

masing lapisan ini mempunyai peranan masing-masing, namun tidak bersifat hirarki. 

Guidance dibentuk oleh pokja nasional kemudian diteruskan oleh pokja provinsi dengan 



melakukan sosialisasi ke pokja kabupaten/kota, dan pokja kabupaten/kota melakukan 

eksekusi langsung kepada masyarakat.  

 Secara struktur ini sudah sangat baik, harus adanya dukungan elemen KPU, Bawaslu, DPR 

untuk mendukung ini. 

 Bawaslu merupakan lembaga birokrat yang memaknai sebuah instruksi sebagai sebuah 

beban yang harus dilakukan. Padahal khusus untuk GSR ini, makna relawannya jelas, jadi 

setiap tindakan benar-benar tanpa imbalan dan tidak menuntut apapun. 

Wewenang GSR 

 Tidak ada wewenang khusus yang diberikan terhadap GSR. Apa yang dikasih itu yang 

dimanfaatkan.  

Strategi rekrutmen GSR 

 Untuk rekrutmen relawan sendiri melewati 3 pintu. Pertama langsung lewat website Bawaslu 

dan website GSR. Kedua direkrut oleh Panwas di daerah masing-masing. Ketiga direkrut oleh 

lembaga swadaya masyarakat dan universitas. Jalur ini sudah massif dan rapi, namun 

kedepannya konsep ini harus dirubah sehingga relawan yang ingin mengawasi pemilu tidak 

perlu harus mendaftar dengan proses administrasi. Mengawasi pemilu dibebaskan kepada 

setiap masyarakat sehingga tidak perlu adanya legalitas formal untuk terlibat.  

Strategi Sosialisasi 

 Tidak ada penentuan mengenai strategi sosialisasi untuk di daerah-daerah. Pokja Nasional 

hanya memberikan guidance dan kemudian membebaskan kepada daerah untuk 

menngunakan strategi sesuai kondisi daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan 

karakteristik masyarakat dan local ethnic.  

 Untuk mengefektifkan sosialisasi. Kita bergerak melalui NGO dengan strategi spot check. 

Contohnya 1 relawan memegang 100 relawan. Ini membuat proses sosialisasi dan rekrutmen 

cepat. Partisipasi merupakan kebutuhan ketika melihat euforia semakin besar, kecurangan 

semakin banyak, sehingga mau tidak mau masyarakat yang harus dilibatkan sebagai subjek. 

GSR menawarkan voluntarisme tanpa pamrih. Kemudian strategi sosialisasi pendekatan 

ideologi bekerja sama dengan Ormas atau komunitas yang mempuyai massa. Seperti 

Muhammadiyah, NU yang memiliki basis massa serta pusat pendidikan yang membantu 

untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif ini.  

 

 



Peranan masing-masing Pokja 

 Pembentukan Pokja Provinsi dan Kabupaten/Kota itu adalah Pokja nasional bekerja sama 

dengan Bawaslu provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. 

 Secara umum kinerja masing-masing Pokja sudah maksimal, namun tentu mereka memiliki 

ketebatasan, khususnya pada daerah tertentu seperti Papua, maluku, dan Aceh karena 

kendala geografi dan adat dan politik lokal. 

 Dalam proses pelaksanaan GSR ini, masing-masing lapisan Pokja bekerja sesuai peranan dan 

kemampuan masing-masing. Secara umum, Pokja nasional sebagai perumus, Pokja provinsi 

sebagai mediasi, dan Pokja kabupaten/kota eksekusi dan Pokja kabupaten/kota juga sebagai 

bank data bagi kita. Mereka adalah sumber data awal terkait relawan dan pelaksanannya. 

Provinsi aktif melakukan promosi, lewat website, stasiun, tutorial youtube, kemudian di 

tingkat kabupaten/kota perangkat sosialisasi itu disebar lagi melalui acara lokal seperti Car 

Free Day, majlis taklim, dan lain-lain. 

 Terkadang adanya miss komunikasi ketika pokja Provinsi atau Kabupaten/Kota yang secara 

mandiri mengiming-imingi para relawan dengan fasilitas-fasilitas seperti baju, makanan dan 

transportasi. Karena pokjanas sendiri memang membebaskan pokja provinsi dan 

kabupaten/kota untuk membuat strategi pendekatan masing-masing, 

Tanggung jawab dan evaluasi antara masing-masing lapisan Pokja 

 Ada evaluasi darti Pokjanas kepada Pokja provinsi dan Kabupaten/Kota. Berupa peninjauan 

langsung ke daerah dengan mengevaluasi target serta agenda mereka. Dan evaluasi secara 

keseluruhan telah dilakukan di Bali Oktober kemaren. 

Pendanaan  

 Operasional tersebut dari Bawaslu. Namun seringkali ada di banyak daerah kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan secara mandiri dengan dana sendiri. 

Payung Hukum 

 Payung hukum yang ada sekarang sebenarnya sudah jelas dalam mengatur setiap 

pelanggaran pemilu. Karena dalam setiap pembuatan peraturan harus ada partisipasi publik, 

sehingga peraturan tersebut bisa dipahami masyarkat. Permasalahannya bagaimana 

menerjemahkan hukum tersebut. Tidak semua orang bisa menerjemahkan hukum tersebut 

dengan tepat. Masalah hukum merupakan ranahan yang lebih luas dan sudah menyangkut 



Undang-Undang. Mekanisme kerja tersebut telah diatur oleh Undang-Undang sehingga kalau 

ingin mengubahnya kita harus mengubah Undang-Undang terlebih dahulu.  

Akibat Perppu nomor 1 tahun 2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu 

 Terkait Perppu nomor 1 tahun 2014, yang didalamnya memuat ketentuan 1 TPS 1 pengawas 

pemilu itu tidak akan mengurangi partisipasi masyarakat. Karena pelanggaran banyak terjadi 

diluar TPS, bahkan kalau di TPS sendiri sudah banyak pihak yang mengawasi, jadi ketika ada 

pelanggaran dengan mudah kita mengetahuinya, sedangkan diluar TPS hanya masyarakat 

yang bisa mengetahui dan melaporkan pelanggaran tersebut.  

Kendala 

 Dari segi kendala ada 3 kendala utama pertama ranah kultur masyarakat yang belum 

terbangun. Ada pergeseran makna voluntarisme yang dulunya sudah terbangun di 

masyarakat Indonesia kemudian akibat dari dialektika politik yang membentuk stigma negatif 

ke masyarakat membuat makna voluntarisme itu bergeser. Dialektika politik sekarang adalah 

politik pragmatis, pandangan bahwa partisipasi masyarakat atas kegiatan yang 

diselenggarakan oleh negara merupakan kegiatan dengan pamrih atau imbalan sehingga sulit 

untuk menggeser kembali pemahaman voluntarisme yang dulu telah terbentuk dalam 

pribadi masyarakat Indonesia. Butuh waktu panjang untuk mengubah itu kembali. Kedua 

dukungan pemerintah, tidak ada dalam nomeklatur manapun yang menyebutkan partisipasi 

masyarakat. Baik peraturan, dan anggaran. Baru ada dalam Perppu no 1 tahun 201 yang 

dikeluarkan oleh SBY yang menyatakan partisipasi masyarakat. Ketiga internalisasi 

kelembagaan Bawaslu. Sebagai sebuah gagasan baru perspektif GSR ini harus sama diantara 

semua lembaga yang terkait dengan pemilu, bagaimana hubungan antara Bawaslu yang 

merupakan lembaga formal pemerintah dengan GSR yang merupakan gerakan berbasis 

masyarakat. 

 Seperti KPU, KPU telah mendistorsi makna relawan dengan membentuk relawan demokrasi, 

relawan yang dibentuk KPU adalah relawan yang dibayar. Ini menjadi konflik dan pertanyaan 

oleh masyarakat.  

 Bawaslu ada 3 elemen, pertama komisioner yang merupakan masyarakat sipil, kemudian 

birokrat dan expert di bidang pemilu. Sulit untuk mengintegrasikan ketiga elemen itu. Ketiga 

elemen itu harus bisa saling mengerti khususnya terhadap mekanisme kerja masing-masing. 

 Kemudian kendala SDM juga berpengaruh, tidak semua bisa mempunyai kapasitas yang 

sama, ada yang mampu bergerak cepat ada yang sulit menerjemahkan guidance-guidance 



yang telah diberikan sehingga sedikit lambat bekerja. Karena di Panwas sendiri perbedaan 

tersebut juga terlihat, mana yang benar-benar bekerja mana yang hanya mencari jabatan.  

 Perspekltif pelanggaran juga terkadang berbeda antara masyarakat dan Bawaslu. Belum 

tentu jika masyarakat menganggap ini sebuah pelanggaran kemudian Bawaslu juga 

sependapat. Ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi untuk menetapkan sebuah 

pelanggaran. 

 Sering terjadinya masalah penanganan laporan dari masyarakat disebabkan tidak lengkapnya 

informasi dan bukti yang diberikan masyarakat, khusunya tindak pidana pemilu. Karena 

bagaimanapun dalam pelanggaran pidana apapun harus disertai bukti. Ketika informasi awal 

saja sudah tidak lengkap, tentu Bawaslu terkendala untuk menginfestigasi kasus tersebut. 

Kewenangan Bawaslu masih setengah kamar, masih harus melibatkan pihak lain untuk 

eksekusi pelanggaran tersebut. Seperti masalah kemanan saksi, itu bukan kewenangan 

Bawaslu, namun itu menjadi kendala serius ketika banyaknya masyarakat yang tidak bersedia 

menjadi saksi. 

 Untuk keseluruhan daerah di Indonesia, GSR belum sempat memetakan kondisi masing-

masing daerah, sehingga banyak terjadi revisi di tengah jalan. Barulah ketika telah 

dilaksanakannya evaluasi keseluruhan diketahui bagaimana peta masing-masing daerah. 

 Karena dekatnya waktu pembentukan GSR dengan proses pemilu yang sedang berlangsung 

membuat kurangnya kordinasi antara relawan dengan stakeholders terkait pemilu. Sehingga 

ketika dilapangan, relawan yang bertugas mengawasi pemilu dicurigai oleh pihak Panwas, 

atau polisi sebagai pihak yang berepotensi membuat gaduh.  

Saran 

 Ada persyaratan agar sosialisasi itu berjalan efektif. Seperti penerima serta fasilitas dan 

infrastrukturnya. Penerima harus mempunyai kemampuan yang cukup. Dan kemudian 

infrastruktur disana apakah sudah tersambung dengan internet atau tidak. Kemudian trerkait 

perkembangan politik nasional dan lokal juga mengkaibatkan perubahan peradigma politik 

masyarakat.  Kita tidak bisa seenaknya melakukan sesuatu yang bisa dianggap melanggar 

oleh pihak lain.  

 Jangan kita buat beban bagi masyarakat. Dengan mengharuskan masyarakat mencatat setiap 

pelanggaran akan menjadikan masyarakat malas untuk terlibat dalam mengawasi pemilu. 

Buat sistem yang mudah bagi masyarakat, misal dengan SMS atau telfon saja untuk 

melaporkan pelanggaran pemilu yang terjadi.  

 Sebagai sebuah gagasan, GSR berhasil membangun pengawasan pemilu sebagai sebuah hal 

yang berorientasi kepada budaya, namun baru sebatas gagasan, diharapkan kedepannya, 



pengawasan itu langsung menjadi sebuah budaya bagi masyarakat. Sejauh ini respon 

masyarakat baik, berbagai profesi mulai dari pelajar sampai kepada ibu rumah tangga 

terlibat. Namun belum maksimal. 

Konsep GSR Kedepan 

 Konsep gagasan GSR ini kedepan akan melibatkan setiap lapisan masyarakat sesuai 

kemampuan dan peranan mereka masing-masing. Setiap lapisan masyarakat dengan 

berbagai profesi dapat berperan sesuai kemampuan mereka, seperti pengusaha memberikan 

bantuan dari segi pendanaan. Diharapkan nanti sudah tidak ada lagi keterlibatan pemerintah 

dari segi pendanaan, karena kita ingin bahwa seluruh kebutuhan yang diperlukan semua 

berasal dari kesukarelaan masyarakat. 

 GSR akan dimunculkan di Pilkada 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rangkuman Wawancara Review Pengawasan Partisipatif 2014 

Nama Narasumber : Nasrullah (Anggota Bawaslu RI) 

Waktu   : 26 Desember 2014 

Lokasi   : Kantor Bawaslu RI 

 Lahirnya program pengawasan partisipatif lahir dari konsep materi Bawaslu yang 

menekankan aspek mandiri, partisipatif dan progresif. Dengan filosofinya adalah kesadaran 

bahwa inti dari pemilu atau demokrasi adalah dari rakyat. Bawaslu harus melibatkan rakyat 

sebagai bentuk demokrasi tersebut.  

 Ada sisi progresif selama era reformasi yang berakibat kepada masyarakat. Praktek pragmatis 

transaksional menjadikan masyarakat diperlukan secara tidak manusiawi, dan itu terulang 

kembali pada pemilu 2014. Untuk itu Bawaslu harus mendesain dan meminimalisir segala 

bentuk hal yang akan mencederai peran rakyat dalam berdemokrasi. 

 Visi misi masing-masing pimpinan Bawaslu memunculkan Pengawasan Pemilu Terpadu 

(Awaslupadu) yang digagas oleh para anggota Bawaslu pada akhir tahun 2012 sebagai wujud 

dari pelibatan masyarakat dalam berdemokrasi. Bawaslu mendesain konsep pelibatan semua 

unsur terkait pengawasan pemilu dalam kesatuan yang saling bersinergi.  

 Bawaslu sebagai leading sector melibatkan KPK, PPATK, KPI, KPU, KOMNAS Perempuan, 

KOMNAS Perlindungan Anak, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Polisi sebagai lapisan pertama yang 

merupakan lembaga negara yang berperan dalam pemilu. Mereka mempunyai forum disebut 

Gugus Tugas sebagai wujud komitmen mereka dalam berpartisipassi menjaga pemilu. 

 Misalnya untuk dana kampanye dibantu oleh PPATK, untuk kampanye media ada 

pengawasan dari dewan pers dan KPI, walaupun dalam prakteknya dewan pers lebih melihat 

ini sebagai sebuah kebebasan media untuk menayangkan apapun khususnya terkait 

kampanye pemilu. Kemudian ada KOMNAS Perlindungan anak berperan untuk mengawasi 

anak-anak yang terlibat kampanye. 

 Untuk lapisan masyarakat kita membentuk Gerakan Sejuta Relawan. Dalam prakteknya GSR 

itu melibatkan Ormas, Media, Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum.  

 Kasarnya, ada sekitar 600 ribuan masyarakat yang terlibat sebagai relawan.  

 Ada motivasi yang berbeda ketika seseorang memutuskan untuk menjadi relawan. Ada yang 

menginginkan penghargaan melalui sertifikat, ada yang benar-benar ingin menjadi relawan 

dan mengawal pemilu ini.  

 Ini juga dibantu oleh Perguruan Tinggi yang memobilisasi mahasiswanya, walaupun 

mobilisasi tapi ini baik untuk merek. Universitas itu antara lain ada Unair, Unhas, 



Muhammadiyah Jogja, Unpad. Selaiin itu ada juga lembaga seperti Matamassa, HMI, IPPN UI, 

dan lain-lain. 

 Bawaslu, media serta Ormas telah mendesain pelatihan pengawasan pemilu untuk media 

dan Ormas sebagai langkah prefentif di daerah-daerah.  

 Pergerakan tersebut dimulai pada akhir tahun 2012, dan pada tahun 2013 program tersebut 

mulai berjalan efektif.  

 Manfaatnya langsung terasa, seperti di Maluku Utara dan Bali hasilnya langsungterasa. 

Semua lapisan masyarakat, mulai dari media lokal, masyarakat adat dan Ormas mengambil 

perannya dengan baik sehingga tidak muncul konflik 

 Kendalanya, ketika gerakan masyarakat semakin massif, itu tidak sebanding dengan kesiapan 

Bawaslu sendiri, sehingga wujud Awaslupadu tidak terimplementasi dengan baik. Kendala 

banyak terjadi di Sentra Gakkumdu. 

 Kita menggerakkan masyarakat sebagai pemberi informasi awal, bukan sebagai pelapor, 

karena sangat berat beban menjadi pelapor. Iklim untuk merasa aman itu sulit terwujud 

dengan kondisi saat ini. Walaupun ada inisiasi dari OMS atau lembaga masyarakat yang 

bersedia menjadi pelapor, namun kembali lagi kendalanya pada Sentra Gakkumdu. 

 Agar memudahkan Bawaslu muncullah inisitif untuk membentuk Pokja. Itu untuk membantu 

Bawaslu memanage khusus terkait partisipasi masyarakat. Pokja tidak terlibat dalam 

birokrasi negara, mereka hanya fokus kepada masyarakat. Karena akan terlalu berat bagi 

Bawaslu untuk menghandle semuanya sendiri. Didalam Pokja tersebut ada perwakilan 

masing-masing OMS seperti JPPR, Tepi, dll. 

 Secara garis besar fungsi Pokja adalah menjembatani atau mendesain pola rekrutmen, 

kemudian memlihara rekrutmen tersebut dan pemahaman kepada masyarakat. Untuk 

polanya sendiri rekrutmen tersebut tanpa didasari uang dan juga tidak ada unsur paksaan 

untuk bergabung atau pun tidak. 

 Namun ada beberapa orang yang memanfaatkan GSR ini, ada beberapa relawan yang 

ternyata berafiliasi dengan calon tertentu. Kita belum dapat melakukan screening kepada 

para relawan dan tidak bisa menjamin siapa saja yang bisa tergabung didalamnya. 

 Contoh suksenya, ada di Solo melalui Jamaah Tabliq, mereka bekerja luar biasa dengan 

memberikan infomrasi apapun tentang pelanggaran yang terjadi disana. Mereka betul-betul 

bergerak dengan melakukan sosialisasi dan pemantauan langsung ke lapangan. 

 Untuk GSR mereka bekerja pada tahapan Kampanye, masa tenang dan pungut hitung, 

namun untuk gugus tugas sudah dari tahun 2013. Pelanggaran terbanyak terjadi pada alat 

peraga kampanye. 



 Dan juga saat ini masih banyak barang-barang sitaan atas kasus kecurangan seperti 

pembagian sembako yang masih berada di kantor Bawaslu dibeberapa daerah. Itu semua 

merupakan informasi dari masyarakat. 

 Secara pribadi, keinginan kedepanya Bawaslu merekrut tim asistensi yang fungsinya sebagai 

penyidik dan pelapor. Jadi kerja mereka hanya itu, sebagai pelapor atas pelanggaran pmilu 

karena sulit untuk menjadikan masyarakat sebagai pelapor. 

 Untuk kedepannya tahun 2015 kita tetap akan mengusung model seperti ini, relawan tanpa 

imbalan. 

 Bahkan kita perkecil karena terlalu banyak relawan, bagi yang serius atau tidak, dari 600 

ribuan lebih kurang 300-400 ribu yang benar-benar bekerja. Seleksi dari informasinya yang 

mereka laporkan ke Bawaslu. 

 Di peraturan bawaslu belum ada mengenai pengawasan partisipasi, kedepannya harus ada. 

 Pengawasan partisipatif jadi idola. Kalau tidak ada ini susah kita. Jadi mestinya resntra ada 

regulasi khusus, dan RKA KL. Dari dulu tidak ada, selama ini langsung jelmaan dari RKA KL 

 Di daerah pemahman mengenai pengawasan partisipatif hanyal GSR, media ormas. 

Bappenas baru sekedar sosialisasi, padahal mereka sudah punya forum yang bisa dipelihara.  

 Memang karena baru ini 

 Kendala pertama waktu. Kedua ini masih baru yang memang perlu dan butuh fokus kita 

mendesain konsep ditata secara sistematis konsep tersebut. Ini lahir secara spontan, karena 

kita terdesak waktu. Baru sambil jalan dilihat 

 Proses rekrutmen tidak ada filter, kemudian Bimtek susah tidak ada memberikan 

pemahaman, modal kita cuma buku saku dan video di youtube dan audio visual. Ini masih 

sangat kurang. 

 Keterlambatan piagam penghargaan, atribut para relawan. Kesulitan sisi birokrasi, ide banyak 

tapi suit di birokrasi.  Itu internal 

 Kemudian piagam penghargaan yang terlambat.  

 Eksternalnya. Bisa saja disusupi orang tertentu untuk memanfaatkan GSR. Kedua pegiat 

pemilu di daerah kurang, tidak seperti disini. Pelibatan diri yang belum meresa yterlibat 

dalam kegiatan pemilu. 

 Peran pemerintah didaerah tidak seperti pemerintah pusat, minim bahkan cenderung 

pembeiaran, ini yang mau kita perbaiki pada pemilihan gubernur. 

 Misal komisi kepolisian, kejakssn, ketika ada yang nakal maka kita membuat formulasi 

kerjassma, bukan untuk menakuti, faktanya banyak yang tidak bunyi tidak ditindaklanjuti 

 Sentra Gakiumdu hanya sebagai forum diskusi, Bawaslu masih berwenang untuk melanjutkan 

ke pihak terkait. 



 Sentra Gakkumdu mestinya, polisi dan kejaksaan sudah mewakafkan orang mereka ke 

Bawaslu, jadi mereka bekerja atas nama institusi Bawaslu. Jadi penuntutannya melalui 

Bawaslu, biar langsung kuat. Perlu perbaikan MOU didalam forum sentra Gakkumdu. 

 Sulit ketika masyarakat sudah aktif, namun malah terhalang oleh proses selanjutnya. 

 Ketika masuk Pokjanas ke Bawaslu, seperti itulah konsep Bawaslu kedepan. Teman-teman 

oms yang aktif dalam pemilu yang berada dalam Bawaslu, negara tetap memfasilitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


