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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah lembaga penyelenggara pemilu

Tahun 1955, untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan

penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada surat edaran Menteri

Kehakiman nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37 KDN

tanggal 30 juli 1953 1 , yaitu :

a. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan

pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI

sekurang-kurangnya 5(lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan)

orang dengan masa kerja 4(empat) tahun.

b. Panitia pemilihan (PP): dibentuk disetiap daerah pemilihan untuk

membantu persiapan dan menyelengarakan pemilihan anggota

konstituante dan DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5(lima)

orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang anggota dengan

masa kerja 4 (empat ) tahun.

c. Panitia pemilihan kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap Kabupaten oleh

Menteri Dalam Negeri yag bertugas membantu panitia pemilihan

mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante

dan anggota DPR.

1 Muhammad darwis, pelaksanaan pemilu kepala daerah di kab/kota di Riau tahun 2010-
2011 perspektif hukum tata negara.pekanbaru :(suska press ,2011) h. 19
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d. Panitia pemungutan suara (PPS) dibentuk disetiap kecamatan oleh Menteri

Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu

persiapan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR serta

menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sukurang-

kurangnya 5(lima) orang anggota dan camat karena jabatannya menjadi

ketua PPS merangkap anggota dan diberentikan oleh PPK atas nama

Menteri Dalam Negeri.

Tahun 1971, lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan

keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam

Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan

Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU, dan Badan Perbekalan dan

perhubungan. Sturktur Organisasi penyelenggara di pusat, disebut panitia

pemilihan Indonesia (PPI), diprovinsi disebut Panitia pemilihan daerah tingkat

I ( PPD I), dikabupaten / Kota Madya disebut panitia pemilihan daerah tingkat

II (PPD II), di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan

didesa/kelurahan disebut panitia pendaftaran pemilih (Pentarlih). Untuk

melaksanakan pemungutan dan pengitungan suara dibentuk kelompok

penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri

dibentuk panitia pemilihan luar Negeri( PPLN) Panitia Pemungutan Suara

Luar Negeri (PPSLN), dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar

negeri ( KPPSLN) yang bersifat sementara (adhoc).2

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang

memiliki struktur yang sama denga penyelenggara pada tahun 1971, yaitu PPI

2 Ibid h.20
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ditingkat pusat, PPD I tingkat provinsi, PPD II tingkat kab/madya, PPS

dikecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan dan KPPS. Bagi warga negara

Indonesia di luar negeri dibentuk  PPLN,PPSLN, KPPSLN yang bersifat

adhoc.3

Stuktur organisasi penyelenggara pamilu 1982 sama dengan stuktur

organisasi penyelenggara pemilu 1977 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II,

PPS, Pentarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur

Organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan stuktur organisasi

penyelenggara pemilu 1982 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS,

Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur organisasi

penyelenggara pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara

pemilu 1987 yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS,

serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. Struktur organisasi penyelenggara pemilu

tahun 1997 sama dengan struktur organisasi pemilu 1992 yaitu terdiri dari PPI,

PPD I, PPD II, PPS, Pentarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.4

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

yang dibentuk oleh presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsure partai

politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU

juga dibantu oleh sekeretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat

pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan

unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan ditingkat daerah

dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk

3 Ibid. h21
4 ibid
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penyelenggaraa di luar Negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, KPPSLN

yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta pemilu diambah

beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.5

Penyelenggara pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggara

ditingkat Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan ditingkat

kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain  badan penyelenggara

pemilu diatas terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara

(adhoc) yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK) panitia pemungutan suara

(PPS) untuk ditingkat Desa/ kelurahan, dan kelompok penyelenggara

pemungutan suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggara di luar Negeri

(PPLN) dan kelompok penyelenggra pemungutan suara Luar Negeri(

KPPSLN).6

Pemilu tahun 2009 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan Umum

dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat Nasional dilaksanakan

oleh KPU, ditingkat Provinsi dilaksanakan oleh KPU provinsi. Tingkat

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/Kota. Selain badan

penyelenggara pemilu diatas terdapat juga penyelenggara pemilu bersifat

sementara (adhoc) yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia

pemungutan suara (PPS), untuk tingkat Desa/ kelurahan , dan kelompok

penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk TPS. Untuk penyelenggara di

5 Ibid.h.22
6 Ibid.
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luar Negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara Luar

Negeri( KPPSLN).

B. Sejarah Pengawas Pemilu

Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas

Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut

undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga

pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut

Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu

Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.7

Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc (Sementara) yang dibentuk

sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan

dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas

Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan

pelanggaran pidana pemilu. 8

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga

pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982,

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatar belakangi oleh

protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara

yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.  Karena

pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih

7 Dokumen panwaslu kota pekanbaru
8 ibid
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masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi

Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang

yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk

menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu,

pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam

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

baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak

Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas

pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia

Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat Undang-

Undang No. 12 tahun 2003 menegaskan, untuk melakukan pengawasan

Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu

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

Pemilu Kecamatan.

Panwaslu Kabupaten/kota mempunyai tugas pokok melakukan

pengawasan terhadap tahapan penyelenggarakan pemilu, diwilayah kerjanya

masing-masing, baik pemilu anggota DPR,DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat adhoc (sementara), dibentuk paling

lambat 1(satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan

berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan

pemilu selesai. Panwaslu kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota

Kabupaten/kota dalam hal ini kota Pekanbaru .

Anggota panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3(tiga) orang, terdiri dari

kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan

pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam komposisi

anggota panwaslu Kabupaten/Kota harus memerhatikan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masing-masing

anggota panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama .

Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota.

Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu

Kabupaten/kota itu sendiri.
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C. Sturktur organisasi Panwaslu Kota Pekanbaru tahun 2014

Stuktur Dan Organisasi Panwaslu Kota Pekanbaru

PLENO

DIV.PENGESAHAN
DAN PENINDAKAN

PELANGGARAN
(BUSTAMI RAMZI,

SPd)

DIV.SDM &
ORGANISASI

(INDRA DINATA
S.FIL

KETUA

KEPALA
SEKRETARIAT

(EKA SUSI
POERWANTI,SH)

BENDAHARA
(UMULLIA SALMI

, SE)

PANWASCAM
TAMPAN

PANWASCAM
PAYUNG SEKAKI

PANWASCAM
LIMA PULUH

PANWASCAM
SAIL

PANWASCAM
BUKIT RAYA

PANWASCAM
TENAYAN

RAYA
PANWASCAM

RUMBAI
PANWASCAM
SENAPELAN

PANWASCAM
SUKAJADI

PANWASCAM
RUMBAI
PESISIR

PANWASCAM
PEKANBARU

KOTA

PANWASCAM
MARPOYAN

DAMAI

DIV.PENGAWASAN
DAN HUB.ANTAR

LEMBAGA
(BUDI CHANDRA,

SE,.SH.MH)


