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ABSTRAK 

 

 

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU 

DALAM PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA  

KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 

 

DIAH NURHIDAYAH 

NIM : 11675202629 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan pengawas 

pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga 

kampanye pada pemilu legislative 2019 dan apa saja hambatan yang di hadapi 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan 

pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019. Penelitian ini 

bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data 

diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 

proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

Penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum dengan indikator tugas dan wewenang, 

berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa peran Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam pengawasan pemasangan 

alat peraga kampanye pada pemilu legislative 2019 sudah berjalan dengan baik 

dengan melakukan tugas dan wewenang nya sebagai lembaga pengawasan 

seperto melakukan sosialisasi kepada parpol peserta pemilu terkait rambu-rambu 

apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kampanye, bekerja sama 

dengan panwascam, panwas kelurahan, KPU maupun parpol peserta pemilu 

dalam hal penertiban alat peraga kampanye. Dan hambatan yang dihadapi oleh 

bawaslu kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemasangan alat peraga 

kampanye pada pemilu legislatif 2019 tersebut adalah lemahnya aturan yang ada 

dalam penertiban alat peraga kampanye, minimnya tenaga kerja serta biaya 

untuk melakukan penertiban. 

 

 

Kata Kunci: Pengawasan, Alat Peraga Kampanye, Pemilu Legislatif 2019 
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ABSTRACT 

 

 

THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF 

PEKANBARU CITY IN SUPERVISING THE INSTALLATION OF THE 

CAMPAIGN FIGURE TOOL IN THE LEGISLATIVE ELECTION 2019 

 

DIAH NURHIDAYAH 

NIM : 11675202629 

 

This study aims to determine the role of the Pekanbaru City Election 

Supervisory Board in supervising the installation of campaign props in the 2019 

legislative elections and what are the obstacles faced by the Pekanbaru City 

Election Supervisory Board in overseeing the installation of campaign props in 

the 2019 legislative elections. This research is descriptive with a qualitative 

explanation. Data collection techniques were obtained through interviews and 

documentation. Data analysis is carried out through the process of data 

reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. This study uses 

Legislation Number 7 of 2017 Regarding General Elections with indicators of 

duties and authority, based on the results of data processing it can be concluded 

that the role of the Election Supervisory Board of the City of Pekanbaru in 

overseeing the installation of campaign props in the 2019 legislative elections has 

gone well by conducting its duties and authority as a supervisory institution such 

as to disseminate information to political parties participating in the election 

regarding what signs may or may not be carried out during the campaign, in 

collaboration with the committee, the village supervisory committee, the KPU and 

the political parties participating in the election in terms of controlling campaign 

props. And the obstacle faced by Pekanbaru city bawaslu in supervising the 

installation of campaign props in the 2019 legislative election is the weakness of 

the existing rules in controlling campaign props, the lack of manpower and the 

cost of controlling. 

 

Keywords: Oversight, Campaign Props, 2019 Legislative Elections 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai 

yang demokratis. Salah satu ciri Negara demokrasi yaitu diadakannya pemilihan 

umum (pemilu). Di Indonesia sendiri telah diselenggarakan 12 kali pemilu 

anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977,1982, 1987, 1992, 

1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.  

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 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. 

Dalam pemilihan umum tentunya tidak lepas peran dari penyelenggara dan 

pengawas pemilu. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa 

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 

Penyelenggaraan. 
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Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Tujuan 

diadakannya Pengawasan Pemilihan Umum adalah untuk menjamin 

terselenggaranya pemilu DPR, DPD dan DPRD secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-

undangan. 

 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangat sulit dihindari 

terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu 

banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus kita akui, 

bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi baik dari masyarakat maupun dari para elit 

politik, relatif masih rendah. Dan bahkan dalam melaksanakan proses pesta 

demokrasi terkadang sering mengabaikan aturan dalam peraturan perundang-

undangan. Sehingga dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus sesuai 

dengan Undang-Undang dan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu. 

Sebab penyelenggaraan pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat 

terwujudnya pemilu yang berkualitas. Dengan demikian penyelenggara pemilu 

memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. 

 Salah satu asas dalam penyelenggara pemilihan umum adalah asas tertib 

penyelanggara pemilu. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan 

penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara 

pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, 
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dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 

penyelenggara pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-

Undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan 

kewenangannya masing-masing. 

 Pada hakikatnya bawaslu memiliki tugas dan wewenang Mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran 

untuk terwujudnya Pemilu yang demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Tugas dan wewenang Badan 

Pengawas  Pemilihan Umum sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Tugas dan Wewenang 

 

Tugas Bawaslu Wewenang Bawaslu 

a. Melakukan pencegahan dan 

penindakan. Disini bawaslu 

melakukan pencegahan dan 

penindakan terhadap 

pelanggaran pemilu dan 

sengketa proses pemilu. 

b. Mengawasi pelaksanaan  

tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu 

c. Mengelola, memelihara, dan  

merawat arsip. 

a. Menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran pemilu, 

b. Memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran pemilu, 

c. Meminta keterangan yang 

dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam pencegahan dan 

penindakan pelanggaran Pemilu. 

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

Panwas Kota Pekanbaru selaku lembaga pengawas yang memiliki tugas 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum dan juga memiliki tugas yang diamanatkan oleh Perbawaslu 

Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye 

Pemilihan Umum Pasal 25A ayat (1) berbunyi “Pengawas Pemilu melakukan 



4 

 
 

pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh 

Peserta Pemilu dan/atau Pelaksanaan Kampanye dengan cara memastikan 

pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan ketentuan.” Dan 

ketentuannya didalam poin b berbunyi “Mentaati desain dan lokasi pemasangan 

alat peraga yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Bawaslu juga bersosialisasi kepartai politik memberikan pemahaman Regulasi 

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. 

Berbicara soal pemilu maka tidak lepas dari adanya kampanye. Karena 

kampanye merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan 

pemilu. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang 

ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, 

misi, dan program peserta pemilu. Dalam pelaksanaan kampanye pun tentunya 

memerlukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang dimaksud 

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 

Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 angka 28 yang berbunyi “Alat 

peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, 

program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda 

gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan 

untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Bawaslu Kota Pekanbaru 

mengawasi Kampanye sesuai dengan tahapan di mulai pada tanggal 23 September 

2018 sampai dengan13 April 2019. 
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Gambar 1.1 

Contoh Alat Peraga Kampanye 

 

    
 Sumber: Data Olahan tahun 2019 

 

Permasalahan yang nampak dalam proses demokrasi atau penyelenggaraan 

pemilihan umum pada saat ini yakni diantaranya soal pemasangan alat peraga 

kampanye peserta pemilu. Kenyataan dilapangan dalam hal pemasangan alat 

peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan.Untuk itu dalam mengatasi 

pemasangan alat peraga yang tidak beraturan itulah, KPU RI mengeluarkan 

Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan 

Umum pasal 25 ayat 3, bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang 

mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai 

politik dengan menggunakan metode sebagaimana dalam poin b disebutkan 

pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum. 

Peraturan KPU RI itu antara lain mengatur soal alat peraga peserta pemilu 

2019. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perseorangan untuk pemilu anggota 

DPD. Sedangkan Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain 

yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk 
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keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang lain memilih peserta 

pemilu dan/atau calon DPR, DPD, dan DPRD tertentu. 

Di lansir dari laman Riau Pos kalangan ketua RT/RW mempertanyakan 

ketertiban dan prosedur penertiban pemasangan alat peraga kampanye (APK) 

yang akhir-akhir ini mulai marak dilakukan baik partai politik, calon anggota 

legislatif hingga tim sukses calon presiden/wakil presiden. Pertanyaan tersebut 

terlontar dari para ketua RT/RW yang tergabung di dalam Forum RT/RW se-

Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan langsung kepada Ketua Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, Yelli Noviza saat kegiatan sosialisasi, 

Jumat (9/11) malam di kantor kelurahan Sidomulyo Barat. Hadir pada sosialisasi 

itu, Ketua Forum RT/RW Sidomulyo Barat, Agus Prasetyo Hutomo dan Lurah 

Raimon SE. Agus mengatakan, kegiatan itu dilakukan atas inisiatif Forum 

RT/RW yang mengundang pihak KPU. Banyak hal yang ingin dimintai kejelasan 

dari KPU yang tujuannya demi menciptakan pelaksanaan Pemilu 2019 yang 

sesuai aturan dan demokrasi.Pemasangan alat peraga kampanye salah satunya. 

Para ketua RT dan RW ingin memastikan apa hak dan kewajiban kami terhadap 

alat peraga kampanye jika melanggar atau kami menilai tidak dipasang pada 

tempatnya. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan bahkan dilakukan secara 

sembarangan akan bertampak pada ketidaknyamanan hingga gangguan keamanan 

bagi lingkungan. Gangguan keamanan misalnya APK bisa menimbulkan 

kesemrautan, sedangkan keamanan bisa terganggu misalnya ketika APK 

mengganggu pengendara di jalan raya. 
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Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, 

bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan 

pengawasan melekat terhadap persiapan kampanye peserta pemilu, dengan cara: 

1. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan 

ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan 

oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye 

yang diserahkan kepada KPU. 

3. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan 

oleh Peserta Pemilu. 

4. Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga 

Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 

5. Adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak 

pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama. 

Kemudian dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di : 

1. Tempat ibadah, termasuk halaman 

2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan 

3. Gedung milik pemerintahdi dalam negeri dan di luar negeri 

4. Lembaga pendidikan 
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Jika kita melihat bahwa pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu 

khususnya di Kota Pekanbaru dalam pemilihan Legislatif 2019 masih jauh dari 

harapan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang maupun peraturan 

perundang-undangan. Diberbagai tempat umum mudah terlihat berbagai spanduk, 

poster, bendera, umbul-umbul, hingga baliho dari partai politik terpasang untuk 

mendapat perhatian publik, calo anggota DPR, DPD, dan DPRD. Demikian 

halnya dengan alat peraga para calon anggota legislatif. 

Pemasangan alat peraga kampanye itu banyak yang tidak sesuai aturan 

karena terpasang diberbagai ruas jalan protokol, tiang listrik, gedung, hingga 

pepohonan, dengan ukuran yang tidak sesuai aturan, dalam jumlah yang tanpa 

pembatasan atau pengaturan sehingga mengganggu keindahan Kota. Dengan 

demikian penyelenggaraan pemilu sekarang ini bisa dikatakan belum berjalan 

secara optimal, dan belum terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Ruang lingkup yang dilakukan Bawaslu adalah tindak lanjut yang 

dilakukan oleh KPU terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan 

pelanggaran pemilu. Sedangkan potensi kerawanan pelaksanaan kampanye yang 

perlu diawasi oleh bawaslu yaitu pelaksanaan kampanye melalui pertemuan 

terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan 

pemasangan alat peraga kampanye meliputi alat peraga kampanye dipasang diluar 

tempat yang telah ditentukan. Hal itulah yang menjadi landasan bagi bawaslu 

dalam melakukan pengawasan alat peraga kampanye. 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari bawaslu Kota Pekanbaru 

terdapat 7.819 jumlah hasil temuan palanggaran alat peraga kampanye dan bahan 
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kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas 

Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan alat peraga 

kampanye dan bahan bahan kampanye dengan pihak terkait pengawas pemilu 

berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Alat peraga 

kampanye yang melanggar hanya akan dikenai sanksi administrasi yaitu : a. 

peringatan tertulis; b. penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat 

peraga kampanye; c. penghentian iklan kampanye di media cetak, media 

elektronik, media dalam jaringan, media social, dan lembaga penyiaran. Dari 

berbagai macam jenis temuan dan pengaduan, yang sudah ditertibkan oleh 

bawaslu sebanyak 4.394 dan yang belum ditertibkan sebanyak 3.425. 

Berdasarkan observasi penulis terdapat beberapa data pelanggaran alat 

peraga kampanye yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Jenis Alat Peraga Kampanye Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kota 

Pekanbaru Bersama Jajarannya Panwaslu Kecamatan dan 

Panwaslu Kelurahan 

 

No Jenis Pelanggaran Jumlah 

1. Tempat yang dilarang 27 

2. Materi yang dilarang 0 

3. Estetika lingkungan  4.296 

4. Izin lingkungan 23 

5. Billboard  48 

 Jumlah 4.394 

Sumber Data : Bawaslu Kota pekanbaru 2019 

Berdasarkan data pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye seperti 

di tempat yang dilarang adalah pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang 

di tempat-tempat ibadah seperti masjid, kemudian terpasang di sekolah-sekolah, 

terpasang di rumah sakit, dan fasilitas pemerintah seperti kantor. Lalu pelanggaran 
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pemasangan Alat Peraga Kampanye terhadap Materi yang dilarang adalah muatan 

materi dari Alat Peraga Kampanye bertentangan dengan undang-undang dan 

pancasila. Kemudian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang 

paling banyak ditertibkan yaitu pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

pada Estetika Lingkungan adalah Alat peraga Kampanye yang terpasang di tiang-

tiang listrik maupun pepohonan. Lalu pelanggaran pemasangan Alat Peraga 

Kampanye terhadap Izin Lingkungan yaitu pelanggaran yang dilakukan di 

lingkungan yang dilarang dan disembarang tempat.Terakhir pelanggaran 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye di billboard berbayar adalah pemasangan 

yang dilakukan pada papan reklame yang dikenakan retribusi. Sehingga penulis 

menyimpulkan bahwa alat peraga kampanye yang dipasang ditempat yang 

dilarang tersebut telah melanggar ketentuan ataupun aturan-aturan yang telah 

dibuat dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran alat peraga 

kampanye ini berupa baliho, umbul-umbul,  

Berikut keterangan data jumlah partai dan jumlah Alat Peraga Kampanye 

yang ditertibkan berdasarkan kategori pelanggaran. 

 

Tabel 1.3 Jumlah Partai dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang 

Ditertibkan berdasarkan Kategori Pelanggaran Oleh Bawaslu 

Kota Pekanbaru beserta jajarannya  Panwaslu Kecamatan dan 

Panwaslu Kelurahan 

 

No Partai 
Tempat yang 

dilarang 

Estetika 

Lingkungan 

Izin 

Lingkungan 
Billboard 

1 PKB 2 313 16 2 

2 Gerindra 3 581 0 16 

3 PDI-P 2 739 0 4 

4 Golkar  3 398 1 3 

5 Nasdem 3 241 2 0 

6 Garuda  0 13 0 0 
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No Partai 
Tempat yang 

dilarang 

Estetika 

Lingkungan 

Izin 

Lingkungan 
Billboard 

7 Berkarya 0 105 0 2 

8 PKS 2 145 1 4 

9 Perindo 1 92 1 0 

10 PPP 2 118 0 0 

11 PSI 2 53 0 8 

12 PAN 2 489 0 5 

13 Hanura 2 390 0 1 

14 Demokrat 3 478 2 3 

15 PBB 0 54 0 0 

16 PKPI 0 87 0 0 

Jumlah 27 4.296 23 48 

Sumber Data : Bawaslu Kota Pekanbaru 2019 

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling banyak 

terjadi itu pada estetika lingkungan. Dan terlihat juga partai yang paling banyak 

melakukan pelanggaran adalah PDI-P dengan jumlah 345 pelanggaran alat peraga 

kampanye. Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada pemilu Legislatif 2019 

khususnya dalam hal pemsangan alat peraga kampanye, maka tertunya peran dari 

pengawas pemilihan umum sangat penting demi tertibnya pemasangan alat peraga 

kampanye tersebut saat setiap di adakannya pemilihan umum. Peran pengawas 

pemilihan umum dalam hal ini yakni diantaranya peran dari Bawaslu Kota 

pekanbaru tentunya sangat diharapkan. 

Dari uraian latar belakang di atas menjadi dasar ketertarikan penulis untuk 

meneliti fenomena tersebut dan melakukan pembahasan tentang: “PERAN 

BAWASLU KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN 

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 

LEGISLATIF 2019” 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019? 

2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pengawasan Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Pekanbaru? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mengetahui Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019  

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Pengawasan 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota 

Pekanbaru 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai 

peran Bawaslu Kota Pekanbaru dalam pengawasan pemasangan Alat 

Peraga Kampanye pada pemilu legislatif 2019  

2. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan acuan bagi civitas 

akademika 

3. Bagi Badan Pengawas Pemilu diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat dalam meningkatkan pengawasan pemasangan alat peraga 

kampanye pada pemilu Legislatif 2019 
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1.5  Sistematika Penuliasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan tentang definisi konsep, teori-teori yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah penelitian, referensi yang 

bersumber dari buku, riview, jurnal publikasi yang relevan dengn 

masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan secara islam, definisi 

konsep, kerangka pemikiran dan konsep operasional. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik dan pengumpulan 

data serta analisis data. Dengan demikian dapat diketahui beberapa 

jumlah sampel yang diambil, teknik dan metode serta analisa apa yang 

dapat digunakan. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 Bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian yang berisikan 

tentang sejarah objek penelitan, aktivitas objek penelitian, dan struktur 

organisasi. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan hasil dari proposal skripsi yang berisikan tentang 

metode-metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil 

penelitian-penelitian tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini merupakan penutup dari proposal skripsi yang didalamnya 

terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Peran 

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan.Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212- 

213). 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 

posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan.Peran lebih banyak 

menunjukkan pada fungsi, intinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu 

dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup 3 hal, 

yaitu:  

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 
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3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.  

Peranan dapat mengimbangi seseorang dalam berperilaku, karena fungsi 

peran sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan arah pada proses sosialisasi. 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.  

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat.  

Dari pengertian diatas Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan.Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 

kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi 

akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota 

masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 

dinamakan peran (role). 

 

2.2  Demokrasi  

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara 

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijadikan oleh 

pemerintah negara tersebut. 

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan 

dari dua kata demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). 

Perpaduan kata demos dan cratein atau cratos membentuk kata demokrasi yang 



17 

 
 

memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat di mana 

kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh 

rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang 

berlangsung secara bebas.  

C. F. Strong (2013: 31) mendefenisikan demokrasi sebagai suatu sistem 

pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut 

serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya 

mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. 

Menurut Miriam Budiarjo (2008: 108), istilah demokrasi berasal dari Kata 

Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. 

Dalam kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi 

langsung (direct democrary) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak 

untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh 

seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan 

demokrasi perwakilan (representative democracy) adalah suatu bentuk pemerintah 

dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh 

rakyat. 

Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah 

pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, Negara 

berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Selain saluran 

demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, untuk mendapat masukan dan 

kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya control terhadap jalannya 
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pemerintahan, pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan dan 

menjaga saluran-saluran demokrasi nonformal bisa berupa penyediaan fasilitas-

fasilitas umum atau ruang publik sebagai sarana interaksi social, seperti stasiun 

radio dan televise, taman, dll. Sarana publik ini dapat digunakan oleh semua 

warga Negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman.Rasa aman 

dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh Negara melalui 

undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya secara adil. 

Pelaksanaan demokrasi yang berkualitas memerlukan kemauan dan 

keseriusan terutama dari pemerintah dan adanya dukungan dari warga Negara.Jika 

tujuan menghadirkan demokrasi berkualitas hanya disandarkan pada usaha-usaha 

warga Negara tanpa adanya kemauan dan dukungan dari pemerintah itu berarti 

memberikan kesempatan bagi terbukanya persoalan sosial dalam kehidupan 

berwarga Negara. 

 

2.3  Pemilihan Umum 

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan 

selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian 

pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. 

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 

Dewan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam 

suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap 

dapat menggambarkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi rakyat. 

Selain itu pemilu adalah suatu bentuk cara untuk melaksanakan azaz-azaz 

demokrasi, pemilu biasanya dilaksanakan di Negara-negara demokratis, kemudian 

dianggap cara paling baik sebagai sarana menyampaikan aspirasi rakyat. 

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan pada landasan 

sebagai berikut : 

a. Landasan Idil yaitu Pancasila : Sila ke empat Pancasila yaitu : Kerakyatan 

yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. 

b. Landasan Yuridis – Konstitutisional, yaitu UUD 1945 : Pemilihan umum 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. 

Asas pemilu ini bisa disebut Luber Jurdi yang merupakan hak setiap warga 

Negara Indonesia dalam memiliki wakil-wakil rakyat. (Adin 2008 : 09) 

Pemilihan umum salah satu fungsinya adalah sarana konversi suara rakyat 

dan perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap 

pelaksanaan pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 

Pemilu Kepala Daerah, tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran. Untuk itu 

didalam pemilihan umum dembaga Independen yang telah dibuat pemerintah tiga 

lembaga yang harus bersikap netral dalam Penyelenggara Pemilu. 
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Dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No 7 Tahun 2017 berbunyi bahwa 

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang 

terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan 

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.” Dari pasal 

tersebut menyatakan bahwa Bawaslu yang berperan dalam pengawasan wajib 

bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pemilu. Dan bawaslu memiliki jargon 

yaitu mengawasi, memiliki semangat akan kesuksesan penyelenngaraan pemilu.  

 

2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan 

pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu 

anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang 

bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung 

sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga 

adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan 

pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih 

dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di 

mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, 

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan 

pelanggaran pidana pemilu. 
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Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah 

kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga 

yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga 

negara yang berada di luar Indonesia.  

Bawaslu mau tidak mau harus meningkatkan kemampuannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan 

penyelesai sengketa pemilu.Dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan 

pengaturan pemilu sebagaimana dirumuskan oleh UU No. 7/2017, maupun 

dengan melihat perkembangan dinamika politik di lingkungan pemilih, partai 

politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu.Kemampuan memetakan 

masalah-masalah hukum pemilu tersebut merupakan bahan dasar bagi Bawaslu 

untuk menyusun strategi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan 

penyelesai sengketa pemilu, khusnya dalam menghadapi Pemilu 2019. 

2.4.1 Tugas Bawaslu  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 tentang 

Pemilihan Umum, tugas dari Bawaslu adalah : 

1. Melakukan pencegahan dan penindakan  

2. Disini bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 

pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. 

3. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip. 
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2.4.2 Wewenang Bawaslu 

Dalam Pasal 103 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, wewenang Bawaslu adalah: 

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran pemilu 

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu 

3. Meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu 

 

2.5  Pengawasan  

Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat maupun dilingkungan 

kerja, istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar untuk dimengerti. Akan 

tetapi untuk memberikan suatu definisi atau batasan tentang pengawasan tidak 

mudah. Hal ini tampak dari beragamnya deinisi tentang pengawasan, meskipun 

pada prinsipnya definisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. 

Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-

baik, tajam penglihatan, tajam titiknya, waspada, dan lain-lain. Kata “mengawasi” 

antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata 

“kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata 

pengendali diberi arti “pemimpin” atau orang yang mengendalikan. 

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali 

bedanya, meskipun dalam literature manajemen yang berbahasa Inggris, kedua 

pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “controlling” yang 
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diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah 

controlling lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk 

pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian 

mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan 

meluruskan menuju arah yang benar. 

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 

mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan 

berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Pengawasan pemilu diadakan agar 

kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga Negara bisa 

tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. 

Santoso (2004: 45) berpendapat bahwa pemilu semestinya melibatkan 

banyak pihak secara luas, dikarenakan dalam panwas dan pengawasan pemilu 

adalah tugas yang berat, yakni penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. 

Pengawasan dalam pemilu dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.Semuanya merupakan bagian penting yang 

tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair.  

 

2.6  Alat Peraga Kampanye 

 Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang selalu ada dalam 

pemilihan umum di indonesia. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 1 

angka 28 nomor 33 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye pemilihan Umum 

menerangkan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain 

yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, 
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simbol, atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan 

kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. 

Dan bentuk alat peraga kampanye terdapat dalam pasal 32 ayat 2 seperti baliho, 

billboard, vidiotron, umbul-umbul, dan spanduk.  

              

Contoh diatas merupakan baliho/spanduk biasa dan baliho/spanduk 

kampanye pemilu Legislatif 2019. Yang membedakan spanduk biasa dengan 

spanduk kampanye adalah :  

1. Ukuran spanduk biasa tidak di tentukan. Sedangkan spanduk kampanye 

ukuran nya sudah ditentukan oleh KPU yaitu paling besar ukuran 1,5m x 

7m, untuk baliho paling besar ukuran 4m x 7m, billboard atau videotron, 

paling besar ukuran 4m x 8m, umbul-umbul paling besae ukuran 1,15m x 

5m. 

2. Untuk spanduk biasa itu materi yang digunakan bebas sesuai program 

yang diinginkan asal tidak bersifat negatif sedangkan untuk kampanye itu 

sudah diatur paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu 

dan tidak menjatuhkan paslon lain. 

3. Untuk peletakan spanduk biasa itu di tempat umum maupun lokasi jualan 

atau ruko atau tempat yang sudah diizinkan. Untuk spanduk kampanye 

harus diletakkan sesuai aturan yang sudah di tetapkan. 
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Melalui alat peraga kampanye diharapkan memberikan informasi pasangan 

calon kepada pemilih untuk memberikan suaranya dalam menentukan DPR, DPD 

dan DPRD kedepanya. Dengan informasi yang harus diterangkan pada alat peraga 

kampanye sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 

30 ayat 4 materi kampanye pasangan calon memuat visi, misi dan program Peserta 

Pemilu. Melihat apa yang sudah dibutuhkan oleh pemilih mampu menjadi dasar 

pengetahuan dan pendidikan politik secara langsung.  

 

2.7  Pengawasan dan Pelanggaran Politik Dalam Konsep Islam 

 Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan 

dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep 

pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, 

artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil 

saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara 

signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep 

sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibat 

Allah SWT sebagai pengawas utama. 

 Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara lain : 

pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, 

tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung 

martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana 

berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada 

manajernya dan Allah SWT sebagai pengawas yang Maha mengetahui. Di sisi 
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lain pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan 

pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. 

Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di 

dalam Al-Qur’an surat As-Shof ayat 3: 

                 

Artinya : “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan. (Q.S. Al-Shaff.3)” 

 Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang 

mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. 

Sejalan dengan ayat diatas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap 

orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan 

dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18 

yang berbunyi : 

                         

          

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(Q.S. Al_Hasyr. 18)” 

 

 Beberapa hadist Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya 

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam 

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu 
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sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain 

berdasarkan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut : 

 حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن    

Artinya : “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. 

Tirmidzi: 2383).” 

 

 Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi 

kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang 

didesain sedang dilaksanakan. 

 Pelanggaran merupakan suatu pelaksanaan tugas atau fungsi yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, suatu perbuatan yang 

menyalahi aturan atau tidak sejalan dengan ketetapan yang dibuat. 

Dan di dalam Al-Qur’an Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa’; 

29: 

                        

        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . . 

(Q.S. An-Nisa’ 29).” 

 

 

2.8  Penelitian Terdahulu  

Akbar Taufik, Fungsi Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas 

Pemilu Dalam Menyelenggrakan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 

Pekanbaru Tahun 2017. Masalah, melihat bagaimana koordinasi KPU dan 

Panwaslu dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan 
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apa saja Faktor-Faktor yang menghambat Koordinasi KPU dan Panwaslu dalam 

menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Tujuan, untuk 

mengetahui bagaimana koordinasi KPU dan Panwaslu dalam menyelenggarakan 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan apa saja Faktor-Faktor yang 

menghambat Koordinasi KPU dan Panwaslu  dalam menyelenggarakan pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota. Hasil Penelitian Fungsi Koordinasi KPU dan 

Panwaslu Dalam Menyelanggarakan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota 

Pekanbaru Tahun 2017 Sudah terlaksan dengan cukup baik, Dari kesuluruhan 

indikator Kesatuan tindakan, komunikasi, Pembagian kerja, dan disiplin sudah 

dilaksanakan oleh kedua lembaga, Namun pada Faktor-faktor penghambat 

Koordinasi KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru terdapat masalah dibagian antara 

Staf KPU dan Panwaslu, Peneliti menyarankan agar KPU dan Pengawas Pemilu 

memperbaiki koordinasi dan komunikasi ditingkat kecamatan, komunikasi 

ditingkat staf internal lembaga serta menyamakan persepsi atau cara pandang 

hukum positif melalui komunikasi yang intensif. Beda dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Akbar Taufik lebih melihat Koordinasi 

KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru sedangkan Penelitian ini melihat Peran dari 

Bawaslu Kota Pekanbaru dan Objek nya pun berbeda. 

Zulina Agustia, Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu 

Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislative Tahun 

2014.Masalah, adanya UU dan Peraturan yang jelasa mengenai sanksi dan denda 

kepada para pelaku pelanggaran pemilu, tetapi seakan para penjalan pemilu tidak 

memperdulikan hukum yang berlaku dan tetap melakukan pelanggaran.Tujuan, 
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untuk mengetahui tindakan pencegahan dan tindakan penindakan yang dilakukan 

Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Hasil penelitian Analisis 

Tugas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau dalam pelaksanaan Pemilihan 

Umum Legislatif tahun 2014 pada tahap pencegahan dan Penindakan Pelanggaran 

sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 

menurut UU Nomor 15 Tahun 2011. Beda dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan Zulina Agustia adalah pada pemilu legislatif 2014 dan penelitian 

ini pada pemilu legislatif 2019 dan fokus pelanggaran penelitian terdahulu semua 

pelanggaran sedangkan penelitian ini berfokus pada pelanggaran alat peraga 

kampanye saja. 

Ferdy Aryona Putra, Efektivitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas 

Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD Tahun 2014 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.Masalah, 

banyaknya laporan yang masuk ke panwaslu kota Pekanbaru terhadap 

pelanggaran ketentuan yang dilakukan PPS. Tujuan, untuk mengetahui fungsi 

pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas 

pengawasan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Hasil penelitian penyelenggara 

pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 oleh panwaslu Kota Pekanbaru belum 

berjalan dengan baik dan maksimal, karena masih terdapat hambatan-hambatan 

yang dialami oleh panwaslu. Kemunculan beberapa permasalahan tata cara/aturan 

pemasangan Alat Peraga Kampanye, ketidaksiapan penyelenggara pemilu, dan 

lain sebagainya tidak mengganggu proses demokrasi secara umum. Beda dengan 
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penelitian ini adalah penelitian Ferdi Aryona Putra melihat fungsi pengawasan 

panwas pemilu kota Pekanbaru berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012. 

Nail Fadhly, Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota 

Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 

(Studi Kasus Di Kecamatan Rumbai Pekanbaru).Masalah, banyak nya 

pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilu karena kurang memahami aturan 

pelaksanaan Pemilu.Tujuan, mengetahui bagaimana peranan KPUD Kota 

Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 

(Studi Kasus Di Kecamatan Rumbai Pekanbaru).Hasil Peranan KPUD Kota 

Pekanbaru dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di 

kecamatan Rumbai Pekanbaru di kategorikan yang belum baik/tidak 

maksimal.Beda dengan penelitian ini adalah Objek nya berbeda dan metode 

penetiannya berbeda. 

 

2.9  Defenisi Konsep 

 Guna mendapatkan persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam 

penulisan ini serta menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu 

mengemukakan konsep dan memberikan penjelasan tentang indikator-

indikatornya : 

1. Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 
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Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada 

yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212- 213). 

2. C. F. Strong (2013: 31) mendefenisikan demokrasi sebagai suatu sistem 

pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat 

politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa 

pemerintah akhirnya mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan 

kepada mayoritas itu. 

3. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, 

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. 

4. Pengawasan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. 

Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat 

baik-baik, tajam penglihatan, tajam titiknya, waspada, dan lain-lain. Kata 

“mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. 

5. Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan 

penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. 

6. Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang selalu ada dalam 

pemilihan umum di indonesia. 
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2.10  Konsep Operasional 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep 

operasional yang mengacu pada pendapat teoritis, akan tetapi lebih di konkritkan 

dalam bentuk penelitian 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

VARIABEL INDICATOR SUB INDIKATOR 

UU No. 7 Tahun 

2017 “Bawaslu 

mengawasi 

Penyelenggaraan 

Pemilu dalam rangka 

melaksanakan tugas 

dan wewenangnya” 

Tugas Bawaslu 

Kabupaten/Kota 

a. Melakukan pencegahan dan 

penindakan, 

b. Mengawasi pelaksanaan 

tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu, 

c. Mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip  

Wewenang 

Bawaslu 

Kabupaten/Kota 

a. Menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran pemilu, 

b. Memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran pemilu, 

c. Meminta keterangan yang 

dibutuhkan kepada pihak 

terkait dalam pencegahan dan 

penindakan pelanggaran 

Pemilu. 
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2.11  Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

UU No 7 

Tahun 2017 

Tugas  

a. Melakukan pencegahan 

dan penindakan, 

b. Mengawasi pelaksanaan 

tahapan 

Penyelenggaraan 

Pemilu, 

c. Mengelola, memelihara, 

dan merawat arsip  

Wewenang   

a. Menerima dan 

menindaklanjuti laporan 

yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran pemilu, 

b. Memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran pemilu, 

c. Meminta bahan keterangan 

yang dibutuhkan kepada 

pihak terkait dalam 

pencegahan dan penindakan 

pelanggaran Pemilu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di : Kantor Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru di Jalan Kutilang No 114 Kelurahan 

Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Adapun penelitin ini diadakan bulan Oktober 2019 sampai bulan Juni 2020 

dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk 

memperkuat penelitian ini. 

 

3.2 Jenis dan Suber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriftif. Bodgan dan Taylor dan Moelong (2007:40) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009:39) sebagai 

penelitian yang diarahkan memberian gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu. 
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3.2.2 Sumber Data 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data primer, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil 

penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu; Kantor 

Bawaslu Kota Pekanbaru Jl. Kutilang No 114 Kelurahan Kampung 

Melayu, Kecamatan Sukajadi. 

2. Data sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan 

tidak dipublikasikan. Data sekunder ini yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam usaha 

mengumpulkan data diantaranya pengetahuan mengenai permasalahan dan 

informasi yang berhubungan dengan latar belakang informasi terhadap penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

1. Wawancara atau Interview 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan apa yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 

dijawab pada kesempatan ini (Juliansyah Noor, 2011 : 138) 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan 

tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek 

penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil 

pekerjaan serta berupa foto. 

 

3.4  Informan Penelitian 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, 

mau diajak diskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk 

kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam 

tentang suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik purposive 

sampling dimana peneliti memilih informan yang paling mengetahui peran 

Bawaslu dan apa saja yang menjadi hambatan bawaslu dalam melakukan 

pengawasan. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak adapun yang menjadi informan yang 

akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh demi 

penelitian ini adalah : 

Tabel 3.1 Key Informan 

 

No     Nama Jumlah  

1. Bawaslu Kota Pekanbaru 2 

3.  Anggota KPU Kota Pekanbaru 1 

4. Panwas Kecamatan 1 

5. Pengawas Lapangan 1 

6. Partai Politik Peserta Pemilu dari Partai 

PDIP 

1 

Jumlah  6 
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3.5  Analisia Data 

Menurut Sugiyono (2016:60) analisis data merupakan proses untuk 

mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan data yang ada 

untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah di dapatkan. Dalam 

penelitian ini digunakan data deskribtif kualitatif.  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran 

mengenai situasi dan kejadian kejadian. Berikut ini adalah teknik analisis data 

yang digunakan oleh peneliti:  

1. Reduksi data   

Menurut miles dan huberman dalam Sugiyono, (2016:71) reduksi 

data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstakan dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangkan sebagaimana kita ketahui, reduksi data 

berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. 

2. Penyajian Data   

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif, dnegan menggunakan informasi yang diperoleh dari 

lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa 

adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal 

tersebut dilakukan  bertujuan supaya penyaji data yang telah direduksi 

sesuai dengan kedaaan yang sebenarnya.  
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi  

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai 

dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah di dapatkan 

kesimpulan yang sempurna sesuai dengan jenis dan permasalahan 

penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan 

dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan 

akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari 

permasalahan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah  Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada 

saat dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya 

sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan.Kemudian perkampungan 

senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun 

Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

senapelan.Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang 

dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang balik dari 

pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.Letak 

setrategis Senapelan ini menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup 

penting.Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura.Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap 

di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan 

perkampungan Senapelan.Diperkirakan istana tersebut terletek di sekitar Mesjid 

Raya sekarang.Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk 

membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.Usaha yang telah dirintis 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di 

tempat baru yaitu disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang. 

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 

1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, 
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Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi 

“Pekanbaharu” selanjutnya di peringati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai 

saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan 

“PEKANBAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. 

Perkembangan selanjutnya tentang Pemerintah di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut : 

1.  SK Kerajaan Besluit van Her Inlache Zelf Bestuur van Siak No. 1 tanggal 

19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 

District.  

2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai seorang 

Controleur berkedudukan di Pekanbaru.  

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Milliter 

disebut Gokung. Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. 

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b. 

5. UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.  

6. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru menjadi 

Kota kecil.  

7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.  

8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 

Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.  

9. UU No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.  
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10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota.  

 

4.2  Kondisi Geografis 

4.2.1  Letak dan Luas 

Secara geogarfis pemerintah Kota Pekanbaru terletak antara 101°14’-

101°34’ Bujur Timur dan 0°25’-0°45’ Lintang  Utara. Dengan ketinggian dari 

permukaan laut berkisar 5-50 meter.Permukaan wilayah bagian Utara landai dan 

bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  ± 62,96 Km² menjadi  ± 

446,50 Km², tediri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 

wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.Untuk lebih terciptanya 

tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 

Kelurahan/Desa. 

4.2.2  Batas 

Adapun batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara    : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar  
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2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan  

3. Sebelah Timur   : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  

4. Sebelah Barat    : Kabupaten Kampar  

4.2.3  Sungai 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air 

Hitam, Siban, Sekutul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan 

Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya. 

4.2.4  Iklim  

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis, dengan suhu maksimum 

berkisar antara 34,1°C-35,6°C dan suhu minimum 20,2°C-23,0°C. Curah hujan 

antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar : 

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 

Desember. 

2. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan 

maksimum antara 96% 100% dan kelembapan minimum antara 46%-62%. 

4.2.5  Jarak Ibu Kota 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak 

lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut : 

 Taluk Kuantan  = 118 Km 

 Rengat   = 159 Km 

 Tembilahan  = 21.3,5 Km 
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 Kerinci   =33,5 Km 

 Siak    = 74,5 Km 

 Bangkinang  = 51 Km 

 Pasir Pangaraian = 132,5 Km 

 Bengkalis   = 128 Km 

 Bagan    = 192,5 Km 

 Dumai    = 125 Km 

 

4.3  Visi Misi Kota Pekanbaru 

4.3.1  Visi  

Visi Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Kota 

Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”. 

4.3.2  Misi 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, 

bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta 

menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu bersaing di 

tingkat lokal, nasional dan internasional. 

2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang 

disiplin, taat hukum, torelan, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong 

royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermanfaat, 

bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai. 

3. Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi 

dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu 

jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalita) yang sesuai 
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dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat. 

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan 

ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan 

dan industry (olahan dan MICE). 

5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman 

dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

 

4.4  Profil Bawaslu Kota Pekanbaru 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pengawasan 

pemilihan umum di Negara Kesatuan Republlik Indonesia.Bawaslu ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 pasal 70.Pada awalnya, 

Bawaslu Kota pekanbaru bernama Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang ber 

aggotakan 3 orang komisioner, dimana merupakan sebuah lembaga adhoc yang 

dibentuk sebelum tahap pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan 

dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Transisi 

kelembagaan pengawas pemilu yang saat masih adhoc menjadi badan pengawas 

pemilu permanen di tingkat kabupaten dan kota dimulai ditengah persiapan 

Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kelembagaan pengawas pemilu menjadi 

permanen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

pemilu maka pada tanggal 15 Agustus 2018, Panwaslu Kota Pekanbaru secara 

resmi di ubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan untuk 
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mengoptimalkan kinerja pengawasan pemilu oleh bawaslu Kota Pekanbaru, maka 

direkrutlah dua orang komisioner baru sehingga saat ini komisioner bawaslu Kota 

Pekanbaru Berjumlah 5 orang dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan 

untuk Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa (PK/D) dan Pengawas Pemilihan 

Tempat Pemungutan Suara (PTPS) masih bersifat adhoc. 

Di Kota Pekanbaru, Bawaslu dipimpin oleh lima orang anggota. Dari lima 

anggota dibagi kedalam lima koordinator divisi, yaitu Divisi Penindakan 

Pelanggaran oleh Indra Khalid Nasution, SH,MH sekaligus menjadi Ketua 

Bawaslu Kota Pekanbaru, Divisi Penyelesaian Sengketa oleh Yasrif Yakub 

Tambusai, SH,MH,Divisi Pengawasan oleh Rizqi Abadi, S.I.Kom, Divisi Hukum, 

Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga oleh Fitri Heriyanti, S.IP, 

M.Si dan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi oleh Siti 

SYamsiah, S.IP, M.Si. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni 

melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.Dari kedua tugas 

tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan 

terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu. 

4.4.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kota Pekanbaru 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 

1. Melakukan pencegahan dan penindakan, 

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, 

3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip 
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Bawaslu Kabupaten/Kota berwewenang : 

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran pemilu, 

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu, 

3. Meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. 

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban : 

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya. 

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan. 

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota 

yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di 

tingkat Kabupaten/Kota. 

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif 

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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4.5  Uraian Tugas Bawaslu 

4.5.1  Divisi Pengawasan Mengoordinasikan fungsi : 

1. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 

2. Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan 

3. Sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan 

4. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan 

Pemilihan 

5. Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan 

6. Pemantauan dan evaluasi  

7. Penyiapan laporan hasil pengawasan terhadap Pemilu dan Pemilihan, 

laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan 

4.5.2  Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar 

Lembaga 

1. Penyiapan analisis dan kajian hukum 

2. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum 

3. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS 

4. Hubungan masyarakat 

5. Kerja sama antar lembaga 

6. Pemantauan dan evaluasi 

7. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan 

laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan 

Lembaga. 
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4.5.3  Divisi Penanganan Pelanggaran 

1. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan 

tindak pidana pemilihan 

2. Penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan 

3. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota 

4. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran 

pemilu dan pemilihan 

5. Penanganan pelanggaran administrative pemilu 

6. Pemantauan dan evaluasi 

7. Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu 

dan pemilihan 

8. Pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan 

pelanggaran pemilu dan pemilihan 

9. Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan 

laporan akhir divisi penanganan pelanggaran 

4.5.4  Divisi Penyelesaian Sengketa 

1. Pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan 

2. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan 

3. Pemantauan dan evaluasi 

4. Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu bagi jajaran Panwaslu 

Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan 

kesekretariatan 
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4.5.5  Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi 

1. Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan pemilu dan pemilihan 

2. Pembentukan panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan 

3. Tata laksana dan kesekretariatan 

4. Pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu bagi jajaran panwaslu 

kecamatan/panwas kecamatan sampai dengan pengawas TPS dan 

kesekretariatan. 

5. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan 

Pengawas TPS 

6. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan 

7. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban 

Bawaslu Kabupaten/Kota 

8. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota 

9. Pemantauan dan evaluasi 

10. Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir 

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi. 

 

4.6  Visi dan Misi Bawaslu Kota Pekanbaru 

4.6.1  Visi 

Terwujudnya bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam 

Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. 

4.6.2  Misi 

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, 

mandiri dan solid 
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2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien 

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan 

yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi 

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta 

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif 

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan 

berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara 

cepat, akurat dan transparan 

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu 

baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  

KOTA PEKANBARU 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, 

maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Peran Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan 

Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019 berdasarkan hasil wawancara 

dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Bapak Indra 

Khalid Nasution, SH,MH beserta jajarannya, Panitia Pengawas Kecamatan Bapak 

M. Untung Suropati, Panitia Pengawas Lapangan Bapak Zefrizal, Komisi 

Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Ibu Yelli Noviza, dan hasil wawancara dari 

Partai Politik Peserta Pemilu dari Partai PDIP Bapak Ruslan Tarigan, S.Pd, MH. 

Bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah berjalan dengan baik. 

Dapat dikatakan dengan baik karena dilihat dari hasil yang sudah penulis dapatkan 

bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah melakukan Tugas dan 

wewenang nya sebagai lembaga pengawasan sepeti melakukan sosialisasi kepada 

parpol peserta pemilu terkait rambu-rambu apa saja yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan selama kampanye, bekerja sama dengan panwascam, panwas kelurahan, 

KPU maupun parpol peserta pemilu dalam hal penertiban alat peraga kampanye.  

Dalam menjalankan perannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam hal ini Bawaslu 

dalam melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 

Legislatif 2019 yaitu kendala yaitu lemahnya aturan yang ada dalam penertiban 
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alat peraga kampanye, minimnya tenaga kerja serta biaya untuk melakukan 

penertiban. 

 

6.2 Saran 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam melakukan 

pengawasan sebagai lembaga pengawas pemilu perlu lebih ditingkatkan untuk 

pemilu dimasa-masa yang akan datang. Selain itu juga, aturan harus lebih tegas 

dan harus diperkuat dalam hal pemberian sanksi, agar dapat memberikan efek jera 

bagi pemangku kepentingan. Terus meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, 

baik itu pengawas pemilu maupun KPU yang harus netral sekaligus profesional. 

Terdapat saran-saran yang diberikan antara lain : 

1. Kepala Pemerintah selaku pembuat aturan, harapan lebih tegas dalam 

membuat aturan-aturan terutama dalam hal penindakan. Karena 

penindakan yang lemah tidak akan dapat memberikan efek jera bagi semua 

pemangku kepentingan. 

2. Kepada Bawaslu Kota Pekanbaru beserta jajaran penyelenggara pemilu 

agar lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan koordinasi dalam hal 

pengawasan agar  lebih terlakasana dengan baik. 

3. Kepada seluruh peserta pemilu, baik yang sudah mencalonkan maupun 

yang akan mencalonkan di lain waktu, harapannya dapat lebih 

memperhatikan aturan-aturan ataupun rambu-rambu yang sudah di 

tetapkan. 
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