
A. PELANGGARAN PEMILU DAN BUKAN PELANGGARAN PEMILU KADA 

Pelanggaran Pemilu dapat berupa : 

1. Pelanggaran Pidana. 

2. Pelanggaran Administrasi. 

 

B. PELANGGARAN PIDANA PEMILU 

1. Pelanggaran Pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu 

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 jo. UU Nomor 12 tahun 2008 yang penyelesaiannya 

dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 

2. Ketentuan Pidana Pemilu kada terdapat dalam : 

a. Pasal 115 UU Nomor 12 tahun 2008 

b. Pasal 116, pasal 117, Pasal 118 dan pasal 119 UU Nomor 32 tahun 2004 

3. Terlapor dalam pelanggaran Pidana Pemilu kada meliputi : 

a. Setiap orang 

b. Pasangan calon 

c. Tim kampanye 

d. Penyelenggara pemilu Kada 

 

C. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH 

1. UU Nomor 12 tahun 2008 
Pasal 115 

 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 

benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang 
diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan 
dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling 
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan 
hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut 
mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua 
belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda 



paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut 
suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan 
suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain 
sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh 
dua juta rupiah). 

(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, 
menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai 
surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh 
enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling 
sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan 
yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi 
seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah 
menurut Undang-Undang ini, diancam dengan dengan pidana penjara 
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) 
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 
benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah 
tentang  suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi 
pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh 
dua juta rupiah). 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak 
benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal 
pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) 
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

(8) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota 
PU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap 
calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan 
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 
Rp36.000.000,00  tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 



(9) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota 
KPU provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan 
rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh puluh dua) bulan 
dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) 
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

 
 

2. UU No. 32 tahun 2004 
Pasal 116 
 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal 

waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masingmasing pasangan 
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 
(tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar ketentuan larangan 
pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf 
a; huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu 
rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

(3) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar ketentuan larangan 
pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, 
huruf i dan huruf j dan Pasa179 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau 
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 

(4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam 
jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu 
rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

(5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau 
mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara 
paling  singkat  1  (satu)  bulan  atau  paling  lama  6  (enam)  bulan 
dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  600.000,00  (enam  ratus  ribu 
rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

(6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye  melebihi 
batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 
(3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan 



atau paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  bulan  dan/atau  denda  
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah). 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana 
kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana 
dimaksud   dalam   Pasal   85   ayat   (1),   dan/atau   tidak   memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam 
dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  bulan  atau  
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00   (dua   ratus   juta   rupiah)   atau   paling   
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang 
tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan 
oleh Undang-Undang ini,  diancam  dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan 
dari/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

 
 

3. UU No. 32 tahun 2004 
Pasal 117 
 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan 
melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau 
denda paling sedikit  Rp  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dan  paling  

banyak  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau 

materi  lainnya  kepada  seseorang  supaya  tidak  menggunakan  hak 
pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak 
pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak 
sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan 
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling   sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja 
mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari 
dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 
100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 

(4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, 
memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling 
lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 



(dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah). 

(5) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggagalkan  pemungutan 
suara diancam  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam) 
bulan  dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satujuta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

(6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan  
kepada seorang  pekerja  untuk  memberikan  suaranya,  kecuali  
dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling 
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara 
mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 
2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda 
paling sedikit  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dan  paling  

banyak  Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
(8) Setiap orang yang bertugas membantu  pemilih  sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal  89  ayat  (2) dengan  sengaja memberitahukan  pilihan  si 
pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

 
 

4. UU No. 32 tahun 2004 
Pasal 118 
 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau 
menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau 
perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil 

pemungutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 
paling tianyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau 
hilangnya hasil  pemungutan  suara  yang  sudah  disegel,  diancam  
dengan  pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling 



lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus 
ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan 
suara dan/atau berita acara daa sertifikat hasil penghitungan suara, 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

 
 

5. UU No. 32 tahun 2004 
Pasal 119  
 
Jika  tindak  pidana  dilakukan  dengan  sengaja  oleh penyelenggara  atau 
pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari 
pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118. 

 

 

D. PELANGGARAN ADMINISTRASI 

1. Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 

yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain 

yang diatur dalam peraturan KPU terkait penyelenggara pemilu kada. 

2. Terlapor dalam pelanggaran administrasi Pemilu kada meliputi : 

a. Penyelenggara pemilu kada 

b. Pasangan Calon 

c. Tim kampanye. 

 

 

E. UNSUR-UNSUR TINDAK ADMINISTRASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH 

 

F. LARANGAN KAMPANYE (TITIK RAWAN) 

1. Definisi kampanye yang bersifat kumulatif menjadi celah untuk kampanye 

terselubung (aktivitas social, aktivitas keagamaan, acara kenegaraan, 

kunjungan kerja/ peresmian proyek) ucapan selamat atau rapat-rapat. 



2. Pasangan calon terlambat mendaftarkan nama-nama pelaksana dan anggota 

tim kampanye ke KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota. 

3. KPU Provinsi atau KPU Kab/kota  menyampaikan nama-nama pelaksana dan 

anggota tim kampanye kepada panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/kota. 

4. Curi start kampanye. 

5. Kampanye diluar jadwal. 

6. Masa kampanye tidak dimulai 3 (tiga)hari setelah penetapan calon. 

7. Kampanye dilakukan oleh mereka yang mengaku melakukan perbuatan 

tersebut tidak dalam rangka untuk kampanye atau seseorang melakukan 

aktivitas yang menguntungkan salah satu pasangan calon. 

8. Penggunaan fasilitas jabatan oleh pasangan calon/ tim kampanye. 

9. Pejabat Negara yang belum mendapat izin cuti saat berkampanye. 

10. Izin cuti pejabat Negara belum diberitahukan kepada KPU Provinsi atau KPU 

kab/kota. 

11. Cuti pejabat Negara yang diberi oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 

Presiden dan bagi Bupati/Wakil Wali kota diberikan oleh Gubernur atas nama 

Menteri Dalam Negeri. 

12. KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota tidak memberitahukan izin cuti pejabat 

Negara kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota. 

13. Dalam masa tenang pasangan calon melakukan kampanye dengan kedok 

kegiatan sosial. 

14. Pasangan calon melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

15. Pasangan calon dan tim kampanye melanggar ketentuan jadwal  kampanye 

(waktu dan tempat). 

16. Mengacu UU. 32/2004:78 Pasangan calon dan tim kampanye melakukan 

black campaign (kampanye hitam). 

17. Netralitas pejabat saat kampanye. 

18. Data yang diterima paslon tidak berimbang, khususnya paslon in cumbent. 

19. Dalam kampanye dilarang antara lain : 



a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 45 

Negara Republik Indonesia. 

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau 

pasangan calon yang lain. 

c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan dan/atau masyarakat. 

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada perseorangan, sekelompok anggota 

masyarakat dan/atau pasangan calon yang lain. 

e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. 

f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil 

alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. 

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon. 

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah daerah. 

i. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikan. 

j. Melakukan pawai kendaraan bemotor dan melanggar peraturan lalu lintas. 

k. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon 

lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang 

bersangkutan. 

20. Pelanggaran pidana diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa 

oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota (sulit membedakan 

pelanggaran administrasi/pidana dengan sengketa pemilu) 

21. Bentrokan atau benturan atau konflik kekerasan antar pendukung Pasangan 

calon/tim kampanye. 

22. Peserta pemilu memanfaatkan keterbatasan jumlah pengawas pemilu, 

kondisi geografis yang sulit dan kondisi sosial politik di masing-masing 

tingkatan untuk melakukan pelanggaran. 

23. Peserta kampanye/seseorang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu 

jalannya kampanye. 

24. Kepala Daerah dan pejabat daerah mengambil keputusan menguntungkan 

atau merugikan pasangan calon. 



25. Mobilisasi massa pada saat kampanye dari luar atau lintas wilayah pemilihan. 

 


