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ABSRTAK 

 

Aditya Asman (11427103987) : Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi 

Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil prariset yang penulis 

lakukan didapati bahwa terdapat kekurangan surat suara di beberapa Tempat 

pemungutan suara. Maka dari pada itu penulis lebih lanjut akan melakukan 

penelitian berdasarkan hal tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mengawasi logistik pemilu 

berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

dan apa saja faktor-faktor penghambat peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam 

mengawasi logistik pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum  

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosioligis. 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan 

atau memotret objek yang diteliti dan kualitatif yaitu metode penilitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif analisis data 

bersifat kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, 

bagan, gambar atau foto. Penelitian ini berlokasi yaitu terhadap pengawasan 

logistik pemilu serentak 17 April 2019 di Desa Pulau Birandang Kecamatan 

Kampa. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini adalah pengawasan terhadap logistik 

pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan 

tahapan observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. 

Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa peran Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) Kabupaten Kampar dalam mengawasi logistik pemilu serentak 17 

April 2019 pada kenyataan dilapangan masih ada kekurangan logistik pemilu 

berupa kekurangan surat suara dibeberapa tempat pemungutan suara di 

Kecamatan Kampa tepatnya di Desa Pulau Birandang. Namun  dalam 

menjalankan perannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar 

memiliki beberapa hambatan yaitu Ketepatan Waktu baik didalam proses 

pengadaan sampai ke proses pendistribusian dan proses pengembalian logistik 

pemilu, dan Sumber Daya Manusia. Inilah beberapa faktor penghambat Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan perannya.  
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KATA PENGANTAR 

 

 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada 

kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. 

Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan 

dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau 

di akhir kelak nanti. Amin. 

Skripsi ini berjudul “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU 

(BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGAWASI LOGISTIK 

PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN UMUM“ Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun 

untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S.H.) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan 

uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus  dari lubuk hati yang 

paling dalam kepada: 

1. Ayahanda tercinta Nurhasman dan Ibunda tercinta Nurlastri, S.E. dan Adinda 

tersayang Astrid Adisty yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya  

memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil 

selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga ayahanda dan ibunda dan 

adinda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya. 
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2. Bapak (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. 

Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  Bapak DR. Drs.H. Hajar M.Ag. 

beserta Bapak/ Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan 

seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, S.H., M.H. dan Sekretaris Jurusan 

Bapak Muslim, SH, serta staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak 

membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan   dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

5. Bapak Asril, S.H.I., M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan 

serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini 

6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang 

selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah 

selama  perkuliahan. 

7. Bapak/ Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya 

kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum 

penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga 

demi kesuksesan penulis di masa mendatang. 

8. Segenap keluarga Penulis yang telah memberikan motivasi, do’a, juga bantuan 

moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini. 

9. Sahabat dan teman yang selalu menjadi pendorong dan motivator, terkhusus 

untuk keluarga besar, dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya 
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satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan 

moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat 

diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. 

Amiiin. 

Do’a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua 

pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, 

Aamiin. 

Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan 

memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima 

kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Pekanbaru               2021 

Penulis, 
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       NIM. 11427103987 
 

 

  



 

 v 

DAFTAR ISI  

 

ABSTRAK .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  v 

DAFTAR TABEL......................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .....................................................  1 

B. Batasan Masalah .................................................................  6 

C. Rumusan Masalah ..............................................................  7 

D. Tujuan Penelitian................................................................  7 

E. Manfaat Penelitian..............................................................  7 

F. Metode Penelitian ...............................................................  8 

G. Sistematika Penulisan .........................................................  14 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar ...............................  17 

B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Kampar. ..............................................................................  24 

BAB III TINJAUAN TEORI 

A. Negara Hukum dan Demokrasi. .........................................  36 

B. Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) ..............................  44 

C. Pengawasan ........................................................................  52 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten 

Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

(Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa 

Kabupaten Kampar). ..........................................................  57 

B. Faktor Penghambat Peran Bawaslu Kabupaten Kampar 

Dalam Mengawasi Logistik Pemilu ...................................   73 

 



 

 vi 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan.........................................................................  80 

B. Saran ...................................................................................  81 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  



 

 vii 

DAFTAR TABEL  

 

Tabel I.1 Populasi dan Sampel ..............................................................  12 

Tabel II.1 Letak Geografis Kabupaten Kampar .....................................  22 

Tabel II.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kampar ...............................  23



 

 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan umum merupakan suatu sarana demokrasi yang digunakan 

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih wakil-wakil 

rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di DPR, DPD dan DPRD. Wakil 

rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan 

daerahnya. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara  yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD1945.
1
 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar  (UUD) 1945 Pasal 22 E ayat (1) 

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

dan adil setiap lima tahun sekali.
2
 Dimana pemilihan umum yang dilakukan 

pada 17 April 2019 ini dilakukan secara serentak yang mencakup pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik 

Indonesia (DPR RI), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

(DPRD Prov), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

(DPRD Kab/Kota). 

Didalam melakukan penyelenggaraan Pemilu, tugas dan tanggung 

jawab KPU memang berat, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga 

                                                             
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Pasal 1 ayat (1). 
2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 22E ayat (10). 

1 

 



 

 
 

2 

penghitungan hasil Pemilu, Untuk melaksanakan tugasnya, KPU melakukan 

koordinasi dan persiapan di berbagai hal yang menyangkut dengan 

pelaksanaan Pemilu dan salah satu tugas KPU yaitu mempersiapkan 

pembentukan Badan Pengawas Pemilu.
3
 

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang - Undang Nomor 7 

tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia.
4
 BAWASLU 

merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 

(lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu 

merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, 

yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan 

dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Bawaslu 

merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan 

pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Di samping tugas 

tersebut Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan 

penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, 

mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.
5
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat b Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu Kabupaten adalah: 

                                                             
3
 Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik Pembelajaran 

Politik Pemilu 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.61. 
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Pasal 1 ayat (17)  
5
 Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm 124. 
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mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota, yang terdiri atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar 

pemilih tetap; 

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 

anggota DPRD Kabupaten/Kota; 

3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 

4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya; 

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses 

penghitungan suara dihasil pemilu; 

7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil 

penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari 

seluruh Kecamatan; 

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan,dan pemilu susulan; dan 

11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6
 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan, Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan 

                                                             
6
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Pasal 101 ayat (b).  
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa pengawasan 

pengadaan penyelenggaraan pemilu meliputi: proses pengadaan produksi 

sesuai dengan jadwal pengadaan, kesesuaian jumlah pengadaan produksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyimpanan hasil produksi di 

pabrik atau gudang penyimpanan sesuai dengan standard an terjamin 

keamanan dari kerusakan, pengepakan sesuai dengan jumlah, jenis dan 

dibungkus plastik sebelum dimasukkan kedalam boks dan diberi label untuk 

dikirimkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dilakukan 

penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik atau gudang 

penyimpanan, adanya laporan harian dan analisis kejadian dan disampaikan 

langsung kepada petugas yang ditunjuk KPU, pemusnahan kelebihan surat 

suara oleh perusahaan pemegang lelang dengan disaksikan oleh petugas KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, kepatuhan perusahaan pemenang lelang 

dalam pengadaan susuai dengan jenis, standar, dan spesifikasi teknis 

perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, 

perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan 

perlengkapan lainnya tidak terafiliasi dengan peserta pemilu tertentu.
7
 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 Pengadaan 

perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat 

jumlah, tepat jenis, tepat sasaran tepat waktu, tepat waktu, dan efisien. 

                                                             
7
 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 30 Tahun 2018 

Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 8 ayat (2) huruf c.  
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Adapun jenis perlengkapan pemungutan suara yang dimaksudkan 

meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat 

untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara (TPS). Adapun 

dukungan perlengkapan  lainnya meliputi sampul ketas, tanda pengenal, karet 

pengikat suara, lem/perekat, ballpoint, gembok, spidol, formulir, tali pengikat, 

alat bantu tunanetra, serta daftar pasangan calon serta salinan daftar pemilih 

tetap.
8
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar menetapkan 

daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 457.238 dan daftar pemilih tetap 

(DPT) sebanyak 475.435 pemilih. Di Kecamatan Kampa di tetapkan daftar 

pemilih tetap (DPT) sebanyak 15.091 pemilih.
9
 

Salah satu tugas dari Bawaslu adalah melakukan pengawasan 

pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. Salah satu item yang dalam 

logistik pemilu tahun 2019 adalah kertas surat suara pencoblosan. 

Namun pada kenyataannya di Kabupaten Kampar masih terjadi 

peristiwa-peristiwa ataupun kejadian  pada saat pelaksanaan proses pemilu 

terdapat kekurangan-kekurangan surat suara yang merupakan item utama dan 

item yang terpenting didalam logistik pemilu. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terutama di Kecamatan Kampa yang merupakan 

salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di 

Kabupaten Kampar dimana jumlah penduduk tentunya merupakan hal yang 

                                                             
8
 https://kolom.tempo.co/read/1180654/darurat-logistik-pemilu/full?view=ok.  

9
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/08/21/kpu-kampar-tetapkan-dpt-pemilu-

tahun-   2019-pemilih-terbanyak-di-tapung#sthash.VS0LKWoM.kK2ufov0.dpbs.  

 

https://kolom.tempo.co/read/1180654/darurat-logistik-pemilu/full?view=ok
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/08/21/kpu-kampar-tetapkan-dpt-pemilu-tahun-%20%20%202019-pemilih-terbanyak-di-tapung#sthash.VS0LKWoM.kK2ufov0.dpbs
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/08/21/kpu-kampar-tetapkan-dpt-pemilu-tahun-%20%20%202019-pemilih-terbanyak-di-tapung#sthash.VS0LKWoM.kK2ufov0.dpbs
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paling mepengaruhi untuk menentukan pemimpin yang dilakukan dengan 

proses pemilu yang merupakan suatu bentuk tatanan ataupun sistem dari 

sebuah demokrasi. Di Kecamatan Kampa sendiri kekurangan-kekurangan 

surat suara terjadi dibeberapa tempat pemungutan suara (TPS) tepatnya di 

Desa Pulau Birandang. Hal ini tentunya masih menjadi tanggung jawab Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kampar dimana 

bawaslu yang seharusnya bertugas dalam mengawasi pengadaan dan 

pendistribusian logistik pemilu sehingga terlaksananya penyelenggaraan 

pemilu seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat 

sasaran, tepat waktu dan efisien. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang 

diatas, penulis beranggapan bahwa hal ini layak untuk diteliti dan tertarik 

untuk mengajukan suatu judul yaitu:“Peran Bawaslu Kabupaten Kampar 

dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga 

sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi 

permasalahan mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten 

Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terutama pada proses 

pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu 
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khususnya mengenai surat suara yang berlokasi di Kecamatan Kampa tepatnya 

di Desa Pulau Birandang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten 

Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang  

Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ? 

2. Apa Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Badan Pengawas Pemilu 

(BAWASLU) Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal yang hendak di capai dalam pedoman 

untuk melakukan suatu kegiatan yang telah di rumuskan. Adapun tujuan di 

adakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu. 

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilu 

(BAWASLU) Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil kegiatan penelitan ini yaitu terdapat dua 

manfaat yaitu sebagai  berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari’ah Dan Hukum 

Universitas Isalam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau dalam menambah 

khazanah Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku 

perkuliahan dengan raelita yang ada dilapangan. 

b. Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu 

para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya. 

 

F. Metode Penelitian 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka metode penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosioligis, 

menurut Fred N. Kerlinger penelitian sosiolgis adalah penelitian yang 

mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan 

pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui 

penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan 

dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan 

melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai 
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aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum yang 

sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: 

penelitian efektivitas hukum, penelitian dampak hukum, dan penelitian 

identifikasi hukum tidak tertulis.
10

 

Berbicara mengenai peran dan faktor penghambat sebuah kebijakan 

berarti kita berbicara mengenai efektivitas dan dampak dalam sebuah 

peraturan. Penelitian mengenai efektivitas sebuah peraturan, pada dasarnya 

merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal 

hukum,
11

 artinya realitas hukum ini harus sesuai dengan tata kaidah hukum. 

Sedangkan penelitian dampak hukum berarti penelitan yang merupakan 

kegiatan untuk menelaah akibat-akibat dari berlakunya hukum, atau 

merupakan efek total (baik positif maupun negatif) dari berlakunya 

hukum.
12

 

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong penelitian 

deskriptif kualitatif.  Deskriptif yaitu menggambarkan atau memotret 

objek yang diteiti dan kualitatif yaitu metode penilitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpiulan data secara triangguliasi (gabungan) 

analisis data bersifat induktif yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, 

ekspresi wajah, bagan, gambar atau foto
13

 

 

                                                             
10

 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010, hlm. 30  
11

 Ibid, hlm. 137   
12

 Ibid, hlm. 143 
13

 Sugiyono, Metode penelitian Managemen, Bandung: Alfabeta, hlm. 28 
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di 

Kecamatan Kampa tepatnya di Desa Pulau Birandang, pemilihan lokasi ini 

didasarkan atas alasan bahwa di Kecamatan Kampa tempat terjadinya 

masalah kekurangan surat suara yang merupakan salah satu item dari 

logistik pemilu ialah di Desa Pulau Birandang serta di Kecamatan Kampa 

dan Di Desa Pulau Birandang merupakan salah satu Kecamatan dan Desa 

yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang tentunya akan 

mempengaruhi hak rakyat untuk berpartisipasi didalam pemilu serta juga 

akan mempengaruhi hasil dari pemilu serentak 17 April 2019. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Badan Pengawas 

Pemilu Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini adalah pengawasan  

terhadap logistik pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 

2017 tentang pemilihan umum. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari 

sumber asli tidak melalui perantara.
14

 Data yang diperoleh dengan cara 

melakukan penelitian dilapangan, yaitu melakukan wawancara yang 

dilakukan secara langsung terhadap informan. 

                                                             
14

 Etta Mangang Sangadiji, Sopiah,  Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 171  
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Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara 

dengan Ketua KPU Kabupaten Kampar, Ketua Bawaslu Kabupaten 

Kampar, Anggota dan Staff Bawaslu Kabupaten Kampar, Anggota 

Panwaslu Kecamatan Kampa, Anggota PPK Kecamatan Kampa, 

Panwaslu Desa Pulau Birandang, Anggota PPS Desa Pulau Birandang, 

Anggota KPPS TPS 4 dan 11 Desa Pulau Birandang, Pengawas TPS 4 

dan 11 Desa Pulau Birandang, saksi-saksi calon dan paslon, beserta 

masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekuder yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua 

atau dari sumber-sumber lain yang tersedia.
15

 Dalam data sekunder ini 

mengenal tiga (3) bahan hukum yaitu,: 

Dimana data yang akan diperoleh merupakan data pendukung, 

yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan,
16

 yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 

diteliti. 

c. Data Tersier  

Data Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (Hukum), ensiklopedia.
17

 

                                                             
15

 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Cet. Ke -2, 

hlm.272  
16

 Ibid, hlm. 30 
17

 Ibid, hlm. 32  
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5. Populasi dan Sampel 

Poulasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk 

gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
18

 Populasi 

merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat 

berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, 

waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.
19

Adapun yang 

dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah; Ketua KPU Kabupaten 

Kampar, Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, 5 Orang Anggota Bawaslu 

Kabupaten Kampar, 6 Orang Staf Bawaslu, 3 Orang Anggota PPK, 3 

Orang Anggota PPS, 3 Orang Anggota Panwaslu Kecamatan, 1 Orang 

Anggota Panwaslu Desa, 14 Orang Anggota KPPS, 2 Orang Pengawas 

TPS, Masyarakat dan Saksi-Saksi.   

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

No. Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Ketua KPU Kab.Kampar 1 1 100% 

2 Ketua Bawaslu Kab.Kampar 1 1 100% 

3 Anggota Bawaslu Kab.Kampar 5 3 60% 

4 Staf Bawaslu 6 2 33% 

5 Anggota PPK, Anggota Panwaslu 

Kecamatan, Anggota PPS, Panwaslu 

Desa, Anggota KPPS TPS 4 dan 11, 

dan Pengawas TPS  

26 12 46% 

 Jumlah 38 19 50% 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

ada.
20

 Pengambilan sampel adalah salah satu bagian yang sangat penting 

dalam penelitian ini, karena dari kesimpulan penelitian pada dasarnya 

adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.  

                                                             
18

 Ibid, hlm. 95  
19

 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118 
20

 Ibid, h. 119  
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6. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

cara dan tahapan sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Yakni mengamati gejala yang diteliti. Tujuan pengamatan 

terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai prilaku dalam 

kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin 

mengetahui frekuensi kejadian.
21

 

b. Wawancara  

Yakni pengumpulan data dengan cara hubungan pribadi antara 

pewancara dengan sumber data, yang dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. dari pengambilan sampel kegiatan wawancara 

tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (directive 

interview)
22

 

c. Studi Pustaka 

Yakni memporoleh suatu data yang ada hubungannya dengan 

permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara 

teori yang mendukung penelitian serta penulis mengambil buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. 

d. Dokumentasi 

Ada beberapa buku yang menganggap dokumentasi sebagai 

sebuah metode pengumpulan data. Anggapan ini biasanya terdapat 

                                                             
21

  Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, edisi:1 (Jakarta: Granit, 2004), h.70 
22

 Amiruddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 100   
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pada riset-riset historis, yaitu bertujuan untuk menggali data-data 

dimasa lampau secara sistematis dan objektif. Buku ini menganggap 

dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode 

obeservasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan 

kegiatan penulusuran dokumentasi. Tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang mendukung analisis dan interpreksi data.
23

 

7. Analisis Data 

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data 

merupakan kerja sorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan 

pencurahan daya pikir secara optimal.
24

 

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif,
25

 yaitu setelah data berhasil dikumpulkan dari 

hasil observasi, wawancara, maupun kajian dari pustaka, maka penulis 

akan menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan 

gambaran secara utuh sehingga dapat dipahami secara jelas pada 

kesimpulan akhirnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran 

dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut: 

                                                             
23

 Kriyantono Rachmat, Teknik Praktis: Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Preneda 

Media Group, 2007),  Hal. 120 
24

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam praktek, (Jakarta: sinar grafika, 2008), 

hlm.77  
25

Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit. hl68  
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai antara lain : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai antara lain : 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar 

B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan pustaka tentang : 

A. Negara Hukum dan Demokrasi 

B. Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) 

C. Pengawasan 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dituangkan pembahasan tentang : 

A. Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kampar Dalam 

Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilu. (Studi Kasus Desa Pulau Birandang 

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar) 
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B. Faktor Penghambat Peran Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi 

Logistik Pemilu 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang : 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar 

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup 

panjang. Diawali dengan   terbitnya surat   Keputusan Gubernur Militer 

Sumatera  Tengah  Nomor  : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November  1949. 

Dimana   Kabupaten Kampar merupakan   salah satu Daerah Tingkat II   di 

Provinsi   Riau yang terdiri   dari kewedanaan Pelalawan, Pasir 

Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar  Kota dengan ibukota 

Pekanbaru.
26

 

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul 

Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi 

kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah 

Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar. 

Kemudian  tanggal   6  Februari  1950  adalah  saat  terpenuhinya 

seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. 

Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 

tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan 

mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut 

Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan 

                                                             
26

 Pemerintah Kabupaten Kampar, Sejarah Singkat Dan Profil Kabupaten Kampar, 

Kampar: HUMAS Pemkab Kampar, 2013, h.1 

17 
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pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten 

Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi 

Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No 

:02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan 

oleh Gubernur Kepala  Daerah Tingkat I Riau  Nomor : kpts.06/11/1999 

Tanggal  4  Februari  1999  serta  diundangkan  dalam  lembaran  Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat  II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 

Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 

Nomor:   12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan 

dariPekanbaru keBangkinang. Adapun faktor – faktor yang mendukung 

pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, 

antara lain :
27

 

a. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau 

b. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga  sudah menjadi 

Kotamadya. 

c. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi  Kabupaten Kampar 

beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan 

dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

                                                             
27

Ibid. 
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d. Bangkinang dinilai strategis  sebagai ibukota kareta  terletak di tengah- 

tengah  wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah  untuk dijangkau 

dan mudah melakukan   pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten 

Kampar 

e. Mengingat luasnya  wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya 

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk 

meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

f. Pada tahun   1987, Kabupaten   Kampar memiliki 19 kecamatan 

dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 

17 Juli 1987. 

g. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan 

Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci Pembantu Bupati 

Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan 

IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu 

Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, 

Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan 

lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II 

berada langsung di bawah koordinator Kabupaten. 

Kemudian berdasarkan   Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 

Tahun 1994 dan PP Nomor :  8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat 

I Riau Nomor : 6 tahun 1995, Kabupaten  Kampar ditetapkan sebagai salah 
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satu   Proyek percontohan   Otonomi Daerah. Guna kelancaran   roda 

pemerintahan maka berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 

105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk   23 Dinas   Daerah. 

Sedangkan     berdasarkan  Undang-Undang  No.  61  tahun  1958  hanya 

terdapat   5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, 

Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. 

Kemudian dengan bergulirnya   era reformasi   dengan semangat 

demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota 

maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negeri   Nomor:   75 Tahun 1999 tanggal 24 

Desember     1999,     maka   terbentuklah daerah-daerah otonom baru di 

Provinsi Riau   termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 

Kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan 

Kabupaten Kampar.
28

 

Dengan dimekarkannya  Kabupaten Kampar menjadi tiga 

KabupatenKaparmaka   Kabupaten  Kampar   yang  awalnya     terdiri  dari

 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, 

pemekaran kecamatan dan  Desa/Kelurahan  di Kabupaten  Kampar terus 

dilakukan. Hingga Tahun 2016,  Kabupaten Kampar memiliki 21 

kecamatan dan 242 Desa  dan 8 Kelurahan. 

Semenjak   terbentuk   Kabupaten Kampar   tahun 1949 sampai 

sekarang tahun 2017, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah 

                                                             
28

Ibid. 
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Kabupaten Kampar. Saat ini  Kabupaten Kampar dipimpin Bupati Kampar 

H. Catur Sugeng Susanto, SH 

2. Letak Geografis Kabupaten Kampar 

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Riau yang letak astronomisnya 01o 00’40’’ Lintang Utara sampai 00o 

27’00’’ Lintang Selatan, dan 100o 28’30’’ – 101o 14’30’’ Bujur Timur, 

dengan batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Provinsi 

Sumatera Barat 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan 

Kabupaten Siak. 

Di Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu Sungai 

Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 413,5 km 

dengan kedalaman ratarata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai Kampar 

membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu 

Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, 

Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar 

Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak 

yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 90 KM 

dengankedalaman rata-rata 8 –12 M yang melintasi Kecamatan Tapung 

dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sungai-sungai 
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tersebut diatas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air 

bersih, budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan 

maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Luas wilayah 

Kabupaten Kampar ± 10.983,46 km2 atau ± 11,62 % dari luas wilayah 

Provinsi Riau (94.561,60 km2).
29

 Kabupaten Kampar terdiri dari 21 

kecamatan dengan rincian kecamatan dan luasnya pada tabel berikut; 

Tabel II.1. 

Letak Geografis Kabupaten Kampar 

No Kecamatan Ibu Kota 
Luas Wilayah 

Ha % 

1 Kampar Kiri Lipat Kain 915,33 8,11 

2 Kampar Kiri Hulu Gema 1.301,25 11,53 

3 Kampar Kiri Hilir Sungai Pagar 759,74 6,73 

4 Kampar Kiri Tengah Simalinyang 330,59 2,93 

5 Gunung Sahilan Gunung Sahilan 597,97 5,30 

6 XIII Koto Kampar Batu Bersurat 732,40 6,49 

7 Koto Kampar Hulu Tanjung 674,00 5,97 

8 Bangkinang Barat Kuok 151,41 1,34 

9 Salo Salo 207,83 1,84 

10 Tapung Pertapahan 1.365,97 12,10 

11 Tapung Hulu Sinama Nenek 1.169,15 10,36 

12 Tapung Hilir Koto Garo 1.013,56 8,98 

13 Bangkinang Bangkinang Kota 177,18 1,57 

14 Bangkinang Seberang Muara Uwai 253,50 2,25 

15 Kampar Airtiris 136,28 1,21 

16 Kampar Timur Kampar 173,08 1,53 

17 Rumbio Jaya Teratak 76,92 0,68 

18 Kampar Utara Sawah 79,84 0,71 

19 Tambang Danau Bingkuang 371,94 3,29 

20 Siak Hulu Pangkalan Baru 689,80 6,11 

21 Perhentian Raja Perhentian Raja 111,54 0,99 

Jumlah 11.289,28 100,00 
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 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang 

mempunyai wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tapung dengan 

luas wilayah 1.365,97 Ha, dan kecamatan yang mempunyai luas wilayah 

terkecil adalah Kecamatan Rumbio Jaya dengan luas wilayah 76,92 Ha. 

3. Kondisi Demografis Kabupaten Kampar 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 

jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2019 adalah sebesar 

753.376 jiwa yang terdiri dari 387.096 laki-laki dan 366.280 perempuan. 

Tabel II.2 

Kondisi Demografis Kabupaten Kampar 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Kepadatan 

Penduduk 

1 Kampar Kiri 14.804 13.886 28.690 31 

2 Kampar Kiri Hulu 5.850 5.698 11.547 9 

3 Kampar Kiri Hilir 5.7695 5.282 11.051 15 

4 Kampar Kiri Tengah 13.485 12.353 23.839 78 

5 Gunung Sahilan 9.862 8.916 18.780 32 

6 XIII Koto Kampar 11.844 11.350 23.194 32 

7 Koto Kampar Hulu 9.355 8.867 18.222 27 

8 Bangkinang Barat 12.185 12.054 24.238 160 

9 Salo 12.679 12.269 24.947 120 

10 Tapung 47.035 43.052 90.091 66 

11 Tapung Hulu 39.719 36.734 76.097 65 

12 Tapung Hilir 29.697 27,393 57.092 56 

13 Bangkinang 19.114 18.669 37.781 213 

14 Bangkinang 

Seberang 

16.067 15.796 31.860 126 

15 Kampar 24.399 24.399 48.793 358 

16 Kampar Timur 12.298 11.662 23.960 135 

17 Rumbio Jaya 8.400 8.224 16.623 216 

18 Kampar Utara 8.235 8.369 16.602 208 

19 Tambang 29.588 28.065 57.652 155 

20 Siak Hulu 48.426 45.643 94.069 136 

21 Perhentian Raja 8.791 8.081 16.873 151 

Jumlah 387.096 366.280 753.376 114 
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Dari data di atas dapat disimpulkanm bahwa kecamatan yang paling 

padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 358 jiwa/Km2, 

diikuti oleh Kecamatan Rumbio Jaya 216 jiwa/Km2. Sedangkan dua 

kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu 9 jiwa/Km2 dan Kampar Kiri Hilir 15 jiwa/Km2. 

 

B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten 

Kampar 

1. Sejarah Singkat Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Kampar 

Membicarakan penyelenggaran pemilu di Indonesia tidak lengkap 

kalau tidak membahas tentang pengawasan pemilu, atau badan pengawas 

pemilihan umum atau disebut “BAWASLU”, bawaslu adalah nama 

lembaga tingkat nasional dan pusat. Sedangkan di Provinsi disebut dengan 

bawaslu provinsi, di Kabupaten atau Kota disebut Bawaslu Kabupaten 

atau Kota. 

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 

tahun 1955 belum dikenal pengawasan pemilu. Pada era tersebut 

terbangun trust diseluruh peserta dan warga negara tentang 

penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga 

parlemen, yang saat itu disebut dengan konstituante. 

Walaupun pertentangan ideologi pada masa itu cukup kuat, akan 

tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan 
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tahapan, kalaupun ada sedangkan terjadi diluar wilayah pelaksanaan 

pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan 

ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan 

pengawasan pemilu pada tahun 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang 

paling ideal. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada 

pelaksanaaan pemilu 1982, dengan nama panitia pengawas pelaksanaan 

pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah muncul distrust terhadap 

pelaksanaan pemilu yang mulai di koptasi oleh kekuatan rezim penguasa. 

Pembentukan pengawasan pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-

protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara 

yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu tahun 1971. 

Setelah pada era reformasi, tuntutan pembentukan 

penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari koptasi 

penguasa saling menguat, untuk itulah dibentuk sebuah lembaga 

penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen yang diberi nama 

komisi pemilihan umum (KPU). Hal ini dimaksud untuk meminimalisir 

adanya campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat 

penyelenggaraan pemilu sebelumnya, yakni LPU (lembaga penyelenggara 

pemilu), merupakan bagian dari kementrian dalam negeri. Disisi lain 

lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari panwaslak 

pemilu menjadi panitia pengawas pemilu. 

Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi 

perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. Undang-

Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk 
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sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. 

Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan lagi dari lembaga 

Ad hoc (sementara) menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan 

dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas 

Pemilu (BAWASLU).
30

 

2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar 

a. Visi 

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam 

Penyelanggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas  

b. Misi 

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang 

kuat, mandiri dan solid. 

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan 

efisien. 

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dala  satu manajemen 

pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integritif berbasis 

teknologi. 

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta 

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu 

partisipatif. 
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5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja 

pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta 

penyelesaian sengketa secara cepat, alurat dan transparan. 

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan 

pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar 

negeri. 

3. Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas dan wewenang 

sebagai berikut : 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu 

untuk pengawasPemilu di setiap tingkatan; 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1) Pelanggaran Pemilu; dan 

2) Sengketa proses Pemilu; 

c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 

4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas: 

1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap; 
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2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3) Penetapan peserta pemilu; 

4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6) Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya; 

7) Pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara hasil 

pemilu di TPS; 

8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK; 

9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11) Penetapan hasil Pemilu; 

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik 

Indonesia; 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

1) Putusan DKPP; 
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2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan 

5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatir sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, 

dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu 

kepada DKPP; 

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan;
31

 

Sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan sebagai berikut : 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; 
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c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudifikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia; 

f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundamg-undangan; 

g. meminnta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, 

pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa 

proses Pemilu; 

h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

Panwaslu LN; 

j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu 

LN; dan 
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k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;
32

 

Tugas dan wewenang bawaslu Kabupaten/Kota adalah: 

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota 

terhadap: 

1) Pelanggaran Pemilu; dan 

2) Sengketa proses Pemilu; 

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah 

kabupaten/kota, yang terdiri atas: 

1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap; 

2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 

3) Penetapan calon annggota DPRD kabupaten/kota; 

4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

5) Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya; 

6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

pemilu; 

7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah 

kerjanya; 

8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK; 
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9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 

10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; 

c. Mecegah terjadinya praktik politik uang diwilayah kabupaten/kota; 

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan diwilayah kabupaten/kota, 

yang terdiri atas: 

1) Purusan DKPP; 

2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; 

f. Mengeola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah 

kabupaten/kota; 
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h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu diwilayah kabupaten/kota; dan 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
33

 

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu diwilayah 

kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan 

pengkajiaannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-

Undang ini; 

c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudifkas, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan diwilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak 

yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini; 

e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu 

Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi 

apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai 

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
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f. Meminta bahan ketererangan yang dibutuhkan kepada pihak yang 

terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu 

dan sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota; 

g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta 

memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan 

masukan Bawaslu Provinsi; dan 

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
34
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Negara Hukum dan Demokrasi 

1. Pengertian Negara Hukum 

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah negara, dimana 

kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak 

hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan 

pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, 

disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan 

disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.
35

 

A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa 

negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang 

menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan 

dibawah kekuasaan hukum.
36

 Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechsstaat 

cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa 

hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-

undang.
37

 Dalam negara hukum segala sesuautu harus dilakukan menurut 

hukum (evrithing must be done according to law). Negara hukum 
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menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya 

hukum yang harus tunduk pada pemerintah.
38

 

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme 

kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan Negara. Kedua konsepsi 

tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, 

karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme 

kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, 

pada sisi yang lain Negara hukum memberikan patokan bahwa yang 

memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, tetapi hukum.
39

 

2. Konsep Negara Hukum 

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum 

rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law yang telah 

mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya 

merupkan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan 

indivisualisme.  

a. Konsep Negara Hukum Rechtsstaat 

Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan hukum 

berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai 

dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang 

sehingga ada “kepastian hukum”.  
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Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur negara hukum 

yaitu Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur 

negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting 

dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain: Hak-hak 

asasi manusia, Pemisahan/Pembagian kekuasaan, Setiap tindakan 

pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

telah ada, .Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.
40

 

b. Konsep Negara Hukum The Rule Of Law 

Bagi konsepsi negara hukum the rule of law, penegakan hukum 

bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah 

penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti 

penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan 

hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim 

jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. 

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili 

dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama 

sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu: a. Supremasi 

hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga 

seseorang akan di hukum jika melanggar hukum. b. Bahwa setiap 

orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam 

kualifikasi pejabat negara. c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh 

Undang-Undang dan keputusankeputusan pengadilan.
41
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3. Bentuk-Bentuk Negara Hukum 

a. Negara Hukum Formal (Nachwaker staat)  

Negara hukum formal seringkali disebut juga dengan negara 

hukum liberal ataupun nachwachker staat yaitu negara hukum yang 

menurut Kant dan Fichte merupakan negara yang juga biasa disebut 

dengan negara dalam arti sempit. Dikatakan sebagai negara 

Nachtswakerstaat atau negara dalam ari sempit (sebagaimana 

dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Ficte) karena negara bertindak 

sebagai penjaga malam, artinya bahwa negara hanya menjaga 

keamanan saja, negara baru bertindak apabila keamanan dan ketertiban 

terganggu.
42

 Dalam negara hukum yang sempit ini dipisahkan dengan 

tegas antara negara dan masyarakat. Negara tidak mencampuri segi-

segi kehidupan masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial, 

kebudayaan dan sebagainya, sebab dengn turut campurnya negara 

kedalam segi-segi kehidupan masyarakat, dapat, mengakibatkan 

berkurangnya kemerdekaan seorang individu. Lapangan pekerjaan 

administrasi negara dalam negara hukum semacam ini hanyalah 

membuat dan mempertahankan hukum saja.
43

 jadi dalam negara 

hukum yang sempit ini hukum admistrasi negara mulai muncul, 

meskipun masih terbatas. Oleh sebab itu maka unsurunsur yang 

terdapat dalam negara hukum yang sempit ini memuat adanya 

peradilan administrasi negara. 
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b. Negara Hukum Materiil (Walfare state-Negara Kesejahteraan) 

Tipe negara hukum ini sering juga disebut sebagai negara 

hukum dalam arti yang luas atau disebut pula sebagai negara hukum 

modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan 

saja tetapi secara aktif turut serta dalam dalam urusan kemasyarakatan 

demi mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu pengertian negara hukum 

dalam arti luas sangat erat hubungannya dengan pengertian negara 

kesejahteraan atau (welfare state).
44

 

Dalam negara kesejahteraan sekarang ini tugas negara dalam 

menyelenggarakan kepentigan umum menjadi sangat luas, 

kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara 

menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, maka 

administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan 

untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk untuk dapat bertindak 

atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal genting 

yang timbul secara mendadak dan peraturan penyelesainnya belum 

ada, yang belum dibuat oleh badan badan kenegaraan yang diserahi 

fungsi legislatif. Dalam hal tersebut administrasi negara, dipaksa untuk 

bertindak cepat tidak dapat menunggu perintah dari badan-badan 

kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif.
45

 

Luasnya fungsi pemerintahan dalam negara hukum modern ini, 

maka tentu saja makin luas pula peranan hukum administasi 
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didalamnya. Dengan demikian maka dalam tipe negara kesejahteraan 

sekarang ini peranan hukum administrasi sangat dominan.
46

 

Sukar untuk dibayangkan suatu negara modern saat ini tanpa 

adanya hukum administrasi negara didalamnya. Bahkan sebagaimana 

ditunjukkan W.Friedmann serta penulis-penulis lainnnya juga di 

Inggris dan Amerika, konsep negara kesejahteran (welfare state) dan 

perkembangan sosial telah mendesak perlunya diadakan pemikiran 

kembali mengenai peradilan administrasi itu.
47

 Padahal sebagaimana 

kita ketahui bahwa negara-negara tesebut pada mulanya sukar sekali 

menerima secara terbuka adanya peradilan administrasi. 

4. Pengertian Demokrasi 

Demokrasi berakar pada kata demos dan cratos yang berarti 

“kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan dengan 

bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada beberapa orang 

yang berkuasa dan monarki kukuasaan yang ada pada sedikit orang. 

Menurut D. Arora dan S.S Aswathy, kata demokrasi merujuk pada kata  

demos dalam bahasa Yunani kuno berarti suatu bentuk pemerintahan oleh 

suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya dan para 

aristocrat. Maka dari itu, dalam pengertian Yunani kuno demokrasi adalah 

kukuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar sehingga 

demokrasi pada saat itu, misalnya Aristoteles, di tempatkan sebagai bentuk 

pemerintahan yang buruk. 
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5. Bentuk-Bentuk Demokrasi 

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi 

langsung dan demokrasi perwakilan. 

a. Demokrasi Langsung 

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi 

dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam 

menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili 

dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka 

memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. 

Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya 

demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang 

harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. 

Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena 

umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan 

seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, 

sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan 

rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari 

semua permasalahan politik negara. 

b. Demokrasi Perwakilan 

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih 

perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat 

dan mengambil keputusan bagi mereka.
 48
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6. Asas-Asas Demokrasi 

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi 

adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia 

mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan 

gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: 

a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan 

wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, 

umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan 

b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan 

pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan 

bersama. 

7. Ciri-ciri Demokrasi 

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah 

demokrasi yang baik. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu 

tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. 

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: 

a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan 

keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 

b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi rakyat (warga negara). 

c. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala 

bidang. 

d. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen 

sebagai alat penegakan hukum 
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e. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 

f. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan 

informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 

g. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di 

lembaga perwakilan rakyat. 

h. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan 

(memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga 

perwakilan rakyat. 

i. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, 

golongan, dan sebagainya).
 49

 

 

B. Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) 

1. Pengertian Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) 

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 

tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan 

membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule 

making function), kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan 

melaksanakan undang-undang (rule application function), ketiga, 

kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-

undang (rule adjudication function).  

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-

kekuasaan (function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang 

                                                             
49

 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia 

Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 21. 



 

 
 

45 

sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang 

berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.
50

 

2. Sejarah Singkat Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) 

Pertama kali mengenai fungsi-fungsi kekuasaan negara dikenal di 

Perancis pada abad ke-XVI, pada umumnya diakui lima yaitu: (i) fungsi 

diplomacie; (ii) fungsi defencie; (iii) fungsi financie; (iv) fungsi justicie; 

dan (v) fungsi policie. Oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya Two 

Treatises on Civil Goverment (1690) kemudian konsepsi mengenai fungsi 

kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) 

eksekutif; (iii) fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-

masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan 

tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke 

memandang mengadili itu sebagai uittvoering, yaitu termasuk pelaksanaan 

undang-undang.
51

  

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut 

pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya L’Esprit des Lois (The 

Spirit of the Law). Alasan Montesquieu mengembangkan konsep Trias 

Politika didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia ingin 

menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa 

lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan 

dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan 
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kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah 

terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai 

alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.
 52

 

Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh 

Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena 

disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu 

dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah 

kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi 

penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar 

negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas 

pelanggaran undang-undang.
53

 

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat 

dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau 

badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan 

olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan 

dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada 

kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau 

satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, 

diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan 

membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusankeputusan umum 

dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu”.
54
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Sementara itu, C. Van Vollenhoven mengembangkan pandangan 

yang tersendiri mengenai soal ini. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan 

negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasa 

diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi regeeling (pengaturan); (ii) 

fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak 

atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi 

ketertiban dan keamanan. Namun, pandangan yang paling berpengaruh di 

dunia adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya 

tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan 

yudisial.
55

  

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami 

perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan 

yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh 

Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan 

di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan 

ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan 

melampaui batas kekuasaannya.
56

  

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara 

yang sedang berkembangan dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah 

menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir 

semua aspek kehidupan kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti 
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“pemisahan kekuasaan” tidak dapat dipertahankan lagi.
57

 Selain itu, 

dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk 

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Welfare State). Untuk mencapai 

tujuan tersebut negara dituntut menjalan fungsi secara tepat, cepat dan 

komprehensip dari semua lembaga negara yang ada.
58

  

3. Bentuk-Bentuk Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) 

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara 

antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di 

dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya 

menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat 

legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias 

Politika.
59

 

a. Eksekutif  

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh lembaga 

eksekutif. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau 

melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga 

eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan.
 60

 

Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya 

terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-

menterinya. Salah satu negara dengan Presiden sebagai kepala 

eksekutifnya adalah Indonesia. Dalam penyelenggaraan 
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pemerintahannya, Indonesia menerapkan asas desentralisasi dan 

otonomi daerah. Tujuannya adalah agar kekuasaan eksekutif tidak 

menumpuk di pusat, sehingga demokrasi dapat lebih dirasakan pada 

level masyarakat daerah yang paling bawah. Menurut tafsiran 

tradisional azas Trias Politica, tugas lembaga eksekutif adalah 

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

lembaga legislatif, serta menyelenggarakan undang-undang yang 

dibuat oleh lembaga legislatif. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga 

eksekutif sangat luas ruang geraknya, bahwa wewenang lembaga 

eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan 

undang-undang saja.
 61

 

b. Yudikatif 

 Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh 

warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undang melalui wakilnya yang duduk dalam lembaga 

Mahkamah Agung (MA). Lembaga ini berperan sebagai alat 

pengendali sosial, yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga 

kekuasaan eksekutif. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk 

menegur, menasihati, atau memberi saran-saran kepada pemerintah 

dalam kaitan pelaksanaan GBHN dan undang-undang hasil produk 

lembaga legislatif. Lembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya 

kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun 
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lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 

sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-

norma hukum yang berlaku di masyarakat/negara Indonesia.
 62

 

Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu 

kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung 

(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan 

kehakiman yang merdeka sehingga setiap orang akan mendapat 

jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang 

berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu 

kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara. 

Batasan mengenai ruang lingkup merdeka, adalah bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik 

Indonesia.
 63
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Independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat utama 

demokrasi dalam hal tersebut terkandung penekanan bahwa 

independensi kekuasaan kehakiman harus terdapat dalam hubungan 

dengan eksekutif dan legislatif sebagaimana juga dalam hubungan 

dengan kelompok-kelompok politik, ekonomi, atau penekanan sosial 

yang dikemukaan oleh Macsonald, Matscher dan Petzold.
64

  

c. Legislatif 

 Lembaga legislatif adalah lembaga legislator atau membuat 

undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Oleh 

karena itu, lembaga ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, 

atau yang dikenal sebagai Parlemen. Parlemen/DPR dianggap 

merumuskan kemauan rakyat/umum yang mengikat seluruh 

masyarakat. Namun lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengeksekusi sebuah undang-undang.  

Di Indonesia, lembaga legislatif terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu lembaga legislatif pusat (DPR) dan lembaga legislatif daerah 

(DPRD). legislatif adalah suatu tempat dimana secara formal masalah-

masalah kemasyarakatan dibahas oleh wakil masyarakat. Kerena wakil 

masyarakat terlibat di dalam pembahasan itu, maka apapun yang 

diputuskan mengingat kepentingan masyarakat untuk melaksanakan. 

Menurut Budiardjo (2000: 37) mengemukakan bahwa: Lembaga 

legislatif adalah lembaga legislator atau membuat undang-undang. 

Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu 
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lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang dikenal 

sebagai Parlemen.  

Di Negara Indonesia, lembaga Legislatif mempunyai tugas 

yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Tugasnya 

adalah: Untuk membuat dan mengesahkan undang-undang.  

 

C. Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan  

Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan 

pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan 

organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai 

tujuan organisasi. Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa 

pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, dan misi atau 

tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau 

segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah yang sesuai 

dengan semestinya atau tidak.
65

 

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pengawasan 

termasuk pengendalian yang berarti mengarahkan atau memperbaiki suatu 

kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju kearah yang benar.
66
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Menurut Stephen Robein (1980), pengawasan dapat didefenisikan 

sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin 

jalannya pekerjaan, dengan selesai secara sempurna sebagaimana yang 

direncanakan dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling 

berhubungan. Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah 

proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. Arifin Abdurahman (1960) mengatakan 

bahwa ada beberapa factor membantu pengawasan dan mencegah berbagai 

kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu : a). Filsafat 

yang dianut oleh satu bangsa, b). Agama yang mendasari, c). Kebijakan 

yang dijalankan, d). Anggaran pembiayaan, e). Penempatan pegawai dan 

oprosedur kerja, f). Kemantapan koordinasi dalam organisasi.
67

 

Menurut Griffin bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar 

tahapan yaitu: a). Establish standards, dengan menetapkan kembali target 

atau program yang berikut untuk perbandingan yang membawa kinerja 

terukur, standar pengawasan inipun selalu konsisten terhadap tujuan 

organisasi. b). Measurement performance, ukuran kinerja yang tetap, 

kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi, untuk suatu 

pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, 

mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari suit Post, 

kualitas produk dan jumlahnya, penampilan pekerja sering diukur antara 
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mutu dan jumlah terhadap hasil. c). Compare performance Grains standar, 

membandingkan kembali kinerja dengan standar. d). Consider corrective 

action, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat, manajer 

memerlukan analisis dan keahlian diagnistik, meneliti tingkat 

penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma. 

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen 

aparatur Negara agar segala tugas, fungsi, dan program-program yang 

dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi 

pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses 

pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang 

telah ditetapkan.
68

 

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen 

pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis unuk 

terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan 

melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, 

maka diharapkan kemampuan terutama dibidang kontrol pengawasan, 

dapat ditingkatkan kepastiannya dalam rangka membangun infrastruktur 

birokrasi yang lebih kompetitif.
69

 

2. Maksud Pengawasan 

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk: 

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 
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b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-

kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. 

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai. 

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan 

e. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 

f. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-

perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan 

yang salah 

g. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah 

tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga 

mendapat efisiensi yang lebih besar.
 70

 

3. Tujuan Pengawasan 

Menurut Rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan 

perintah 

b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan 

penyelewengan. 
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c. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang 

dihasilkan 

d. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi 

dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat 

kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mengawasi logistik pemilu 17 

April 2019 adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam 

mengawasi setiap tahapan-tahapan mengenai logistik pemilu meliputi 

perencanaan logistik, pengadaan logistik, penyediaan logistik, penyortiran 

logistik, penglipatan surat suara, pengepakan logistik, pendistribusian dan 

pengembalian logistik pemilu, Sehingga fungsi bawaslu berdasarkan 

undang-undang No. 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum sangat 

diharapkan. Dalam undang-undang ini bahwasanya tugas dan wewenang 

bawaslu adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap setiap proses 

ataupun tahapan pemilu, penulis menilai dalam penerapannya belum 

berjalan dengan maksimal, ini dapat dinilai dari temuan-temuan 

kekurangan logistik pemilu yaitu surat suara dalam penyelenggaraan 

pemilu serentak 17 April 2019. 

2. Adapun faktor penghambat bawaslu Kabupaten Kampar dalam mengawasi 

logistik pemilu serentak 17 April 2019 berdasarkan undang-undang No. 7 

tahun 2019 tentang pemilihan umum diantaranya yaitu: (a) ketepatan waktu 

(b) sumber daya manusia. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian penulis, maka adapun saran yang dapat penulis 

berikan yaitu : 

1. Ketua badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Kampar selaku ketua 

pengawas dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan logistik, terutama 

dalam mengawasi logistik pemilu serentak 17 April 2019 di Kabupaten 

Kampar, harus lebih berperan aktif baik secara langsung maupun tidak 

langsung, lebih inovatif dalam melakukan arahan kepada jajarannya 

sehingga mendapatkan hasil yang optimal, serta menjalin kerja sama yang 

baik dan saling bersinergitas agar terlaksananya tugas dan wewenang 

sebagai badan atau lembaga pengawas pemilu, harus mensosialisasikan 

aturan lebih persuasif kepada jajaran bawaslu secara maksimal sehigga 

dapat mengurangi masalah-masalah dalam mengawasi penyelenggaraan 

pemilu. 

2. Selain saran untuk bawaslu Kabupaten Kampar, juga untuk KPU beserta 

jajarannya selaku penyelenggara pemilu, diharapkan agar lebih 

memerhatikan setiap proses ataupun tahapan-tahapan mengenai persiapan 

logistik pemilu terutama surat suara yang merupakan kebutuhan logistik 

utama untuk menyelenggarakan pemilu terkait jenis, jumlah, sasaran 

ataupun tujuan, tepat waktu, serta efisien. sehingga tidak terjadi kesalahan-

kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga tidak merugikan rakyat 

dalam memberikan hak pilihnya. 
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