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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa disampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Divisi Hukum 

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di 

Provinsi Baten Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik.  

 

Adapun penyusunan laporan laporan Akhir Divisi Hukum pada Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Provinsi Baten Tahun 2020  

ini adalah dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan berjenjang 

lembaga Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah mempercayai Bawaslu sebagai 

salah satu penyelenggara dalam Pemilihan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh 

Undang-Undang dan keterbukaan informasi dalam penegakan keadilan Pemilihan. 

 

Laporan divisi hukum ini merupakan wujud konkrit akuntabilitas dan transparansi 

Bawaslu Provinsi Banten pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan 

Bupati Dan Wakil Bupati di Provinsi Baten Tahun 2020  dalam melakukan tugas, kewajiban, 

dan kewenangannya. Dan akhirnya kita semua berharap semoga laporan ini dapat menjadi 

referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang 

akan datang.  

 

 

Serang,  Maret 2021 

Koordinator Divisi Hukum,  

Data dan Informasi 

Bawaslu Provinsi Banten 

 

Ttd 

 

DIDIH M. SUDI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau dibaca Pemilihan) merupakan instrumen 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip 

demokrasi di daerah. Pemilihan merupakan perwujudan dimana rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan turut menentukan kebijakan kenegaraan pada suatu daerah 

tertentu. Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan 

Pemilihan secara langsung. Pemilihan merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan 

pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.  

Dalam pelaksanaan pemilihan, peran penyelenggara Pemilihan sebagai lembaga 

yang menyelenggarakan Pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan satu 

kesatuan fungsi dalam Penyelengaraan Pemilu untuk memilih wakil rakyat secara 

langsung. Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran besar 

dalam pencegahan, pengawasan serta penindakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 

2020 ini di tengah pandemi Corona Virus-19 (CoVid 19).  

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang P 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota menjadi Undang-Undang meskipun digelar pada masa pandemi Corona 

Virus-19 (CoVid 19) Pemilihan 2020 tetap bertujuan  menciptakan iklim demokrasi di 

tengah masyarakat serta penguatan demokrasi dalam sistem bernegara dan 

pengendalian konflik sosial. 
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BAB II 

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM 

 

A. PENGUATAN KAPASITAS HUKUM  

1. PELATIHAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  

Bawaslu Provinsi Banten mengikuti giat Peningkatan Kapasitas Pemberian 

Bantuan dan Pendampingan Hukum secara Daring – Angkatan I yang 

diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia Divisi Hukum bagian Bantuan 

Hukum pada tanggal Jumat-Rabu, 15-20 Mei 2020 pukul 09.00 WIB. 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberian Bantuan dan Pendampingan Hukum 

memiliki tujuan :  

a. Peserta memiliki kompetensi dasar dalam melakukan pemetaan 

permasalahan dan analisis perkara  

b. Peserta memiliki kemampuan dalam melakukan bantuan dan/atau 

pendampingan hukum dalam perkara yang terjadi  

c. Peserta memiliki kemampuan dalam memahami perkembangan 

permasalahan hukum kepemiluan  

Narasumber dari eksternal dalam kegiatan ini adalah :  

a. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. ( Hakim Konstitusi)  

b. Dr. Khairul Fahmi (Akademisi)  

c. Charles Simabura (Akademisi)  

d. Veri Junaidi (Praktisi Hukum)  

e. Abdul Fikar Hadjar (Praktisi Hukum)  

Adapun silabus materi yang disampaikan diantaranya :  

1. Penugasan /Studi Kasus Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Kode Etik,  

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk melakukan pemetaan terhadap 

pemahaman dan kemampuan analisis awal peserta terhadap materi pelatihan 

yang diberikan.  

2. Strategi advokasi penanganan kasus hukum Perdata dan Pidana  

3. Strategi advokasi penanganan kasus hukum Tata Usaha Negara, Kode Etik 

dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  

4. Konstitusionalitas Pemilu dan Pilkada, Penegakkan Hukum Pemilu dan 

Electoral Justice System, serta Perkembangan Kewenangan Bawaslu dalam 

Penegakkan Hukum Pemilu  

5. Pembentukan Task Force dan Penyusunan Business Process Penanganan 

Kasus 
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Angkatan I terdiri dari 11 Provinsi yaitu Provinsi Aceh,Provinsi Sumatera Utara, Provinsi 

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi 

Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Gambar. 1 

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemberian Bantuan dan Pendampingan Hukum 

secara Daring Angkatan I tanggal 15 Mei 2020 
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Gambar. 2 

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemberian Bantuan dan Pendampingan Hukum 

secara Daring Angkatan I tanggal 16 Mei 2020 
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Gambar. 3 

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemberian Bantuan dan Pendampingan Hukum 

secara Daring Angkatan I tanggal 17 Mei 2020 
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a. Keterampilan Litigasi Hukum Pemilihan “diimah bae” 

Diimah Bae merupakan Diskusi daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting 

dengan mengangkat tema “Keterampilan Litigasi Hukum Pemilihan” bagi 

Jajaran Pengawas Pemilu (Adhoc Pemilihan 2020 dan Staf di Lingkungan 

Bawaslu Provinsi serta Kab/Kota di Wilayah Banten ) selama masa pandemi 

sebagai salah satu fungsi pendidikan/pembelajaran khususnya dibidang 

hukum pemilihan bagi jajaran pengawas pemilu yang dilihat dari sudut 

pandang penyelenggara pemilu.  

Kegiatan “Keterampilan Litigasi Hukum Pemilihan” ini direncakan 

dilakukan secara series yang terdiri atas 4 sesi/series pertemuan.  

Tujuan diselenggarakannya Program Diimah Bae di masa Pandemi :  

1) Brainstorming  

Sharing dengan mengumpulkan berbagai macam gagasan terhadap 

suatu masalah untuk mengupayakan penyelesaian masalah/isu 

khususnya hukum pemilihan sebagai penyelenggara pemilu  

2) Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas  

Bentuk sosialisasi pendidikan hukum pemilihan dan peningkatan 

kapasitas bagi jajaran pengawas pemilu di lingkungan bawaslu di 

masa pandemic 

3) Promote  

Sarana untuk mempromosikan pengetahuan hukum/ penyebarluasan 

informasi terkait hukum  pemilihan di Bawaslu 

4) Update Situasi dan Kondisi  

Update situasi dan kondisi hukum proses pengawasan, pencegahan, 

serta penindakan Bawaslu ditengah terjadinya pandemic 
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Diimah Bae dilaksanakan khusus untuk jajaran pengawas pemilu Peserta 

akan dibatasi Maks. 100 orang, dengan melakukan pendaftaran terlebih 

dahulu pada contact person yang nantinya akan dicantumkan didalam Online 

Poster untuk mendapatkan Meeting ID dan Password Zoom Meeting.  

Gambar. 4 

Diimah Bae Series I  Kamis, 14 Mei 2020 – Pembahasan “Surat Kuasa Khusus” 
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Gambar. 5 

Diimah Bae Series II Kamis, 21 Mei 2020 – Pembahasan “Pembuktian” 
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Gambar. 6 

Diimah Bae Series III Kamis, 11 Juni 2020 – Pembahasan “Laporan, Permohonan, 

Gugatan dan Aduan” 
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Gambar. 7 

Diimah Bae Series Finale Kamis, 18 Juni 2020 – Pembahasan “(Tanya Jawab) 

Pengawas Pemilihan dalam Menghadapi Problematika Hukum” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persiapan Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan 

Rakernis Kesekretariatan Dalam Rangka Kesiapan Pemberian Keterangan 

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Dan Wakil Bupati Serta  Walikota 

Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Provinsi Banten Tanggal 1-3 Desember 

2020 

Pasal 30 PMK Nomor 5 Tahun 2020 menyebutkan "Bawaslu Provinsi 

dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai pemberi keterangan 
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dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah". 

Berkaitan dengan adanya pengaturan pemanggilan Pengawas Pemilu 

sebagai pemberi keterangan dalam Permohonan Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota tersebut, maka Bawaslu Provinsi Banten 

sebagai institusi Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Provinsi, di dalam 

melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, Bawaslu Provinsi 

Banten memandang perlu untuk melakukan pembekalan kepada seluruh 

Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota  untuk mempersiapkan 

Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi. Pembekalan dimaksud 

dalam rangka memberikan gambaran posisi Pengawas Pemilu dalam 

Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota tersebut. 

a) Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari kegiatan Rakernis Kesekretariatan Dalam Rangka 

Kesiapan Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pembekalan dalam menghadapi Persidangan 

Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi; 

2) Memberikan pemahaman terkait Beracara dalam persidangan di 

Mahkamah Konstitusi; dan 

3) Melakukan konsolidasi data terhadap permasalahan masing-masing 

daerah untuk persiapan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di 

Mahkamah Konstitusi. 

Kegiatan dilaksanakan pada : 

Hari  : Selasa-Kamis 

Tanggal : 1-3 Desember 2020 

Tempat  : Swiss-Belinn Modern Cikande, Jalan Raya Serang-

Jakarta KM. 68 Cikande, Serang, Banten   

 

Peserta dari Kegiatan Bimbingan Teknis Kesekretariatan Dalam Rangka 

Kesiapan Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 
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Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020 adalah Bawaslu 

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020, yang 

terdiri atas :  

1) Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi 

2) Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran  

3) Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa  

4) Koordinator Divisi Pengawasan  

5) 1 (satu) orang staf pelaksana 

 

Kegiatan ini dilakukan dengan metode :  

a. Pemaparan mekanisme, sistematika dan prosedur pemberian 

Keterangan Tertulis di Mahkamah Konstitusi  

b. Simulasi Penulisan Keterangan dan Penyampaian Keterangan 

Tertulis di Mahkamah Konstitusi 

 

Gambar 8 

Rakernis Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilu 
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2. FASILITASI DAN KONSULTASI KAJIAN HUKUM  

a. Analisis Rancangan Undang Undang Pemilu 

Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan Kajian Hukum terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu, dimana hasil dari kajian hukum tersebut: 

Tabel 1 

Matriks Analisa Draft RUU Pemilu 

Bawaslu Provinsi Banten 

Bagian Ketiga 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu 

Pasal 109-Pasal 133 

 

No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

1 Pasal 109 

 

Bawaslu bertugas: 

a. menyusun standar tata laksana 

pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilu untuk pengawas 

Pemilu di setiap tingkatan; 

b. melakukan pencegahan dan 

penindakan terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 

c. mengawasi persiapan 

Pasal 109 Bawaslu bertugas menyusun standar 

tata laksana :  

a. Pencegahan dan 

Pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan ;(Pasal 110)  

b. Penindakan Pelanggaran dan 

Sengketa Pemilu dan 

Pemilihan (Pasal 111) 

c. Kelembagaan/Organisasi 

Pasal 109 dibagi ke dalam 3 bagian tata 

laksana, dan penjelasannya dijabarkan 

dalam  Pasal 110-Pasal 112  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Penyelenggaraan Pemilu, yang 

terdiri atas: 

perencanaan dan penetapan 

jadwal tahapan Pemilu; 

1. perencanaan pengadaan 

logistik oleh KPU; 

2. sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilu; 

dan 

3. 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 

(Pasal 112) 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

pemilih sementara serta 

daftar pemilih tetap; 

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 logistik Pemilu 

dan pendistribusiannya; 

7. pelaksanaan pemungutan 

suara dan penghitungan 

suara hasil Pemilu di TPS; 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

8. pergerakan surat suara, 

berita acara penghitungan 

suara, dan sertifikat hasil 

penghitungan suara dari 

tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. rekapitulasi hasil 

penghitungan suara di PPK, 

KPU KabupatenjKota, 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 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Republik Indonesia; 

g. mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan, yang terdiri 

atas: 

1. putusan 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; dan 

5. keputusan pejabat yang 

berwenang atas 

pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, 

netralitas anggota 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas 

anggota Kepolisian 

Republik Indonesia; 

h. menyampaikan dugaan 

pelanggaran kode etik 

Penyelenggara 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 pembentukan dan 

pelaksanaan Peraturan KPU; dan 



 

LAPORAN DIVISI HUKUM, DATA & INFORMASI  BAWASLU PROVINSI BANTEN | 19 
 

No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

m. melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

   Pasal 110  Dalam pencegahan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan, Bawaslu bertugas: 

a. mengawasi persiapan 

Penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan, yang terdiri atas: 

1. perencanaan dan 

penetapan jadwal 

tahapan Pemilu dan 

Pemilihan; 

2. perencanaan 

pengadaan logistik oleh 

KPU; 

3. sosialisasi 

Penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan; 

Penambahan frasa  

“pembentukan dan..” pada huruf f  

 

Mengubah redaksi  

Menyupervisi pada huruf h menjadi  

“…melakukan supervisi…” 



 

LAPORAN DIVISI HUKUM, DATA & INFORMASI  BAWASLU PROVINSI BANTEN | 20 
 

No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

dan 

4.  pelaksanaan 

persiapan lainnya 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. mengawasi pelaksanaan 

tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan, yang 

terdiri atas: 

1. pemutakhiran data 

pemilih dan penetapan 

daftar pemilih 

sementara serta daftar 

pemilih tetap; 

2. penataan dan 

penetapan daerah 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

pemilihan DPRD 

kabupaten/kota; 

3. penetapan Peserta 

Pemilu dan Pemilihan; 

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 logistik 

Pemilu dan Pemilihan 

dan 

pendistribusiannya; 



 

LAPORAN DIVISI HUKUM, DATA & INFORMASI  BAWASLU PROVINSI BANTEN | 22 
 

No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

7. pelaksanaan 

pemungutan suara dan 

penghitungan suara 

hasil Pemilu dan 

Pemilihan 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 suara di 

PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU 

Provinsi, dan KPU; 

10. pelaksanaan 

penghitungan dan 

pemungutan suara 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

ulang Pemilu dan 

Pemilihan lanjutan, dan 

Pemilu dan Pemilihan 

susulan; dan 

11. penetapan hasil Pemilu 

dan Pemilihan; 

c. mencegah terjadinya praktik 

politik uang; 

d. mengawasi netralitas 

aparatur sipil negara, 

netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan 

netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia; 

e. mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan, yang 

terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan 

mengenai pelanggaran 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

dan sengketa Pemilu 

dan Pemilihan; 

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 

aparatur sipil negara, 

netralitas anggota 

Tentara Nasional 

Indonesia, dan 

netralitas anggota 

Kepolisian Republik 

Indonesia; 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

f. mengawasi pembentukan 

dan pelaksanaan Peraturan 

KPU; 

g. mengidentifikasi dan 

memetakan potensi 

kerawanan serta  

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan; 

h. mengoordinasikan, 

melakukan supervisi, 

membimbing, memantau dan 

mengevaluasi 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan;  

i. berkoordinasi dengan 

instansi pemerintah terkait;  

j. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu dan 

Pemilihan; dan  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

k. melaksanakan tugas lain 

sesuai degan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

 

2 Pasal 110 (1) Dalam melakukan pencegahan 

pelanggaran Pemilu dan 

sengketa proses Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 109 huruf b, Bawaslu 

bertugas: 

a. mengidentifikasi dan 

memetakan potensi 

kerawanan serta 

pelanggaran Pemilu; 

b. mengoordinasikan,

 menyupervisi,

 membimbing,

 memantau, dan 

mengevaluasi 

Pasal 111 

 

(1) Dalam melakukan 

penindakan Pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan, 

Bawaslu bertugas:  

a. melakukan 

pemeriksaan, kajian, 

dan memutuskan 

pelanggaran Pemilu 

dan Pemilihan serta 

melakukan proses 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan;   

b. menyampaikan 

dugaan pelanggaran 

Frasa Penindakan pada ayat 3 diganti 

dengan  “Penyelesaian” 

 

Mekanisme Investigasi  dijelaskan lebih 

lanjut dalam penjelasan 

 

Penambahan frasa “pelanggaran hukum 

lainnya” pada ayat 2 huruf c  

 

Penambahan pada ayat 1 huruf h  

 

Frasa “Secara” pada ayat (2) huruf b diganti 

syarat 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Penyelenggaraan Pemilu; 

c. berkoordinasi dengan 

instansi pemerintah terkait; 

dan 

d. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu 

(2) Dalam melakukan penindakan 

pelanggaran Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 109 huruf b, Bawaslu 

bertugas: 

a. menerima, memeriksa dan 

mengkaji dugaan 

pelanggaran Pemilu; 

b. menginvestigasi dugaan 

pelanggaran Pemilu; 

c. menentukan dugaan 

pelanggaran administrasi 

Pemilu, dugaan pelanggaran 

kode etik 

penyelenggara Pemilu 

dan Pemilihan kepada 

DKPP;  

c. menyampaikan 

dugaan tindak pidana 

Pemilu dan Pemilihan 

kepada Gakkumdu; 

d. menerima, memeriksa, 

dan mengkaji dugaan 

pelanggaran Pemilu 

dan Pemilihan;  

e. menginvestigasi 

dugaan pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan;  

f. menentukan dugaan 

pelanggaran 

administrasi Pemilu 

dan Pemilihan, dugaan 

pelanggaran kode etik 

Frasa “Formal” pada ayat (2) huruf b  

diganti Formil  

 

Rekomendasi:  

Penambahan Pasal khusus terkait imunitas 

pengawas pemilu sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

kode etik Penyelenggara 

Pemilu dan/atau dugaan 

tindak pidana Pemilu dan 

pelanggaran hukum lainnya; 

dan 

d. memutus pelanggaran 

administrasi Pemilu; 

e. Memutus pelanggaran 

Administrasi TSM Pemilu; 

(3) Dalam melakukan penindakan 

sengketa proses Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 109 huruf b, Bawaslu 

bertugas: 

a. menerima permohonan 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu; 

b. memverifikasi secara 

formal dan materiel  

permohonan

penyelenggara Pemilu 

dan/atau dugaan 

tindak pidana Pemilu 

dan Pemilihan dan 

pelanggaran hukum 

lainnya; 

g. memutus pelanggaran 

administrasi Pemilu 

dan Pemilihan; dan  

h. memutus pelanggaran 

administrasi TSM 

Pemilu dan Pemilihan. 

(2) Dalam melakukan 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan, bawaslu bertugas 

:  

a. menerima 

permohonan 

penyelesaian sengketa 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

 penyelesaian sengketa 

proses Pemilu; 

c. melakukan mediasi 

antarpihak yang 

bersengketa; 

d. melakukan proses adjudikasi 

sengketa proses Pemilu; dan 

e. memutus penyelesaian 

sengketa proses Pemilu. 

 

 

proses Pemilu dan 

Pemilihan;  

b. memverifikasi syarat 

formil dan materiel 

permohonan 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan;  

c. melakukan mediasi 

antar pihak yang 

bersengketa;  

d. melakukan proses 

adjudikasi sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan; dan  

e. memutus penyelesaian 

sengketa proses 

Pemilu dan Pemilihan 

milu. 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

 

   Pasal 112  Dalam melaksanakan tata Kelola 

kelembagaan, Bawaslu bertugas:  

a. Mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta 

melaksanakan penyusutannya 

berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan;  

b. Mengevaluasi pengawasan 

pemilu; 

c. Melakukan 

pendampingan/bantuan 

hukum di lingkungan jajaran 

pengawas pemilu; 

d. Menyiapkan sarana dan 

prasarana pengawasan dan 

penegakan hukum pemilu  

 

Penambahan huruf c dan huruf d  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

3 Pasal 111 Bawaslu berwenang: 

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  dan administrasi 

TSM Pemilu; 

c. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran politik 

uang; 

d. menerima, memeriksa, 

memediasi dan/atau 

mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses 

Pemilu; 

e. merekomendasikan kepada 

Pasal 113 Bawaslu berwenang: 

a. menerima dan 

menindaklanjuti laporan yang 

berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu 

dan Pemilihan; 

b. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran 

administrasi  dan administrasi 

TSM Pemilu dan Pemilihan; 

c. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran politik 

uang; 

d. menerima, memeriksa, 

memediasi dan/atau 

mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses 

Belum terlihat wewenang pengawasan 

dalam pasal  

 

Penambahan pada huruf b 

“…dan administrasi TSM…”  

 

Penambahan “dan/”  

 

Usulan redaksi : 

huruf e  

merekomendasikan kepada instansi yang 

bersangkutan mengenai hasil kajian 

dugaan pelanggaran  

 

Penambahan pada  huruf g  

“dan” 

 

Mengganti huruf j  

“…dari..” dan  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

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 secara 

berjenjang jika Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

g. meminta bahan dan keterangan 

yang dibutuhkan kepada pihak 

Pemilu dan Pemilihan; 

e. merekomendasikan kepada 

instansi yang bersangkutan 

mengenai hasil kajian dugaan 

pelanggaran 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 

secara berjenjang jika 

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota berhalangan 

sementara akibat dikenai 

sanksi atau akibat lainnya 

sesuai dengan ketentuan 

Penambahan wewenang  

Huruf k-q  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

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, dari 

anggota Panwaslu LN; dan 

peraturan perundang-

undangan; 

g. meminta bahan dan 

keterangan yang dibutuhkan 

kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan 

penindakan pelanggaran 

administrasi, pelanggaran 

kode etik, dugaan tindak 

pidana Pemilu dan Pemilihan, 

dan sengketa proses Pemilu 

dan Pemilihan; 

h. mengoreksi putusan dan 

rekomendasi Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila 

terdapat hal yang 

bertentangan dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

k. melaksanakan wewenang lain 

sesuai 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;  

k. Melakukan pemanggilan 

dan/atau menghadirkan  

terlapor atau saksi, dan jika 

dibutuhkan dengan perintah 

kepada penyidik PNS Bawaslu 

dan berkoordinasi dengan 

kepolisian untuk dihadirkan 

dalam pemeriksaan;  

l. Meminta kepada terperiksa, 

terlapor atau saksi untuk 

menyerahkan dokumen atau 

bukti lainnya yang dianggap 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

perlu dalam investigasi atau 

pemeriksaan pada jangka 

waktu yang ditentukan dan jika 

dibutuhkan dengan perintah 

kepada penyidik PNS Bawaslu 

dan berkoordinasi dengan 

kepolisian untuk 

membawanya dalam 

investigasi atau pemeriksaan; 

m. Melakukan pengelolaan 

berupa penyitaan dan 

penyimpanan Barang Bukti 

sepanjang proses penindakan 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan; 

n. Mengusulkan pengangkatan 

hakim Adhoc pada Badan 

Peradilan Khusus Pemilu dan 

Pemilihan; 

o. Melakukan penyidikan tindak 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

pidana di bidang Pemilu dan 

Pemilihan; 

p. Mengangkat penyidik dan 

penyelidik dari unsur Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Bawaslu yang 

lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang Pemilu 

dan Pemilihan; 

q. Melakukan akreditasi 

pemantau Pemilu dan 

Pemilihan; dan  

r. melaksanakan wewenang lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan. 

 

4 Pasal 

112 

Bawaslu Berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam menjalankan 

tugas dan wewenang; 

Pasal 114 Bawaslu berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam 

menjalankan tugas dan 

Penambahan pada 

Huruf e dan huruf f  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas Pengawas 

Pemilu pada semua tingkatan; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Presiden dan 

DPR sesuai dengan tahapan 

Pemilu secara periodik dan/atau 

berdasarkan kebutuhan; 

d. mengawasi pemutakhiran dan 

pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh 

KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. Koordinasi dengan lembaga terkait 

dalam hal perlindungan saksi dan 

korban; 

f. Menjaga / menjamin hak anak yang 

wewenang; 

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengawas 

pemilu pada semua tingkatan;  

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Presiden 

dan DPR sesuai dengan 

tahapan pemilu secara 

periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan;  

d. mengawasi pemutakhiran dan 

pemeliharaan data pemilih 

secara berkelanjutan yang 

dilakukan oleh KPU dengan 

memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

e. Berkoordinasi dengan 

Rekomendasi : 

Pada penjelasan untuk huruf g termasuk 

juga pada menjaga/menjamin hak 

kelompok rentan (kelompok disabilitas dan 

lansia) 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

berhadapan dengan pelanggaran 

hukum pemilu dan pemilihan; dan  

g. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

lembaga terkait dalam hal 

perlindungan saksi dan 

korban; 

f. Menjaga/menjamin hak anak 

yang berhadapan dengan 

pelanggaran hukum pemilu 

dan pemilihan; dan  

g. Melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

5 Pasal 113 Bawaslu Provinsi bertugas : 

a. melakukan pencegahan dan 

penindakan di wilayah provinsi 

terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah provinsi, yang terdiri atas: 

Pasal 115 Dalam pencegahan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemilu, Bawaslu 

Provinsi bertugas: 

a. mengawasi pelakasanaan 

tahapan penyelenggaraan 

pemilu di wilayah provinsi, 

yang terdiri atas:  

1. pelaksanaan verifikasi 

partai politik calon 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

1. pelaksanaan verifikasi partai 

politik calon peserta Pemilu; 

2. pemutakhiran data pemilih, 

penetapan daftar pemilih 

sementara dan daftar pemilih 

tetap; 

3. pencalonan yang berkaitan 

dengan persyaratan dan tata 

cara pencalonan anggota 

DPRD provinsi; 

4. penetapan calon anggota 

DPD dan calon anggota 

DPRD provinsi; 

5. pelaksanaan kampanye dan 

dana kampanye; 

6. pengadaan logistik Pemilu 

dan pendistribusiannya; 

7. pelaksanaan pemungutan 

suara dan penghitungan 

suara hasil Pemilu; 

peserta Pemilu dan 

Pemilihan;  

2. pemutakhiran data 

pemilih, penetapan 

daftar pemilih sementara 

dan daftar pemilih tetap; 

3. pencalonan yang 

berkaitan dengan 

persyaratan dan tata 

cara pencalonan 

anggota DPRD provinsi; 

4. penetapan calon 

anggota DPD dan calon 

anggota DPRD provinsi; 

5. pelaksanaan kampanye 

dan dana kampanye; 

6. pengadaan logistik 

Pemilu dan Pemilihan 

dan pendistribusiannya;  

7. pelaksanaan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

8. penghitungan suara di 

wilayah kerjanya; 

9. pergerakan surat suara, 

berita acara penghitungan 

suara, dan sertiflkat hasil 

penghitungan suara dari TPS 

sampai ke PPK; 

10. rekapitulasi suara dari semua 

kabupaten/kota yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi; 

11. pelaksanaan penghitungan 

dan pemungutan suara 

ulang, Pemilu lanjutan, dan 

Pemilu susulan; dan 

12. penetapan hasil Pemilu 

anggota DPRD provinsi; 

c. mencegah terjadinya praktik politik 

uang di wilayah provinsi; 

d. mengawasi netralitas semua pihak 

yang dilarang ikut serta dalam 

pemungutan suara dan 

penghitungan suara 

hasil Pemilu dan 

Pemilihan; 

8. penghitungan suara di 

wailayah kerjanya;  

9. pergerakan surat suara, 

berita acara 

penghitungan suara, 

dan sertifikat hasil 

penghitungan suara dari 

TPS sampai ke PPK;  

10. rekapitulasi suara dari 

semua kabupaten/kota 

yang dilakukan oleh 

KPU Provinsi;  

11. pelaksanaan 

penghitungan dan 

pemungutan suara 

ulang, Pemilu dan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

kegiatan kampanye sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini; 

e. mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan di wilayah 

provinsi, yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan 

mengenai pelanggaran dan 

sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan

 Bawaslu, Bawaslu

  

4. Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; , 

5. keputusan KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota; dan 

6. keputusan pejabat yang 

berwenang atas pelanggaran 

netralitas semua pihak yang 

Pemilihan lanjutan, dan 

Pemilu dan Pemilihan 

susulan; dan  

12. penetapan hasil Pemilu 

anggota DPRD Provinsi.  

b. Mencegah terjadinya praktik 

politik uang di wilayah provinsi; 

c. Mengawasi netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang  ini :  

d. Mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan di wilayah 

provinsi, yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan 

mengenai pelanggaran 

dan sengketa Pemilu 

dan Pemilihan; 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang- Undang ini; 

f. mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal 

retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan 

sosialisasi Penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah provinsi; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu 

di wilayah provinsi; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

3. putusan/keputusan, 

Bawaslu Provinsi,

 dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. keputusan KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang 

berwenang atas 

pelanggaran netralitas 

semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang 

ini; 

e. Mengawasi pelaksanaan 

sosialisasi penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah provinsi;  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

f. mengidentifikasi dan 

memetakan potensi 

kerawanan serta pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah provinsi;   

g. mengoordinasikan, 

menyupervisi, membimbing, 

memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah provinsi;  

h. melakukan koordinasi dengan 

instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah terkait;  

i. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah provinsi; 

dan  

j. Melaksanakan tugas lain 

sesuai dengan ketentuan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

peraturan perundang-

undangan.  

6 Pasal 114 (1) Dalam melakukan pencegahan 

pelanggaran Pemilu dan 

pencegahan sengketa proses 

Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu 

Provinsi bertugas: 

a. mengidentifikasi dan 

memetakan potensi 

pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi; 

b. mengoordinasikan, 

menyupervisi, membimbing, 

memantau,  

c. dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah provinsi; 

d. melakukan koordinasi 

dengan instansi pemerintah 

Pasal 

 116 

(1) Dalam melakukan penindakan 

Pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan, Bawaslu Provinsi 

bertugas:  

a. melakukan 

pemeriksaan, kajian, 

dan memutuskan 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan serta 

melakukan 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan; 

b. menyampaikan hasil 

pengawasan di wilayah 

provinsi kepada 

Bawaslu atas dugaan 

pelanggaran kode etik 

Frasa Penindakan pada ayat 3 diganti 

dengan  “Penyelesaian” 

 

Mekanisme Investigasi  dijelaskan lebih 

lanjut dalam penjelasan 

 

Penambahan frasa “pelanggaran hukum 

lainnya” pada ayat 2 huruf c  

 

Penambahan pada ayat 1 huruf h  

 

Frasa “Secara” pada ayat (2) huruf b diganti 

syarat 

 

Frasa “Formal” pada ayat (2) huruf b  

diganti Formil  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

dan pemerintah daerah 

terkait; dan 

e. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu di 

wilayah provinsi. 

(2) Dalam melakukan penindakan 

pelanggaran Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 113 huruf a, Bawaslu 

Provinsi bertugas: 

a. menyampaikan hasil 

pengawasan di wilayah 

provinsi kepada Bawaslu 

atas dugaan pelanggaran 

kode etik Penyelenggara 

Pemilu dan/atau dugaan 

tindak pidana Pemilu di 

wilayah provinsi; 

b. menginvestigasi informasi 

penyelenggara pemilu 

dan/atau dugaan tindak 

pidana Pemilu dan 

Pemilihan dan 

pelanggaran hukum 

lainnya di wilayah 

provinsi; 

c. menginvestigasi 

informasi awal atas 

dugaan pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah provinsi; 

d. memeriksa dan 

mengkaji dugaan 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

provinsi; 

e. memeriksa, mengkaji, 

dan memutus 

pelanggaran 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

awal atas dugaan 

pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi; 

c. memeriksa dan mengkaji 

dugaan pelanggaran Pemilu 

di wilayah provinsi; 

d. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran 

administrasi Pemilu; dan 

e. merekomendasikan tindak 

lanjut pengawasan atas 

pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi kepada 

Bawaslu. 

(3) Dalam melakukan penindakan 

sengketa proses Pemilu, 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 113 huruf a, Bawaslu 

Provinsi bertugas: 

a. menerima permohonan 

administrasi Pemilu dan 

Pemilihan; 

f.  memeriksa, mengkaji, 

dan memutus 

pelanggaran 

administrasi TSM 

Pemilu dan Pemilihan; 

dan 

g. merekomendasikan 

tindak lanjut 

pengawasan atas 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

provinsi kepada 

Bawaslu. 

(2) Dalam melakukan 

penyelesaian sengketa proses 

Pemilu dan Pemilihan, 

Bawaslu Provinsi bertugas:  

a. menerima permohonan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu di wilayah 

provinsi; 

b. memverifikasi secara formal 

dan materiel permohonan 

sengketa proses Pemilu di 

wilayah provinsi; 

c. melakukan mediasi 

antarpihak yang 

bersengketa di wilayah 

provinsi; 

d. melakukan proses 

adjudikasi sengketa proses 

Pemilu di wilayah provinsi 

apabila mediasi belum 

menyelesaikan sengketa 

proses Pemilu; dan 

e. memutus penyelesaian 

sengketa proses Pemilu di 

wilayah provinsi. 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

provinsi;  

b. memverifikasi syarat 

formil dan materiel 

permohonan 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

provinsi;  

c. melakukan mediasi 

antar pihak yang 

bersengketa di wilayah 

provinsi;  

d. melakukan proses 

adjudikasi sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

provinsi apabila mediasi 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

belum menyelesaikan 

sengketa proses Pemilu 

dan Pemilihan; dan  

e. memutus penyelesaian 

sengketa proses Pemilu 

dan Pemilihan di wilayah 

provinsi.  

   Pasal 117 Dalam melaksanakan tata Kelola 

kelembagaan, Bawaslu Provinsi 

bertugas :  

a. Mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta 

melaksanakan penyusutannya 

berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan;  

b. Mengevaluasi pengawasan 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah provinsi; 

Penambahan huruf c dan huruf d  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

c. Melakukan 

pendampingan/bantuan 

hukum di lingkungan jajaran 

pengawas pemilu dibawahnya 

atau bawaslu kab/kota;  

d. Menyiapkan sarana dan 

prasarana pengawasan dan 

penegakan hukum Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah provinsi;  

 

7 Pasal 115  Bawaslu Provinsi berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran Pemilu di wilayah 

provinsi serta merekomendasikan 

Pasal 118 Bawaslu Provinsi berwenang:  

a. menerima dan 

menindaklanjuti laporan yang 

berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran Pemilu dan 

Belum terlihat wewenang pengawasan 

dalam pasal  

 

 

Penambahan “dan/” pada huruf c   

 

Usulan redaksi : 

 huruf d 

merekomendasikan hasil kajian dugaan 

pelanggaran  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

hasil pemeriksaan dan 

pengkajiannya kepada pihak-pihak 

yang diatur dalam Undang-Undang 

ini; 

c. menerima, memeriksa, memediasi 

atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses 

Pemilu di wilayah provinsi; 

d. merekomendasikan hasil 

pengawasan di wilayah provinsi 

terhadap pelanggaran netralitas 

semua pihak yang dilarang ikut 

serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini; 

e. mengambil alih sementara tugas, 

wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Kabupaten/Kota setelah 

mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu apabila Bawaslu 

Pemilihan di wilayah provinsi 

serta merekomendasikan hasil 

pemeriksaan dan 

pengkajiannya kepada pihak 

yang diatur dalam Undang-

Undang  ini;  

c. menerima, memeriksa, 

memediasi dan/atau 

mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah provinsi; 

d. merekomendasikan hasil 

kajian dugaan pelanggaran di 

wilayah provinsi terhadap 

pelanggaran netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini;  

 

Penambahan Wewenang Bawaslu 

Provinsi  

Huruf h-l 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Kabupaten/Kota berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi 

atau akibat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

f. meminta bahan keterangan yang 

dibutuhkan kepada pihak yang 

berkaitan dalam rangka 

pencegahan dan penindakari 

pelanggaran Pemilu dan sengketa 

proses Pemilu di wilayah provinsi; 

g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu 

Kabupaten/Kota setelah 

mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

dan 

h. melaksanakan wewenang lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

e. mengambil alih sementara 

tugas, wewenang, dan 

kewajiban Bawaslu 

Kabupaten/Kota setelah 

mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu apabila Bawaslu 

Kabupaten/Kota berhalangan 

sementara akibat dikenai 

sanksi atau akibat lainnya 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan; 

f. meminta bahan keterangan 

yang dibutuhkan kepada pihak 

yang berkaitan dalam rangka 

pencegahan dan penindakari 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan dan sengketa 

proses Pemilu dan Pemilihan 

di wilayah provinsi; 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

perundang- undangan. 

 

 

g. mengoreksi rekomendasi 

Bawaslu Kabupaten/Kota 

setelah mendapatkan 

pertimbangan Bawaslu 

apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan 

ketentuan peraturan 

perundangundangan;  

h. melakukan pemanggilan 

dan/atau menghadirkan 

terlapor atau saksi, dan jika 

dibutuhkan dengan perintah 

kepada penyidik PNS Bawaslu 

dan berkoordinasi dengan 

kepolisian untuk dihadirkan 

dalam pemeriksaan;  

s. meminta kepada terperiksa, 

terlapor atau saksi untuk 

menyerahkan dokumen atau 

bukti lainnya yang dianggap 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

perlu dalam investigasi atau 

pemeriksaan pada jangka 

waktu yang ditentukan dan jika 

dibutuhkan dengan perintah 

kepada penyidik PNS Bawaslu 

dan berkoordinasi dengan 

kepolisian untuk 

membawanya dalam 

investigasi atau pemeriksaan; 

i. melakukan pengelolaan 

berupa penyitaan dan 

penyimpanan barang bukti 

sepanjang proses penindakan 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah provinsi;  

j. melakukan penyidikan tindak 

pidana di bidang Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah provinsi; 

k. melakukan akreditasi 

pemantau Pemilu dan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Pemilihan di wilayah provinsi; 

dan 

l. melaksanakan wewenang lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan. 

8 Pasal 116 Bawaslu Provinsi Berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu pada tingkatan di 

bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu 

sesuai dengan tahapan Pemilu 

secara periodik dan/atau 

berdasarkan kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan 

Pasal 119 Bawaslu Provinsi berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam 

menjalankan tugas dan 

wewenangnya;  

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu pada tingkatan di 

bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu 

sesuai dengan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan secara 

periodik dan/atau berdasarkan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

laporan kepada Bawaslu berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi yang 

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan Pemilu 

di tingkat provinsi; 

e. mengawasi pemutakhiran dan 

pemeliharaan data pemllih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh 

KPU Provinsi dengan 

memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

f. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan 

laporan kepada Bawaslu 

berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan 

oleh KPU Provinsi yang 

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan di 

tingkat provinsi; 

e. mengawasi pemutakhiran dan 

pemeliharaan data pemllih 

secara berkelanjutan yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi 

dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

f. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

peraturan perundang- 

undangan. 

 

9 Pasal 

117 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :  

a. melakukan pencegahan dan 

penindakan di wilayah kabupaten/kota 

terhadap: 

1 pelanggaran Pemilu; dan 

2 sengketa proses Pemilu; 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan  Pemilu 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 

Pasal 120 Dalam pencegahan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota 

bertugas: 

a. mengawasi pelakasanaan 

tahapan penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan 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 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

kabupaten/kota; 

4 pelaksanaan kampanye dan dana 

kampanye; 

5 pengadaan logistik Pemilu dan 

pendistribusiannya; 

6 pelaksanaan pemungutan suara 

dan penghitungan suara hasil 

Pemilu; 

7 pengawasan seluruh proses 

penghitungan suara di wilayah 

kerjanya; 

8 pergerakan surat suara, berita acara 

penghitungan suara, dan sertifikat 

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 

anggota DPRD 

kabupaten/kota; 

3. penetapan calon 

anggota  DPRD 

kabupaten/kota; 

4. pelaksanaan kampanye 

dan dana kampanye; 

5. pengadaan logistik 

Pemilu dan Pemilihan 

dan pendistribusiannya;  

6. pelaksanaan 

pemungutan suara dan 

penghitungan suara 

hasil Pemilu dan 

Pemilihan; 

7. pengawasan seluruh 

proses penghitungan 

suara di wilayah 

kerjanya;  

8. pergerakan surat suara, 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11 proses penetapan hasil Pemilu 

anggota DPRD kabupaten/kota; 

c. mencegah terjadinya praktik politik 

uang di wilayah 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 di wilayah kabupaten/kota, 

yang terdiri atas: 

1 putusan 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 

berita acara 

penghitungan suara, 

dan sertifikat 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 dan 

Pemilihan lanjutan, dan 

Pemilu dan Pemilihan 

susulan; dan 

11. proses penetapan hasil 

pemilu anggota DPRD 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

KPU Kabupaten/Kota; dan 

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. mengelola, memelihara, dan merawat 

arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal 

retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

kabupaten/kota. 

b. Mencegah terjadinya praktik 

politik uang di wilayah 

kabupaten/kota; 

c. Mengawasi netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang  ini;  

d. Mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan di wilayah 

provinsi, yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan 

mengenai pelanggaran 

dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan

 Bawaslu,

 Bawaslu

 Provinsi, dan
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

 Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. keputusan KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota; dan 

5. keputusan pejabat yang 

berwenang atas 

pelanggaran netralitas 

semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang 

ini; 

e. Mengawasi pelaksanaan 

sosialisasi penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kabupaten/kota;  

f. mengidentifikasi dan 

memetakan potensi 



 

LAPORAN DIVISI HUKUM, DATA & INFORMASI  BAWASLU PROVINSI BANTEN | 61 
 

No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

kerawanan serta pelanggaran 

pemilu di wilayah 

kabupaten/kota;   

g. mengoordinasikan, 

menyupervisi, membimbing, 

memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota;  

h. melakukan koordinasi dengan 

instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah terkait;  

i. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota; dan 

j. Melaksanakan tugas lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

undangan.  

10 Pasal 

118 

(1) Dalam melakukan pencegahan 

pelanggaran Pemilu dan pencegahan 

sengketa proses Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 

a. mengidentifikasi dan memetakan 

potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; 

b. mengoordinasikan

 menyupervisi, membimbing,

 memantau,  dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupatenjkota; 

c. melakukan koordinasi dengan 

instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah terkait; dan 

d. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 121  (1) Dalam melakukan penindakan 

Pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan, Bawaslu 

kabupaten/kota bertugas:  

a. melakukan pemeriksaan, 

kajian, dan memutuskan 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan serta 

melakukan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu 

dan Pemilihan; 

b. menyampaikan hasil 

pengawasan di wilayah 

kabupaten/kota kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu 

Provinsi atas dugaan 

pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu 

dan/atau dugaan tindak 

Frasa Penindakan pada ayat 3 diganti 

dengan  “Penyelesaian” 

 

Penambahan frasa “pelanggaran hukum 

lainnya” pada ayat 2 huruf c  

 

Penambahan pada ayat 1 huruf h  

 

Frasa “Secara” pada ayat (2) huruf b diganti 

syarat 

 

Frasa “Formal” pada ayat (2) huruf b  

diganti Formil  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

(2) Dalam melakukan penindakan 

pelanggaran Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 

a. menyampaikan hasil pengawasan 

di wilayah kabupaten/kota kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi 

atas dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dan/atau 

dugaan tindak pidana Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; 

b. menginvestigasi informasi awal 

atas dugaan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; 

c. memeriksa dan mengkaji dugaan 

pelanggaran Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

d. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran administrasi 

Pemilu; dan 

pidana Pemilu dan 

Pemilihan dan 

pelanggaran hukum 

lainnya di wilayah 

kabupaten/kota; 

c. menginvestigasi informasi 

awal atas dugaan 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota ; 

d. memeriksa dan mengkaji 

dugaan pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kabupaten/kota; 

e. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran 

administrasi Pemilu; 

f. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran 

administrasi TSM Pemilu; 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

a. merekomendasikan tindak 

lanjut pengawasan atas 

pelanggaran Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu 

Provinsi. 

(3) Dalam melakukan penindakan 

sengketa proses Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 

a. menerima permohonan 

penyelesaian sengketa proses 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

b. memverifikasi secara formal dan 

materiel permohonan sengketa 

proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

c. melakukan mediasi antarpihak yang 

bersengketa di wilayah 

kabupaten/kota; 

dan 

g. merekomendasikan tindak 

lanjut pengawasan atas 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu 

Provinsi. 

 

(2) Dalam melakukan 

penyelesaian sengketa proses 

Pemilu dan Pemilihan, 

Bawaslu Provinsi bertugas:  

a. menerima permohonan 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota;  

b. memverifikasi syarat formil 

dan materiel permohonan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

d. melakukan proses adjudikasi 

sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota apabila mediasi 

belum menyelesaikan sengketa 

proses Pemilu; dan 

e. memutus penyelesaian sengketa 

proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 

 

penyelesaian sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota; 

c. melakukan mediasi antar 

pihak yang bersengketa di 

wilayah kabupaten/kota;  

d. melakukan proses 

adjudikasi sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota apabila 

mediasi belum 

menyelesaikan sengketa 

proses Pemilu dan 

Pemilihan; dan  

e. memutus penyelesaian 

sengketa proses Pemilu 

dan Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota.  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

   Pasal 122  Dalam melaksanakan tata Kelola 

kelembagaan, Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas :  

a. mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta 

melaksanakan penyusutannya 

berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan;  

b. mengevaluasi pengawasan 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kabupaten/kota; 

c. menyiapkan sarana dan 

prasarana pengawasan dan 

penegakan hukum Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota;  

Penambahan huruf c  

11 Pasal  

119 

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :  

a. menerima dan menindaklanjuti 

Pasal 123  Bawaslu Kabupaten/Kota 

berwenang:  

Belum terlihat wewenang pengawasan 

dalam pasal  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

laporan yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai 

Pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran Pemilu di wilayah 

kabupatenjkota serta 

merekomendasikan hasil 

pemeriksaan dan pengkajiannya 

kepada pihak-pihak yang diatur 

dalam Undang-Undang ini; 

c. menerima, memeriksa, memediasi 

atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 

d. merekomendasikan kepada instansi 

yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan di wilayah 

kabupaten/kota terhadap netralitas 

a. menerima dan 

menindaklanjuti laporan yang 

berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran 

terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-

undangan yang mengatur 

mengenai Pemilu dan 

Pemilihan; 

b. memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota serta 

merekomendasikan hasil 

pemeriksaan dan 

pengkajiannya kepada pihak-

pihak yang diatur dalam 

Undang-Undang  ini;  

c. menerima, memeriksa, 

memediasi dan/atau 

 

 

Penambahan “dan/” pada huruf c   

 

Usulan redaksi : 

 huruf d 

merekomendasikan hasil kajian dugaan 

pelanggaran  

 

Penambahan wewenang Bawaslu 

Kabupaten/Kota  

Huruf h-l  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

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; 

f. meminta bahan keterangan yang 

dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan 

penindakan pelanggaran Pemilu dan 

sengketa proses Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota; 

g. membentuk Panwaslu Kecamatan 

mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian 

sengketa proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota; 

d. merekomendasikan hasil 

kajian dugaan pelanggaran di 

wilayah kabupaten/kota 

terhadap pelanggaran 

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 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

dan mengangkat serta 

memberhentikan anggota Panwaslu 

Kecamatan dengan memperhatikan 

masukan Bawaslu Provinsi; dan 

h. melaksanakan wewenang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

Panwaslu Kecamatan  

berhalangan sementara 

akibat dikenai sanksi atau 

akibat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang- undangan; 

f. meminta bahan keterangan 

yang dibutuhkan kepada 

pihak yang berkaitan dalam 

rangka pencegahan dan 

penindakari pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan dan 

sengketa proses Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota; 

g. membentuk Panwaslu 

Kecamatan dan mengangkat 

serta memberhentikan 

anggota Panwaslu 

Kecamatan dengan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

memperhatikan masukan 

Bawaslu Provinsi; 

h. melakukan pemanggilan 

dan/atau menghadirkan 

terlapor atau saksi, dan jika 

dibutuhkan dengan perintah 

kepada penyidik PNS 

Bawaslu dengan kepolisian 

untuk dihadirkan dalam 

pemeriksaan;  

i. Meminta kepada terperiksa, 

terlapor atau saksi untuk 

menyerahkan dokumen atau 

bukti lainnya yang dianggap 

perlu dalam investigasi atau 

pemeriksaan pada jangka 

waktu yang ditentukan dan 

jika dibutuhkan dengan 

perintah kepada penyidik 

PNS Bawaslu dan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

berkoordinasi dengan 

kepolisian untuk 

membawanya dalam 

investigasu atau 

pemeriksaan; 

j. melakukan pengelolaan 

berupa penyitaan dan 

penyimpanan barang bukri 

sepanjang proses 

penindakan pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kabupaten/kota;  

k. melakukan penyidikan tindak 

pidana di bidang Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota;  

l. melakukan akreditasi 

pemantau Pemilu dan 

Pemilihan; dan  

m. melaksanakan wewenang 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

12 Pasal 120  Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas pengawas Pemilu pada 

tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu Provinsi 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara 

periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan 

kepada Bawaslu Provinsi berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota 

yang mengakibatkan terganggunya 

Pasal 124  Bawaslu Kabupaten/Kota 

berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam 

menjalankan tugas dan 

wewenangnya;  

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu dan Pemilihan pada 

tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu 

Provinsi sesuai dengan 

tahapan Pemilu dan Pemilihan 

secara periodik dan/atau 

berdasarkan kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

penyelenggaraan tahapan Pemilu di 

tingkat kabupaten/kota; 

e. mengawasi pemutakhiran dan 

pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh 

KPU Kabupaten/Kota dengan 

memperhatikan data kependudukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f. mengembangkan pengawasan Pemilu 

partisipatif; dan 

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

laporan kepada Bawaslu 

Provinsi berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh KPU 

kabupaten/kota yang 

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan di 

tingkat kabupaten/kota; 

e. mengawasi pemutakhiran dan 

pemeliharaan data pemllih 

secara berkelanjutan yang 

dilakukan oleh KPU 

kabupaten/kota dengan 

memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

f. mengembangkan 

pengawasan pemilu 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

partisipatif; dan 

g. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan. 

 

13 Pasal  

121  

Panwaslu Kecamatan bertugas :  

a. melakukan pencegahan dan 

penindakan di wilayah. kecamatan 

terhadap pelanggaran Pemilu, yang 

terdiri atas: 

1 mengidentifikasi dan memetakan 

potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan; 

2 mengoordinasikan,

 menyupervisi,

 membimbing,

 memantau,  dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kecamatan; 

Pasal 125  Dalam melaksanakan tugas 

pencegahan dan pengawasan, 

Panwaslu Kecamatan bertugas :  

a. mengawasi pelaksanaan 

tahapan penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan di wilayah 

kecamatan, yang terdiri atas : 

1. pemutakhiran data  

pemilih, penetapan daftar 

pemilih sementara dan 

daftar pemilih tetap; 

2. pelaksanaan kampanye 

dan dana kampanye; 

3. logistik Pemilu dan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

3 melakukan koordinasi dengan 

instansi pemerintah daerah terkait; 

4 meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu di wilayah kecamatan; 

5 menyampaikan hasil pengawasan 

di wilayah kecamatan kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas 

dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dan/atau 

dugaan tindak pidana Pemilu di 

wilayah kecamatan; 

6 menginvestigasi informasi awal 

atas dugaan pelanggarari Pemilu 

di wilayah kecamatan; dan 

7 memeriksa dan mengkaji dugaan 

pelanggaran Pemilu di wilayah 

kecamatan dan 

menyampaikannya kepada 

Pemilihan dan 

pendistribusiannya;  

4. pelaksanaan pemungutan 

suara dan penghitungan 

suara hasil Pemilu dan 

Pemilihan di TPS; 

5. pergerakan surat suara, 

berita acara penghitungan 

suara, dan sertifikat hasil 

penghitungan suara dari 

tingkat TPS sampai ke 

PPK; 

6. pengawasan rekapitulasi 

suara di tingkat 

kecamatan;  

7. pergerakan surat tabulasi 

penghitungan suara dari 

tingkat TPS sampai ke 

PPK, dan  

8. pelaksanaan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan, yang terdiri atas: 

1 pemutakhiran data pemilih, 

penetapan daftar pemilih 

sementara dan daftar pemilih 

tetap; 

2 pelaksanaan kampanye; 

3 logistik Pemilu dan 

pendistribusiannya; 

4 pelaksanaan pemungutan dan 

penghitungan suara hasil 

 Pemilu di TPS; 

5 pergerakan surat suara, berita 

acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara 

dari TPS sampai ke PPK; 

6 pengawasan rekapitulasi suara di 

tingkat kecamatan; 

penghitungan dan 

pemungutan suara ulang, 

Pemilu dan Pemilihan 

lanjutan, dan Pemilu dan 

Pemilihan susulan;  

b. Mencegah terjadinya praktik 

politik uang di wilayah 

kecamatan; 

c. Mengawasi netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini di wilayah 

kecamatan; 

d. Mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan di wilayah 

kecamatan, yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan 

mengenai pelanggaran 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

7 pergerakan surat tabulasi 

penghitungan suara dari tingkat 

TPS sampai ke PPK; dan 

8 pelaksanaan penghitungan dan 

pemungutan suara ulang Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; 

c. mencegah terjadinya praktik politik 

uang di wilayah kecamatan; 

d. mengawasi netralitas semua pihak 

yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini di 

wilayah kecamatan; 

e. mengawasi pelaksanaan putusan 

keputusan di wilayah kecamatan, 

yang terdiri atas: 

1 putusan DKPP; 

2 putusan pengadilan mengenai 

pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3 putusan/keputusan Bawaslu, 

dan sengketa Pemilu dan 

Pemilihan; 

3. putusan/keputusan 

4. Bawaslu, Bawaslu 

5. Provinsi, dan

 Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

6. keputusan KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota; dan 

7. keputusan pejabat yang 

berwenang atas 

pelanggaran netralitas 

semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang 

ini; 

e. Mengawasi pelaksanaan 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4 keputusan KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5 keputusan pejabat yang 

berwenang atas pelanggaran 

netralitas semua pihak yang 

dilarang turut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini; 

f. mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal 

retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan; 

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu 

sosialisasi penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan di wilayah 

kecamatan;  

f. mengidentifikasi dan 

memetakan potensi  

pelanggaran Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

kecamatan; 

g. mengoordinasikan, 

menyupervisi, membimbing, 

memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan pemilu di 

wilayah kecamatan;  

h. melakukan koordinasi dengan 

instansi pemerintah daerah 

terkait; 

i. meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu dan Pemilihan di wilayah 

kecamatan; dan  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

di wilayah kecamatan; 

i. melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

j. Melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

   Pasal 126  Dalam melakukan penindakan 

Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 

di wilayah kecamatan terhadap 

pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, 

panwaslu kecamatan bertugas:  

a. Menyampaikan hasil 

pengawasan di wilayah 

kecamatan kepada Bawaslu 

melalui Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/kota atas 

dugaan pelanggaran kode etik 

penyelenggara Pemilu dan 

Pemilihan dan/atau dugaan 

tindak pidana Pemilu dan 

Pemilihan dan pelanggaran 

Penambahan frasa  

“pelanggaran hukum lainnya” pada huruf a  
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

hukum lainnya di wilayah 

kabupaten/kota; 

b. menginvestigasi informasi 

awal atas dugaan pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kecamatan ; 

c. memeriksa dan mengkaji 

dugaan pelanggaran Pemilu 

dan Pemilihan di wilayah 

kecamatan dan 

menyampaikannya kepada 

Bawaslu kabupaten/kota; 

 

 

   Pasal 127  Dalam melaksanakan tata Kelola 

kelembagaan, Panwaslu Kecamatan 

bertugas :  

a. mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta 

melaksanakan penyusutannya 
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(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan;  

b. mengevaluasi pengawasan 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kecamatan; 

14 Pasal  

122 

Panwaslu Kecamatan 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 di wilayah 

kecamatan serta merekomendasikan 

hasil pemeriksaan dan pengkajiannya 

kepada pihak-pihak yang diatur 

dalam Undang-Undang ini; 

Pasal 128 Panwaslu  Kecamatan berwenang:  

a. menerima dan 

menindaklanjuti laporan yang 

berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran 

terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-

undangan yang mengatur 

mengenai Pemilu dan 

Pemilihan; 

b. memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran pemilu di 

wilayah kecamatan serta 
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(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

c. merekomendasikan kepada instansi 

yang bersangkutan melalui Bawaslu 

Kabupaten/Kota mengenai hasil 

pengawasan di wilayah kecamatan 

terhadap netralitas semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini; 

d. mengambil aIih sementara tugas, 

wewenang, dan kewajiban Panwaslu 

Kelurahan/Desa setelah 

mendapatkan pertimbangan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, jika Panwaslu 

Kelurahan/Desa berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi atau 

akibat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. meminta bahan keterangan yang 

dibutuhkan kepada pihak terkait 

merekomendasikan hasil 

pemeriksaan dan 

pengkajiannya kepada pihak-

pihak yang diatur dalam 

Undang-Undang  ini;  

c. merekomendasikan kepada 

instansi yang bersangkutan 

melalui Bawaslu 

Kabupaten/Kota mengenai 

hasil kajian dugaan 

pelanggaran di wilayah 

kecamatan terhadap 

netralitas semua pihak yang 

dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini;  

d. mengambil alih sementara 

tugas, wewenang, dan 

kewajiban Panwaslu 
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(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

dalam rangka pencegahan dan 

penindakan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan; 

f. membentuk Panwaslu 

Kelurahan/Desa dan mengangkat 

serta memberhentikan anggota 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan 

memperhatikan masukan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

g. mengangkat dan memberhentikan 

Pengawas TPS, dengan 

memperhatikan masukan Panwaslu 

Kelurahan/Desa; dan 

h. melaksanakan wewenang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

Kelurahan/Desa setelah 

mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu Kabupaten/Kota 

apabila Panwaslu 

Kelurahan/Desa berhalangan 

sementara akibat dikenai 

sanksi atau akibat lainnya 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan; 

e. meminta bahan keterangan 

yang dibutuhkan kepada 

pihak yang berkaitan dalam 

rangka pencegahan dan 

penindakan pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kecamatan; 

f. membentuk Panwaslu 

Kelurahan/desa dan 

mengangkat serta 
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(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

memberhentikan anggota 

Panwaslu Kelurahan/desa 

dengan memperhatikan 

masukan Bawaslu 

Kabupaten/Kota;  

g. mengangkat dan 

memberhentikan pengawas 

TPS dengan memperhatikan 

masukan Panwaslu 

Kelurahan/Desa; dan 

h. melaksanakan wewenang 

lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

15 Pasal 123  Panwaslu Kecamatan berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas pengawas Pemilu pada 

Pasal 129 Panwaslu Kecamatan  berkewajiban 

:  

a. bersikap adil dalam 

menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan 
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Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tahapan Pemilu secara periodik 

dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan 

kepada Bawaslu Kabupaten/Kota 

berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

PPK yang mengakibatkan 

terganggunya penyelenggaraan 

tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; 

dan 

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu dan Pemilihan pada 

tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tahapan Pemilu dan 

Pemilihan secara periodik 

dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan 

laporan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran 

yang dilakukan oleh PPK yang  

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan di 

tingkat kecamatan; 
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(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

e. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan. 

 

16 Pasal 124  Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas :  

a. mengawasi pelaksanaan tahapan

 Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kelurahan/desa, yang terdiri 

atas: 

1 pelaksanaan pemutakhiran data 

pemilih, penetapan daftar pemilih 

sementara, daftar pemilih hasil 

perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 

2 pelaksanaan kampanye; 

3 pendistribusian logistik Pemilu; 

4 pelaksanaan pemungutan suara 

dan proses penghitungan suara di 

setiap TPS; 

5 pengumuman hasil penghitungan 

Pasal 130 Dalam melaksanakan tugas 

pencegahan dan pengawasan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas :  

a. mengawasi tahapan 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan di wilayah 

Kelurahan/Desa, yang terdiri 

atas : 

1. pemutakhiran data  

pemilih, penetapan 

daftar pemilih sementara 

dan daftar pemilih tetap; 

2. peaksanaan kampanye; 

3. pendistribusian logistik 

Pemilu dan Pemilihan;  
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(Draft Awal) 
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(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

suara di setiap TPS; 

6 pengumuman hasil penghitungan 

suara dari TPS yang ditempelkan di 

sekretariat PPS; 

7 pergerakan surat suara, berita acara 

penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari TPS 

sampai ke PPK; 

8 pergerakan surat tabulasi 

penghitungan suara dari tingkat  

TPS dan PPK; dan 

9 pelaksanaan penghitungan dan 

pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; 

b. mencegah terjadinya praktik politik 

uang di wilayah kelurahan 

/desa; 

c. mengawasi netralitas semua pihak 

yang dilarang ilrut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana 

4. pelaksanaan 

pemungutan suara dan 

proses penghitungan 

suara di TPS; 

5. pengumuman hasil 

penggitungan suara di 

TPS;  

6. Pengumuman hasil 

penghitungan suara dari 

TPS yang ditempelkan 

di Sekretariat PPS;  

7. pergerakan surat suara, 

berita acara 

penghitungan suara, 

dan sertifikat hasil 

penghitungan suara dari 

tingkat TPS sampai ke 

PPK; 

8. pergerakan surat 

tabulasi penghitungan 
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diatur dalam Undang-Undang ini di 

wilayah kelurahan/desa; 

d. mengelola, memelihara, dan merawat 

arsip berdasarkan jadwal retensi arsip 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kelurahan/desa; dan 

f. melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

suara dari tingkat TPS 

sampai ke PPK, dan  

9. pelaksanaan 

penghitungan dan 

pemungutan suara 

ulang, Pemilu dan 

Pemilihan lanjutan, dan 

Pemilu dan Pemilihan 

susulan;  

b. Mencegah terjadinya praktik 

politik uang di wilayah  

kelurahan/desa; 

c. Mengawasi netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini di wilayah 

Kelurahan/Desa; 

d. Mengawasi pelaksanaan 

sosialisasi penyelenggaraan 
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Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kelurahan/desa; dan  

e. Melaksanakan tugas lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

   Pasal 131  Dalam melaksanakan tata Kelola 

kelembagaan, Panwaslu 

kelurahan/desa bertugas :  

a. Mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta 

melaksanakan penyusutannya 

berdasarkan jadwal retensi 

arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan;  

b. Mengevaluasi pengawasan 

Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kelurahan/desa.  

 



 

LAPORAN DIVISI HUKUM, DATA & INFORMASI  BAWASLU PROVINSI BANTEN | 90 
 

No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 
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17 Pasal 125  Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang :  

a. menerima dan menyampaikan 

laporan mengenai dugaan 

pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu 

kepada Panwaslu Kecamatan; 

b. membantu meminta bahan 

keterangan yang dibutuhkan 

kepada pihak terkait dalam rangka 

pencegahan dan penindakan 

pelanggaran Pemilu; dan 

c. melaksanakan wewenang· lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

 

Pasal 132 Panwaslu Kelurahan/Desa 

berwenang: 

a. menerima dan menyampaikan 

laporan mengenai dugaan 

pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu dan 

Pemilihan kepada Panwaslu 

Kecamatan; 

b. membantu meminta bahan 

keterangan yang dibutuhkan 

kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan 

penindakan pelanggaran 

Pemilu dan Pemilihan; dan  

c. melaksanakan wewenang lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  
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18 Pasal  

126 

Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban :  

a. menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan adil; 

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas pengawas TPS; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Panwaslu 

Kecamatan sesuai dengan tahapan 

Pemilu secara periodik dan/atau 

berdasarkan kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan 

kepada Panwaslu Kecamatan 

mengenai dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh PPS dan KPPS yang 

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan Pemilu di 

wilayah kelurahan/desa; dan 

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai 

Pasal 133 Panwaslu Kelurahan/Desa 

berkewajiban :  

a. menjalankan tugas dan 

wewenangnya dengan adil; 

b. melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengawas 

TPS; 

c. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada 

Panwaslu Kecamatan sesuai 

dengan tahapan Pemilu dan 

Pemilihan secara periodik 

dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan 

laporan kepada Panwaslu 

Kecamatan mengenai dengan 

dugaan pelanggaran yang 
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dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

 

dilakukan oleh PPS dan KPPS 

yang  mengakibatkan 

terganggunya 

penyelenggaraan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan di 

tingkat Kelurahan/desa; 

e. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan. 

 

19 Pasal  

127 

Panwaslu LN bertugas :  

a. mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu Nasional di 

luar negeri, yang terdiri atas: 

1 pemutakhiran data pemilih, 

penetapan daftar pemilih 

sementara, hasil perbaikan daftar 

pemilih, dan daftar pemilih tetap; 

2 pelaksanaan kampanye di luar 

Pasal 134 Dalam melaksanakan tugas 

pencegahan dan pengawasan, 

Panwaslu LN bertugas :  

a. mengawasi tahapan 

penyelenggaraan pemilu 

Nasional di luar negeri, yang 

terdiri atas : 

1. pemutakhiran data  

pemilih, penetapan daftar 
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negeri; 

3 pengawasan terhadap logistik 

Pemilu Nasional dan 

pendistribusiannya di luar negeri; 

4 pelaksanaan pemungutan suara 

dan proses penghitungan suara di 

setiap TPSLN; 

5 pengawasan terhadap berita acara 

penghitungan suara dan sertifikat 

hasil penghitungan suara; 

6 proses rekapitulasi suara yang 

dilakukan oleh PPLN dari  

seluruh TPSLN; 

7 pengumuman hasil penghitungan 

suara di setiap TPSLN; 

8 pengumuman hasil penghitungan 

suara dari TPSLN yang 

ditempelkan di sekretariat 

Panwaslu LN; 

9 pergerakan surat suara dari 

pemilih sementara dan 

daftar pemilih tetap; 

2. pelaksanaan kampanye di 

luar negeri; 

3. pengawasan terhadap 

logistik pemilu Nasional 

dan pendistribusiannya di 

luar negeri; 

4. pelaksanaan pemungutan 

suara dan proses 

penghitungan suara di 

TPSLN; 

5. Pengawasan terhadap 

berita acara penghitungan 

suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara;  

6. Proses rekapitulasi suara 

yang dilakukan oleh 

PPLN dari seluruh 

TPSLN; 
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TPSLN sampai ke PPLN; dan 

10 pelaksanaan penghitungan

 dan pemungutan suara

 ulang, Pemilu lanjutan, 

dan Pemilu susulan; 

a. mencegah terjadinya praktik 

politik uang di luar negeri; 

b. mengawasi netralitas semua 

pihak yang dilarang ikur serta 

dalam kegiatan kampanye di 

luar negeri sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Undang-

Undang ini; 

c. mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip berdasarkan 

jadwal retensi arsip sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. mengawasi pelaksanaan 

sosialisasi Penyelenggaraan 

7. pengumuman hasil 

penggitungan suara di 

setiap TPSLN; 

8.  pengumuman hasil 

penggitungan suara dari 

TPSLN yang ditempelkan 

di sekretariat Panwaslu 

LN;  

9. pergerakan surat suara 

dari TPSLN sampai ke 

PPLN; 

10. pelaksanaan 

penghitungan dan 

pemungutan suara ulang, 

pemilu lanjutan, dan 

pemilu susulan;  

b. Mencegah terjadinya praktik 

politik uang di luar negeri; 

c. Mengawasi netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta 
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Pemilu Nasional di luar negeri; 

dan 

e. melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

dalam kegiatan kampanye di 

luar negeri sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini; 

d. Mengawasi pelaksanaan 

sosialisasi penyelenggaraan 

pemilu di luar negeri; dan  

e. Melaksanakan tugas lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

   Pasal 135 Dalam melaksanakan tata Kelola 

kelembagaan, Panwaslu LN bertugas 

Mengelola, memelihara, dan 

merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal 

retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

 

 

20 Pasal 128  Panwaslu LN berwenang :  

a. menerima dan menyampaikan laporan 

Pasal 136  Panwaslu LN berwenang :  

a. menerima dan menyampaikan 
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yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai 

Pemilu Nasional, kepada Bawaslu; 

b. membantu meminta bahan keterangan 

yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam pencegahan dan penindakan 

pelanggaran Pemilu Nasional; 

c. menyampaikan temuan dan laporan 

kepada PPLN dan KPPSLN untuk 

ditindaklanjuti; . 

d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran 

Pemilu Nasional di luar negeri serta 

merekomendasikan hasil pemeriksaan 

dan pengkajiannya kepada pihak-

pihak yang diatur dalam Undang-

Undang ini; 

e. memeriksa, mengkaji, dan memutus 

pelanggaran administrasi  

laporan yang berkaitan dengan 

dugaan adanya pelanggaran 

terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai 

Pemilu Nasional kepada 

Bawaslu; 

b. membantu meminta bahan 

keterangan yang dibutuhkan 

kepada pihak terkait dalam 

pencegahan dan penindakan 

pelanggaran Pemilu Nasional; 

c. menyampaikan temuan dan 

laporan kepada PPLN dan 

KPPSLN untuk ditindaklanjuti ;  

d. memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran pemilu nasional di 

luar negeri serta 

merekomendasikan hasil 

pemeriksaan dan 
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Pemilu Nasional; 

f. merekomendasikan kepada instansi 

yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas 

semua pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini; dan 

g. melaksanakan wewenang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

pengkajiannya kepada pihak-

pihak yang diatur dalam 

Undang-Undang  ini;  

e. memeriksa, mengkaji, dan 

memutus pelanggaran 

administrasi pemilu nasional;  

f. merekomendasikan kepada 

instansi yang bersangkutan 

mengenai hasil kajian dugaan 

pelanggaran terhadap netralitas 

semua pihak yang dilarang ikut 

serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini;  

g. melaksanakan wewenang lain 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

21 Pasal  

129 

Panwaslu LN berkewajiban :  

a. menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan adil; 

Pasal 137 Panwaslu LN berkewajiban :  

a. menjalankan tugas dan 

wewenangnya dengan adil; 
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b. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara 

periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

c. menyampaikan temuan dan laporan 

kepada Bawaslu berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh PPLN dan KPPSLN yang 

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan Pemilu di 

luar negeri; dan 

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

b. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu 

sesuai dengan tahapan 

Pemilu secara periodik 

dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

c. menyampaikan temuan dan 

laporan kepada Bawaslu 

berkaitan dengan pelanggaran 

yang dilakukan oleh PPLN dan 

KPPSLN yang  

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan tahapan 

Pemilu di tingkat Luar 

Negeri;dan  

d. melaksanakan kewajiban lain 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan. 
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22 Pasal  

130 

Pengawas TPS bertugas mengawasi : 

a. persiapan pemungutan suara; 

b. pelaksanaan pemungutan suara; 

c. persiapan penghitungan suara; 

d. pelaksanaan penghitungan suara; dan 

e. pergerakan hasil penghitungan suara 

dari TPS ke PPS. 

 

Pasal 138 Pengawas TPS bertugas 

mengawasi: 

a. persiapan pemungutan suara; 

b. pelaksanaan pemungutan 

suara; 

c. persiapan penghitungan 

suara; 

d. pelaksanaan penghitungan 

suara; dan 

e. pergerakan hasil 

penghitungan suara dari TPS 

ke PPS. 

 

 

23 Pasal 131 Pengawas TPS berwenang: 

a. menyampaikan keberatan dalam hal 

ditemukannya dugaan pelanggaran, 

kesalahan dan/atau penyimpangan 

administrasi pemungutan dan 

penghitungan suara; 

b. menerima salinan berita acara dan 

Pasal 139 Pengawas TPS berwenang :  

a. menyampaikan  keberatan 

dalam hal ditemukannya 

dugaan pelanggaran, 

kesalahan dan/atau 

penyimpangan administrasi 

pemungutan dan 
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sertifikat pemungutan dan 

penghitungan suara; dan 

c. melaksanakan wewenang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

penghitungan suara; 

b. menerima salinan berita acara 

dan sertifikat pemungutan dan 

penghitungan suara; dan  

c. melaksanakan wewenang lain 

sesuai peraturan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

24 Pasal  

132 

Pengawas TPS berkewajiban :  

a. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan pemungutan dan 

penghitungan suara kepada Panwaslu 

Kecamatan melalui Panwaslu 

Kelurahan/Desa; dan 

b. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Panwaslu 

Kecamatan melalui Panwaslu 

Kelurahan/Desa. 

 

 

Pasal 140  Pengawas TPS berkewajiban :  

a. menyampaikan laporan hasil 

pengawasan pemungutan dan 

penghitungan suara kepada 

Panwaslu Kecamatan melalui 

Panwaslu Kelurahan/Desa; dan 

b. menyampaikan laporan; 

c. hasil pengawasan kepada 

Panwaslu Kecamatan melalui 

Panwaslu Kelurahan/Desa. 
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25 Pasal 133  (1) Syarat untuk menjadi calon anggota 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa, serta Pengawas 

TPS adalah: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. pada saat pendaftaran berusia 

paling rendah 40 (empat puluh) 

tahun untuk calon anggota 

Bawaslu, berusia paling rendah 35 

(tiga puluh lima) tahun untuk calon 

anggota Bawaslu Provinsi, 

berusia paling renqah 30 (tiga 

puluh) tahun untuk calon anggota 

Bawaslu KabupatenfKota, dan 

berusia paling rendah 25 (dua 

puluh lima)  tahun untuk calon 

anggota Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Pasal 141  (1) Syarat untuk menjadi calon 

anggota Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, 

serta Pengawas TPS adalah:  

a. Warga Negara Indonesia;  

b. Pada saat pendaftaran 

berusia paling rendah 40 

(empat puluh) tahun untuk 

calon anggota Bawaslu, 

berusia paling rendah untuk 

35 (tiga puluh lima) tahun 

untuk calon anggota 

Bawaslu Provinsi, berusia 

paling rendah 30 (tiga puluh) 

tahun untuk calon anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota,  

berusia paling rendah 20 

Perubahan ketentuan usia pada ayat (1) 

huruf b untuk anggota panwaslu 

kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan 

pengawas TPS menjadi  20 (dua puluh) 

tahun  

dan untuk Pengawas LN menjadi  17 

(tujuh belas) tahun 

 

 Perubahan ketentuan Pendidikan terakhir 

bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

pada ayat (1) huruf f menjadi  Diploma 2 

(D-2)  

 

Penambahan frasa pada ayat (1) huruf g 

yaitu “dan untuk Panwaslu LN berdomisili 

dalam wilayah kerja  

Panwaslu LN” 
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Pengawas TPS; 

c. setia kepada Pancasila sebagai 

dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Bhinneka 

Tunggal Ika, dan cita-cita 

Proklamasi 17 Agustus 1945; 

d. mempunyai integritas, 

berkepribadian yang kuat, jujur,  

dan adil; 

e. memiliki kemampuan dan 

keahlian yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Pemilu, 

ketatanegaraan, kepartaian, dan 

pengawasan Pemilu; 

f. berpendidikan paling rendah strata 

1 (S-1) untuk calon anggota 

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi 

berpendidikan paling rendah 

(dua puluh) tahun untuk 

calon anggota Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas TPS serta 

berusia 17 (tujuh belas) 

tahun untuk calon anggota 

Panwaslu LN;  

c. Setia kepada Pancasila 

sebagai dasar negara, 

Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia, Bhineka Tunggal 

Ika, dan cita-cita Proklamasi 

17 Agustus 1945; 

d. mempunyai integritas, 

berkepribadian yang kuat, 

jujur dan adil;  

Perubahan frasa pada ayat (1) huruf i yaitu 

menjadi  

“tidak terdaftar menjadi anggota/kader 

partai politik” …  

“sebelum mendaftar” sebagai calon  

 

Penambahan frasa pada ayat (1) huruf j 

yaitu  

“bersedia mengundurkan diri”…  

“apabila telah terpilih menjadi anggota 

Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, 

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan” 

 

Perubahan frasa pada ayat (1) huruf k yaitu  

“organisasi/lembaga” serta perubahan 

frasa berbadan hukum dan tidak berbadan 

hukum menjadi berbadan hukum “atau” 

tidak berbadan hukum 
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sekolah menengah atas atau 

sederajat untuk calon anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota, 

anggota Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas TPS; 

g. berdomisili di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

untuk anggota Bawaslu, di wilayah 

provinsi yang bersangkutan untuk 

anggota Bawaslu Provinsi, atau di 

wilayah kabupaten/kota yang 

bersangkutan untuk anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota yang 

dibuktikan dengan kartu tanda 

penduduk; 

h. mampu secara jasmani, rohani, 

dan bebas dari penyalahgunaan 

narkotika; 

i. mengundurkan diri dari 

e. memiliki pengetahuan yang 

berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Pemilu, 

ketatanegaraan, kepartaian, 

dan pengawasan Pemilu;  

f. berpendidikan paling rendah 

strata 1 (S-1) untuk calon 

anggota Bawaslu dan 

Bawaslu Provinsi, 

berpendidikan paling rendah 

Diploma 2 (D-2) untuk calon 

anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan 

berpendidikan paling rendah 

sekolah menengah atas 

atau sederajat untuk calon 

anggota Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas TPS;  

Penambahan frasa pada ayat 1 huruf l yaitu  

“dengan pengecualian, telah menjalani 

pidananya sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun sebelum mendaftar sebagai calon 

atau telah mengakui secara terbuka di 

media massa cetak tentang sanksi pidana 

yang telah dijalaninya” 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

keanggotaan partai politik 

sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun pada saat mendaftar 

sebagai calon; 

j. mengundurkan diri dari jabatan 

politik, jabatan di pemerintahan, 

dan/atau di badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah 

pada saat mendaftar sebagai 

calon;  

k. bersedia mengundurkan diri dari 

kepengurusan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan 

hukum dan tidak berbadan hukum 

apabila telah terpilih menjadi 

anggota Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan; 

l. tidak pernah dipidana penjara 

g. berdomisili di wilayah 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia untuk anggota 

Bawaslu, di wilayah provinsi 

yang bersangkutan untuk 

anggota Bawaslu Provinsi, 

atau di wilayah 

kabupaten/kota yang 

bersangkutan untuk anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota, 

yang dibuktikan dengan 

kartu tanda penduduk dan 

untuk Panwaslu LN 

berdomisili dalam wilayah 

kerja Panwaslu LN;  

h. mampu secara jasmani, 

rohani, dan bebas dari 

penyalahgunaan narkotika;  

i. tidak terdaftar atau menjadi 

anggota/kader partai politik 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih’; 

m. bersedia bekerja penuh waktu 

yang dibuktikan  

dengan surat pernyataan; 

n. bersedia tidak menduduki jabatan 

politik, jabatan di pemerintahan, 

dan/atau badan usaha milik 

negara/ badan usaha milik daerah 

selama masa keanggotaan 

apabila terpilih; dan 

o. tidak berada dalam ikatan 

perkawinan dengan sesama 

Penyelenggara Pemilu. 

(2) Dalam hal calon

 anggota Bawaslu, Bawaslu 

sekurang-kurangnya dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun 

sebelum mendaftar sebagai 

calon;  

j. bersedia mengundurkan diri 

dari jabatan politik, jabatan 

di pemerintahan, dan/atau di 

badan usaha milik 

negara/badan usaha milik 

daerah apabila telah terpilih 

menjadi anggota Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, 

yang dibuktikan dengan 

surat pernyataan; 

k. bersedia mengundurkan diri 

dari kepengurusan 

organisasi/lembaga yang 

berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum apabila 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota seorang petahana, 

tim seleksi memperhatikan rekam 

jejak dan kinerja selama menjadi 

anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

 

telah terpilih menjadi 

anggota Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, yang 

dibuktikan dengan surat 

pernyataan;  

l. tidak pernah dipidana 

penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih dengan 

pengecualian, telah 

menjalani pidananya 

sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun sebelum mendaftar 

sebagai calon atau telah 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

mengakui secara terbuka di 

media massa cetak tentang 

sanksi pidana yang telah 

dijalaninya;  

m. bersedia bekerja penuh 

waktu yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan;  

n. bersedia tidak menduduki 

jabatan politik, jabatan di 

pemerintahan, dan/atau 

badan usaha milik negara/ 

badan usaha milih daerah 

selama masa keanggotaan 

apabila terpilih; dan  

o. tidak berada dalam ikatan 

perkawinan dengan sesama 

Penyelenggara Pemilu.  

(2) Dalam hal calon anggota 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota 
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No Bunyi Pasal 

(Draft Awal) 

Bunyi Pasal 

(Draft Usulan) 

Penjelasan/ 

Keterangan 

seorang petahana, tim seleksi 

memperhatikan rekam jejak dan 

kinerja selama menjadi anggota 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota.  
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b. USULAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU PADA MASA  

COVID-19 

MASUKAN SUBSTANSI 

RANCANGAN PERATURAN BAWASLU TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN, PENINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN, DAN 

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL 

GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL 

WALI KOTA LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

PROVINSI BANTEN 

Kluster: Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, Penanganan 

Pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan, dan Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan 

 

A. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan 

(Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota) 

 

Tabel 2 

Laporan Pelanggaran Pemilihan 

NO ISU KRUSIAL 
MASUKAN 

SUBSTANSI PASAL 
KETERANGAN 

1.  Pelimpahan atau 

Penerusan Laporan 

Dugaan Pemilihan  

(Pasal 8) 

Pengawas Pemilihan 

yang menerima 

Pelimpahan atau 

Penerusan Laporan 

Dugaan Pemilihan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) 

melakukan register 

penerimaan 

pelimpahan atau 

penerusan laporan;  

Penambahan ayat menjadi ayat 

(3) pada Pasal 8  

2.  Penerimaan Laporan 

Dugaan Pelanggaran 

Pemilihan  

(1) Penerimaan 

Laporan Dugaan 

Pelanggaran 

 Pengembangan Pasal Baru 

Terkait Covid-19 



 

LAPORAN DIVISI HUKUM, DATA & INFORMASI  BAWASLU PROVINSI BANTEN | 110 
 

(Pasal 9) Pemilihan pada 

masa Covid-19 

dapat disampaikan 

melalui email 

dan/atau surat 

elektronik atau alat 

komunikasi lainnya; 

(2) Laporan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1), diregister 

setelah syarat formil 

dan materilnya 

lengkap dan dapat 

divalidasi di kantor 

pengawas 

pemilihan terdekat 

yang terdekat 

dengan domisili 

pelapor dalam 

wilayah pemilihan;  

3.  Penelusuran atas Informasi 

Awal (Pasal 12) 

- Nomenklatur 

Penelusuran diganti 

dengan Investigasi  

- Investigasi atas 

informasi awal pada 

keadaan Pandemi 

Covid-19 

berpedoman pada 

Protokol Kesehatan 

Covid-19 

Penggantian Frasa dan 

penambahan pelaksanaan 

investigasi dengan Protokol 

Kesehatan Covid-19 

4.  Tindak Lanjut atas 

Informasi Awal (Pasal 12 

ayat 5) 

Tindak lanjut atas 

informasi awal yang 

didapatkan pengawas 

Pemilihan dari laporan 

sebagaimana diatur 

pada Pasal 11, dapat 

diinformasikan kepada 

pemberi informasi awal 

dan atau diumumkan di 

Penambahan frasa dengan 

memperhatikan keamanan  

informasi dan  Pelapor yang 

disamarkan 
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papan pengumuman 

atau papan media 

informasi dengan 

mempertimbangkan 

keamanan informasi 

dan pelapor.   

5.  Penelitian Laporan oleh 

Penerima Laporan  

(Pasal 13 ayat 1)  

Petugas penerima 

laporan atau penerima 

berkas laporan meneliti 

pemenuhan syarat 

formal dan syarat 

materil.  

Penambahan Frasa “Penerima 

Berkas Laporan” 

6.  Konfirmasi Petugas 

Penerima Laporan  

(Pasal 14 ayat 2)   

Pemberitahuan 

pemenuhan 

kelengkapan syarat 

materil dan formil pada 

masa Covid-19 dapat 

disampaikan melalui 

surel atau alat 

komunikasi lainnya  

Penambahan mekanisme 

konfirmasi lewat daring  

7.  Penerimaan Laporan atau 

Penemuan dugaan tindak 

pidana 

(Pasal 15 ayat 2) 

Pengawas Pemilihan 

menerima Laporan atau 

menemukan dugaan 

Tindak Pidana 

Pemilihan baik secara 

langsung ataupun 

melalui surel atau alat 

komunikasi lainnya 

Penambahan mekanisme 

penerimaan laporan lewat daring 

(surel) maupun secara langsung  

8.  Temuan dan Laporan 

Tindak Pidana Pemilihan  

(Pasal 15 ayat 3 dan 4)  

(3) Bawaslu dapat 

didampingi dan 

dibantu oleh 

Penyidik Tindak 

Pidana Pemilihan 

dan/atau jaksa yang 

tergabung dalam 

Sentra Gakkumdu 

(4) Bawaslu Provinsi 

atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota 

dapat didampingi 

Frasa “dapat” dihapuskan  

Penambahan dan/atau 
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dan dibantu oleh 

Penyidik Tindak 

Pidana Pemilihan 

dan/atau Jaksa yang 

tergabung dalam 

Sentra Gakkumdu 

9.  Pembahasan Sentra 

Gakkumdu  

(Pasal 15 ayat 5) 

Pembahasan sentra 

gakkumdu berpedoman 

pada Protokol 

Kesehatan Covid-19 

dan/atau dapat 

dilakukan secara daring  

Penambahan penanganan 

dengan Protokol Kesehatan 

Covid-19 dan secara daring  

10.  Klarifikasi  

(Pasal 21 ayat 2)   

Klarifikasi dapat 

dilakukan secara 

langsung dengan 

berpedoman pada 

Protokol Kesehatan 

Covid-19 atau dapat 

dilakukan secara daring  

Klarifikasi dengan Protokol 

Kesehatan Covid-19 dan secara 

daring 

11.  Mandat  

(Pasal 22 ayat 4) 

- Dapat memberikan 

mandat secara 

tertulis  

- Frasa panwas 

diganti dengan 

Bawaslu Kab/Kota 

Dihapuskan mandat secara lisan  

12.  Tim Klarifikasi Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu 

Kab/Kota, Panwas 

Kecamatan 

(Pasal 23 ayat 4, Pasal 24 

ayat 4, Pasal 25 ayat 4) 

Dihapuskan frasa 

“secara lisan” dalam 

pemberian mandat  

 

13.  Hasil Kajian Dugaan 

Pelanggaran 

(Pasal 26)   

Penambahan satu ayat 

terkait bukan 

pelanggaran pemilihan, 

sehingga berbunyi  

“pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-

undangan lainnya, 

dapat saja Bukan 

Pelanggaran Pemilihan 

Penambahan ayat (3) 
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sebagaimana dimaksud 

Pasal 26 ayat (1) huruf 

b, akan tetapi 

pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-

undangan lainnya”  

 

14.  Supervisi  

(Pasal 28)  

Supervisi atau 

Pendampingan 

berpedoman pada 

protokol Kesehatan dan 

dapat dilakukan secara 

daring  

Supervisi dengan Protokol 

Kesehatan Covid-19 dan secara 

daring 

15.  Tindak Lanjut Penanganan 

Pelanggaran  

(Pasal 29) 

Tambahkan 

rekomendasi  atas 

pelanggaran etik ad hoc 

(pada perbawaslu 

penanganan 

pelanggaran kode etik 

adhoc) bagi 

penyelenggara 

pemilihan 

 

16.  Sengketa Pemilihan 

(Pasal 33 ayat 1) 

(1) Terhadap hasil 

kajian yang 

dikategorikan 

sebagai 

sengketa Pemilihan, 

Pengawas 

pemilihan 

menyampaikan 

kepada pelapor, 

laporan dapat 

ditindaklanjuti 

sebagai sengketa 

pemilihan” 

Perubahan dan penggantian 

Frasa pada ayat (1)  

17.  Status Penanganan 

Pelanggaran 

(Pasal 34 ayat 2) 

(2) Pengumuman 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) 

Penambahan diumumkannya 

Status Penanganan 

Pelanggaran melalui daring 

(website) pada ayat (2)  
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ditempatkan di 

papan 

pengumuman atau 

secara daring 

melalui laman 

resmi Bawaslu  

18.  Pengawasan Pelaksanaan 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi Bawaslu 

(Pasal 36  

- Pasal 36 jadi pasal 

35 ayat 3, yakni 

menjadi  

“(3) Bawaslu  

Kabupaten/Kota 

mengawasi 

pelaksanaan tindak 

lanjut 

Rekomendasi 

Bawaslu tentang 

pengenaan sanksi 

kepada anggota 

KPU 

Kabupaten/Kota, 

sekretaris dan 

pegawai 

sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota 

yang terbukti 

melakukan 

tindakan yang 

mengakibatkan 

terganggunya 

tahapan 

penyelenggaraan 

Pemilihan yang 

sedang 

berlangsung” 

- Pasal 36 baru, 

penormaan 

menjadi bagi 

panwascam untuk 

dapat melakukan 

Perubahan pasal sehingga pasal 

36 menjadi pasal 35 ayat 3 

 

Pasal 36 baru diganti (mengatur 

Panwas Kecamatan)  
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pengawasan tindak 

lanjut rekomendasi  

 

 

 

 

Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan 

(Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran 

Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi 

Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) 

Tabel 3 

Penanganan Pelanggaran Administrasi 

 

NO ISU KRUSIAL MASUKAN SUBSTANSI PASAL KETERANGAN 

1. Pendampingan 

dan supervisi 

(Pasal 5)  

Bawaslu melakukan supervisi, 

pembinaan, dan 

pendampingan terhadap Bawaslu 

Provinsi dalam 

melaksanakan tugas menerima, 

memeriksa, dan memutus laporan 

dugaan pelanggaran administrasi 

dengan memperhatikan protokol 

kesehatan 

 Penambahan frasa 

supervisi dilakukan  

dengan Protokol 

Kesehatan Covid-19  

2. Keterangan 

Lembaga 

Terkait  

(Pasal 24) 

Keterangan lembaga terkait 

sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dapat disampaikan secara lisan 

atau tertulis dengan memperhatikan 

protokol kesehatan atau melalui daring  

 

Pada ayat (3), 

penambahan frasa 

protokol Kesehatan 

Covid-19 dan secara 

daring  

3. Sidang 

Pemeriksaan 

Pelanggaran 

Administrasi  

(Pasal 33)  

(2) Tahapan sebagaimana ayat 1 
huruf a, b, d dan e dengan  
memperhatikan protokol 

Kesehatan dan dapat dilakukan 

secara daring. (dengan 

menggunakan identitas (id 

daring/domisili elektronik yang 

telah diregistrasi  atau sidang 

daring)  

(3) Tahapan sebagaimana ayat 1 
huruf c dilakukan dengan 
memperhatikan protokol 
Kesehatan  

Penambahan dua ayat 

menjadi ayat (2) dan 

ayat (3)  

Identitas/domisili 

elektronik adalah nama 

para pihak 

REKOMENDASI pada 

JUKNIS:  

- Perekaman 

- Media Daring 

berbasis Instant 
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NO ISU KRUSIAL MASUKAN SUBSTANSI PASAL KETERANGAN 

Messenger 

berbasis GSM  

(menunjukkan 

domisili 

elektronik 

4. Sidang 

Pemeriksaan 

Pelanggaran 

Administrasi  

(Pasal 34) 

Dalam hal pelapor, terlapor, dan/atau 

pihak terkait 

sudah dipanggil secara patut dan layak  

baik secara langsung maupun  daring  

Penambahan frasa 

“melalui daring” 

5. Penyampaian 

Kesimpulan  

(Pasal 41) 

(2) Penyampaian tertulis sebagaimana 

ayat 1 dapat dilakukan secara daring 

Penambahan ayat  

6. Pasal 43 ayat 

3 

REKOMENDASI :  

Harus Dihapuskan/diganti dengan 

norma yang lebih tepat  

 

7. Putusan 

Bawaslu  

(Pasal 44)  

(1) Putusan Bawaslu Provinsi 
dibacakan secara terbuka dan 
dibuka untuk umum dengan 
memperhatikan Protokol 
Kesehatan Covid-19, serta 
dapat dihadiri oleh pelapor dan 
terlapor atau dapat dilakukan 
secara daring  

(2) Salinan putusan Bawaslu 
Provinsi disampaikan kepada 
pelapor dan terlapor paling lama 
1 (satu) hari sejak putusan 
dibacakan dan dapat 
disampaikan melalui surel 

- Penambahan Frasa 

Protokol Kesehatan 

Covid-19 serta 

dilakukan secara 

daring  

- Penyampaian  dapat 

melalui surel  
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Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

(Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota). 

Tabel 4 

Penyelesaian Sengketa 

 

NO ISU KRUSIAL MASUKAN SUBSTANSI PASAL KETERANGAN 

1. Permohonan 

secara langsung 

(Pasal 11 ayat 2) 

Permohonan secara langsung 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diajukan melalui 

loket penerimaan 

permohonan penyelesaian sengketa 

Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 

memperhatikan  Protokol Kesehatan 

Covid-19 

 

Penambahan Frasa 

“dengan memperhatikan 

portokol Kesehatan” 

2. Pengajuan 

Permohonan 

secara Langsung  

(Pasal 21 ayat 1) 

Pemohon mengajukan permohonan 

sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

huruf a dengan cara 

menyampaikan kepada petugas 

penerima permohonan 

melalui loket penerimaan permohonan 

di Bawaslu 

Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota dengan 

memperhatikan  Protokol Kesehatan 

Covid-19 

Penambahan Frasa 

“dengan memperhatikan 

Protokol Kesehatan” 

4. Penyampaian 

Dokumen 

Permohonan 

(Pasal 26 ayat 1) 

Pemohon harus menyampaikan 

dokumen permohonan 

penyelesaian sengketa Pemilihan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 disertai tanda bukti 

sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) 

paling lama 1 (satu) 

Penambahan Frasa 

“dengan memperhatikan 

Protokol Kesehatan 
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NO ISU KRUSIAL MASUKAN SUBSTANSI PASAL KETERANGAN 

hari kerja terhitung sejak permohonan 

diajukan melalui 

laman SIPS kepada petugas 

penerima permohonan di Bawaslu 

Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tingkatannya dengan 

memperhatikan Protokol Kesehatan 

Covid-19 

 

5. 

 

 

Musyawarah 

Tertutup 

(Pasal 30)  

 

 

Ayat (11)  

Dalam hal keadaan Bencana Non 

Alam Covid-19, musyawarah tertutup 

memperhatikan Protokol Kesehatan 

Covid-19 dan dilakukan secara daring  

  

 

 

Penambahan ayat yakni 

ayat (11) dan 

penambahan frasa 

memperhatikan Protokol 

Kesehatan Covid-19 dan 

dilakukan secara daring 

Rekomendasi Juknis :  

Mekanisme persidangan 

daring,  

Dengan domisili elektronik 

pada instant messenger 

berbasis GSM  

6.  Majelis 

Musyawarah 

(Pasal 35) 

Ayat (2)  

Musyawarah sebagaimana pada ayat 

1 dapat dilakukan secara daring  

 

Penambahan ayat, 

musyawarah secara 

daring  

7. Dokumen 

Permohonan Pihak 

Terkait (Pasal 41) 

Ayat (2)  

Pihak terkait menyampaikan 

permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada petugas 

penerima permohonan melalui loket 

penerimaan di Bawaslu Provinsi atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 

memperhatikan protokol Kesehatan 

dan dapat dilakukan secara daring 

  

Pada ayat (2) 

penambahan frasa 

protokol Kesehatan 

Covid-19 dan secara 

daring 

8. Pemeriksaan Pihak 

Terkait oleh Majelis 

Musyawarah  

(Pasal 42) 

Ayat (3)  

Untuk persidangan dengan pihak 

terkait dengan mekanisme daring 

maka pemberitahuan untuk 

melengkapi dokumen pihak terkait 

Penambahan ayat (3), 

dalam hal sidang daring, 

pihak terkait melengkapi 

dokumen  
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NO ISU KRUSIAL MASUKAN SUBSTANSI PASAL KETERANGAN 

dapat dilakukan dengan surat 

elektronik  

 

9. Pihak Pemberi 

Keterangan 

memberi 

Keterangan  

(Pasal 48 ayat 2) 

Keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibacakan di hadapan 

majelis musyawarah dan 

menyampaikan keterangannya 

kepada majelis 

musyawarah secara tertulis dengan 

memperhatikan Protokol Kesehatan  

Penambahan Frasa 

“dengan memperhatikan 

Protokol Kesehatan” 

10.  Kesimpulan 

Permohonan  

(Pasal 51 ayat 3) 

Kesimpulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada 

petugas penerima permohonan di 

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya dengan memperhatikan 

Protokol Kesehatan 

 

Penambahan Frasa 

“dengan memperhatikan 

Protokol Kesehatan” 

11. Kehadiran dalam 

Musyawarah  

(Pasal 53)  

Dalam hal persidangan daring, majelis 

mencatatkan akun domisili elektronik 

Instant messenger berbasis GSM  

 

REKOMENDASI JUKNIS  

-boleh penggunaan satu 

nomor GSM, sampai tiga 

nomor (memastikan 

validitas , untuk 

disesuaikan dengan 

domisili elektronik) 

12.  Pembacaan 

Putusan 

Musyawarah (Pasal 

54) 

Ayat (7)  

Pembacaan putusan musyawarah 

penyelesaian sengketa Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan 

memperhatikan Protokol Kesehatan 

Covid-19 dan dilakukan secara daring  

Pada ayat (7) 

penambahan frasa 

protokol Kesehatan 

Covid-19 dan secara 

daring 

13. Kejadian atau 

Keadaan Tertentu 

pada Musyawarah  

(Pasal 55 ayat 2)  

Ayat (2)  

Kejadian atau keadaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Bencana alam dan/atau bencana 

non alam  

Penambahan frasa 

bencana non alam, 

dalam hal ini keadaan 

Covid-19 

14.  Musyawarah 

dengan acara 

cepat  

(Pasal 62) 

Ayat (1)  

Penyelesaian sengketa Pemilihan 

antarpeserta Pemilihan dilaksanakan 

melalui musyawarah dengan acara 

cepat terhadap peristiwa yang terjadi 

pada tahapan penyelenggaraan 

Mekanisme musyawarah 

dengan acara cepat 

dengan memperhatikan 

Protokol Kesehatan Covid-

19,  
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NO ISU KRUSIAL MASUKAN SUBSTANSI PASAL KETERANGAN 

Pemilihan dan mengakibatkan hak 

peserta Pemilihan dirugikan secara 

langsung oleh peserta 

Pemilihan lainnya dengan 

memperhatikan Protokol Kesehatan 

Covid-19 

 

 

REKOMENDASI :  

Apabila tidak 

memperhatikan Protokol 

Kesehatan Covid-19, 

maka majelis dapat 

memberikan punishment 

kepada para peserta untuk 

tidak diiikutkan dalam 

proses penyelesaian 

sengketa (Pasal) 

15. Pembacaan 

Putusan  

(Pasal 65 ayat 7) 

Ayat (7)  

Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu 

Kecamatan membacakan putusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan 

memperhatikan Protokol Kesehatan 

Covid-19 dan dilakukan secara daring 

Pada ayat (7) 

penambahan frasa 

protokol Kesehatan Covid-

19 dan secara daring 

16. Pendampingan, 

Supervisi, 

Konsultasi  

(Pasal 67-Pasal 69) 

Pasal 67  

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat 

melakukan pendampingan 

pelaksanaan penyelesaian 

sengketa Pemilihan secara berjenjang 

dengan memperhatikan Protokol 

Kesehatan Covid-19 

Pasal 68  

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat melakukan 

supervisi terhadap pelaksanaan 

penyelesaian sengketa Pemilihan 

secara berjenjang dengan 

memperhatikan Protokol Kesehatan 

Covid-19 dan secara daring  

 

Pasal 69  

Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu 

Kecamatan berkonsultasi secara 

berjenjang dalam pelaksanaan 

penyelesaian sengketa Pemilihan 

memperhatikan Protokol Kesehatan 

Covid-19 dan secara daring  

 

Penambahan frasa 

protokol Kesehatan Covid-

19 dan secara daring 
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3. SOSIALISASI PRODUK HUKUM  

A. Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu  

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di 

Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Bawaslu Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan “Rapat Evaluasi 

Pelaksanaan Produk Hukum-Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum” bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dimana 

tujuan yang ingin dicapai dari Rapat Evaluasi tersebut adalah  

a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum yakni  

Peraturan Bawaslu mengenai pemberian bantuan hukum; 

b. Pemetaan dan analisis terhadap pelaksanaan produk hukum yakni 

Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum 

sehingga nantinya tercipta kesamaan persepsi terkait pemberian 

bantuan hukum bagi jajaran pengawas pemilu ditiap tingkatan di 

lingkungan Bawaslu; 

c. Meginventarisir permasalahan-permasalahan di Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang memiliki 

kaitan dengan bantuan hukum serta potensi permasalahan kedepannya 

dalam penyelenggaraan Pilkada 2020; 

d. Memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan SOP atau mekanisme 

pemberian bantuan hukum bagi jajaran pengawas pemilu. 

 

Kegiatan “Rapat Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum-Perbawaslu Nomor 

26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum” dilaksanakan pada: 

Hari  : Selasa-Kamis 

Tanggal : 04-06 Februari 2020 

Tempat : Grand Soll Marina Tangerang   Jalan Gatot Subroto No. Km 5,3 

Kec. Jatiuwung, Tangerang, Banten   

 

Hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum-

Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

a. Semua materi telah disampaikan oleh narasumber dan dapat diikuti 

oleh peserta dengan baik dan terjadi diskusi tanya jawab antara 

peserta dan narasumber; 

b. Narasumber yang hadir merupakan narasumber internal yaitu Tim 

Asistensi Divisi Hukum Bawaslu RI Bapak Bachtiar Bedel, Anggota 
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Bawalu Provinsi Banten Bapak Badrul Munir, dan Staf Pelaksana 

Bawaslu Provinsi Banten Bapak Haer Bustomi; 

c. Semua peserta sudah memahami materi yang disampaikan oleh para 

narasumber; 

 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode klasikal melalui Pidato, 

Diskusi Kelompok, Studi Kasus serta Tanya Jawab. Adapun beberapa 

tahapan yang dilakukan dalam “Rapat Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum-

Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum” antara lain: 

a. Dilakukan persiapan pelaksanaan Rapat Evaluasi yang diarahkan oleh 

moderator acara; 

b. Seluruh peserta Rapat Evaluasi akan mendengarkan paparan dari 

narasumber terkait Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018; 

c. Diskusi interaktif antara narasumber dan peserta guna menggali 

informasi serta untuk mendengar masukan dan harapan dari para 

peserta; 

d. Seluruh Peserta Rapat Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum,  

mengikuti arahan narasumber yang ditunjuk oleh Badan Pengawas 

Pemilu Provinsi Banten; 

e. Dilakukan inventarisasi Potensi Permasalahan Evaluasi Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Hukum selama penyelenggaraan pengawasan 

pemilu tahun 2019 dan potensi masalah yang muncul nantinya pada 

pemilihan kepala daerah 2020; 

f. Dalam pelaksanaan pemaparan materi dari narasumber, peserta dapat 

melakukan tanya jawab langsung yang dipimpin oleh moderator; 

g. Moderator memberikan pandangan dan menyimpulkan materi paparan 

oleh narasumber. 

Penerima manfaat kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum-

Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Bawaslu 

Kabupaten/Kota di wilayah  Provinsi Banten. 
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Gambar. 9 

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Perbawaslu 

 

 

 

 

 

4. FASILITASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM  

a. Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Di 

Mahkamah Konstitusi  

Bawaslu Provinsi Banten melakukan pendampingan atau fasilitasi advokasi 

dan bantuan hukum dalam pemberian keterangan Perselisihan Hasil 

Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi terhadap Bawaslu Kota Tangerang 

Selatan dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020.  

 

Tabel 5 

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DI PROVINSI 

BANTEN 

NO KAB/KOTA  APPP  
WAKTU  

PENERIMAAN 
PERMOHONAN 

PEMOHON  
TERMOH

ON  

1 PANDEGLANG  
Nomor 
75/PAN.MK/AP3/12/
2020 

Sabtu, 
19 Desember 

2020 
Pukul 00:33 

WIB 

Ir. H. THONI 
FATHONI MUKSON 

dan MIFTAHUL 
TAMMAMY, 
S.Pd.I,MM 

KPU 
KABUPAT

EN 
PANDEG

LANG 

2 
TANGERANG 

SELATAN  

Nomor 
118/PAN.MK/AP3/1
2/2020 

Senin, 
21 Desember 

2020  
Pukul 22:00 

WIB  

Drs. H. MUHAMMAD, 
M.Si  

dan RAHAYU 
SARASWATI 

DJOJOHADIKUSUMO 

KPU 
KOTA 

TANGER
ANG 

SELATAN  
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Tabel 6 

TIMELINE PERSIAPAN MENGHADAPI SIDANG  

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) TAHUN 2020 

PROVINSI BANTEN 

 

No  Tahapan  Awal  Akhir  

1 Pengajuan Permohonan Pemohon  13-Des-20 05-Jan-21 

2 Perbaikan Permohonan Pemohon  13-Des-20 07-Jan-21 

  Pandeglang    23-Des-20 

  Tangerang Selatan    28-Des-20 

3 
Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan  Data(Alat 

Bukti) 
13-Des-20 28-Des-20 

4 
Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun Draft Awal  

Keterangan Tertulis 
13-Des-20 28-Des-20 

5 
Review Draft Awal Keterangan Tertulis dengan 

Bawaslu Provinsi  
29-Des-20 30-Des-20 

6 
Bawalu Kabupaten/Kota menyusun  

perbaikan Draft Awal Keterangan Tertulis 
04-Jan-21 06-Jan-21 

7 
Review Perbaikan Keterangan Tertulis  

dengan Bawaslu Provinsi  
7-Jan-21 8-Jan-21 

8 

Bawaslu Kabupaten/Kota mengirimkan perbaikan 

Draft Awal Keterangan Tertulis kepada Bawaslu 

RI 

11-Jan-21 12-Jan-21 

9 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan  26-Jan-21 29-Jan-21 

10 Pemeriksaan Persidangan  01-Feb-21 11-Feb-21 

 

 

 

b. Jawaban Tergugat Kab Pandeglang (PMH) 

Pendampingan terhadap Bawaslu Kabupaten Pandeglang terhadap Perkara  

Perbuatan Melawan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu provinsi 

Banten terhadap Kasus hukum di Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam kasus 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Pdl 

yang diajukan oleh pihak Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Nana Fitriana, 

S.Pd.I,M.M pada Pengadilan Negeri Pandeglang.  Permohonan Bantuan Hukum 

oleh Bawaslu Kab. Pandeglang tertuang dalam surat permohonan Nomor 

396/K.BT-02/PM.00.02/XII/2020. Hakim dalam Putusannya Nomor 

25/Pdt.G/2020/PN.Pdl menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima. 
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Gambar 10 

Pendampingan Bantuan Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bantuan Hukum Perkara Kode Etik   

Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten terhadap 

Perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan 

Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan 

Tabel 7 

Bantuan Hukum 

NO PENGADUAN PERKARA PUTUSAN 
STATUS 

PERKARA 

1 

Nomor: 119-P/L-
DKPP IX/2020 Oleh 
Pengadu Imam 
Syamsudin 

Nomor: 106-
PKE-
DKPP/X/2020 
perihal 
Pelanggaran 
Kode Etik 

Nomor: 106-PKE-
DKPP/X/2020  
Putusan dapat dilihat 
pada 
https://dkpp.go.id/wp-
content/uploads/2020/1
1/Putusan-Nomor-106-
Tahun-2020-Bawaslu-
Kota-Tangerang_.pdf 

Menolak 
pengaduan 
Pengadu 
untuk 
seluruhnya 

2 

Nomor: 165-P/L-
DKPP/XI/2020 Oleh 
Pengadu Dahlan 
Pido 

Nomor: 151-
PKE- 
DKPP/XI/20
20 perihal 
Pelanggaran 
Kode Etik 

Nomor: 151-PKE-
DKPP/XI/2020 
Putusan dapat dilihat 
pada 
https://dkpp.go.id/wp-
content/uploads/2021/
01/Putusan-Nomor-
151-Tahun-2020-
Bawaslu-Kota-
Tangerang-Selatan.pdf 

Menolak 
pengaduan 
Pengadu 
untuk 
seluruhnya 

3 

Nomor: 209-
P/L-
DKPP/XI/2020 
Oleh Pengadu 
Rivaldi 

Nomor: 2-
PKE-
DKPP/I/2021 
perihal 
Pelanggaran 
Kode Etik 

Nomor: 2-PKE-
DKPP/I/2021 
Putusan dapat 
dilihat pada 
https://dkpp.go.id/w
p-
content/uploads/20
21/02/Putusan-
Nomor-2-Tahun-

Menolak 
pengaduan 
Pengadu 
untuk 
seluruhnya 
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2021-Bawaslu-
Kota-Tangerang-
Selatan.pdf 

 

 

5. PEMBERIAN KETERANGAN PHP  

Bawaslu Provinsi Banten melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kab/Kota 

dalam membuat keterangan Bawaslu pada perkara (Perselisihan Hasil Pemilu) 

PHP di Mahkamah Konstitusi. Dari empat kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 di Provinsi Banten, terdapat satu kota 

dan satu kabupaten yang salah satu pesertanya mengajukan Perselisihan Hasil 

Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi. Kota/Kabupaten tersebut yaitu Kota 

Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. Tim Penanganan Pelanggaran, 

Penyelesaian Sengketa dan Hukum (P3SH), Koordinator Divisi Hukum dan 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan pendampingan dalam 

mempersiapkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandenglang dan Bawaslu 

Kota Tangerang Selatan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di 

Mahkamah Konstitusi tersebut.  

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk 

Kab.Pandeglang dimohonkan oleh pasangan calon “Thoni Fathoni Mukson- 

Miftahul Tamamy” tertuang dengan perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 dan 

untuk perkara di Kota Tangerang Selatan dimohonkan oleh pasangan calon 

“Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo” tertuang dengan Nomor: 

115/PHP.KOT-XIX/2021.  

 

Gambar 11 

Pendampingan oleh Bawaslu Banten dalam penyusunan keterangan Bawaslu 

Kabupaten Pandeglang pada sidang PHPU di MK. 
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6. PENGAWASAN TINDAKLANJUT PELAKSANAAN PUTUSAN/KEPUTUSAN  

a. Putusan Etik  

1) Tindak Lanjut Putusan DKPP Bawaslu Kota Tangerang Selatan  Nomor 

106-PKE-DKPP/X/2020  

Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Nomor 106-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 11 November 2020, dalam amar 

putusannya pada angka 2 dan 3: 

a) Merehabilitasi nama baik Teradu I Muhammad Acep selaku Ketua 

merangkap Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Teradu II 

Ahmad Jajuli, Teradu III Slamet Santosa, Teradu IV Karina Permata 

Hati, dan Teradu V Aas Satibi, masing-masing selaku Anggota 

Bawaslu Kota Tangerang Selatan terhitung sejak Putusan ini 

dibacakan;  

b) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Banten untuk melaksanakan 

putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 

Telah dilakukan rehabilitasi 

 

2) Tindak Lanjut Putusan DKPP Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 

151-PKE-DKPP/XI/2020  

Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Nomor 151-PKE-DKPP/XI/2019 tanggal 13 Januari 2021, dalam amar 

putusannya pada angka 2 dan 3: 

a) Merehabilitasi nama baik Teradu I Muhammad Acep selaku Ketua 

merangkap Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Teradu II 

Ahmad Jajuli, Teradu III Slamet Santosa, Teradu IV Karina Permata 

Hati, dan Teradu V Aas Satibi, masing-masing selaku Anggota 

Bawaslu Kota Tangerang Selatan terhitung sejak Putusan ini 

dibacakan;  

b) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Banten untuk melaksanakan 

putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 

Telah dilakukan rehabilitasi  
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b. Putusan Pidana Tangerang Selatan  dan Pandeglang (KPPS)  

Tabel 8 

Putusan Pidana Tangsel dan Pandeglang 

 

Putusan 

Pengadilan 
Nomor Pelaku Putusan 

Putusan 

Pengadilan 

Negeri 

Pandeglang  

 

NOMOR 

1/Pid.Sus/2021/PN.Pd

l (Tindak Pidana 

Pemilihan)   

 

Suarna Bin 

Ukin 

Secara sah dan 

meyakinkan melakukan 

tindak pidana “ yang pada 

pemungutan suara dengan 

sengaja melakukan 

perbuatan melawan hukum 

memberikan suaranya lebih 

dari satu kali di satu atau 

lebih TPS” diancam Pasal 

178B UU 10 Tahun 2016  

Pidana Penjara 60 bulan, 

Pidana Denda Rp 36 Juta 

Rupiah subsidair 3 bulan 

kurungan  

 

Putusan 

Pengadilan 

Negeri 

Tangerang 

NOMOR 

2214/Pid.Sus/2020/P

N.Tng  

 

Muhammad 

Willy 

Prakasa 

Secara sah dan 

meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana 

Pemilihan “memberikan 

uang secara langsung 

maupun tidak langsung 

untuk mempengaruhi 

Pemilih agar memilih calon 

tertentu atau tidak memilih 

calon tertentu” Pasal 187 A 

jo Pasal 73 ayat 4 UU 

Nomor 10 Tahun 2016 

Pidana Penjara 36 bulan, 

Pidana Denda Rp 200 Juta 

Rupiah dengan ketentuan 

apabila denda tidak dibayar 

diganti pidana kurungan 

selama 1 bulan kurungan  
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BAB III 

PENUTUP 

 

 Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  serta Bupati dan Wakil 

Bupati di Provinsi Banten Tahun 2020 telah terlaksana dengan  baik ditengah-tengah 

Pandemi Corona Virus (Covid-19). Dalam pelaksanaannya, Bawaslu sebagai 

Penyelenggara Pemilihan  telah melakukan Sosialisasi Hukum, Kajian Hukum, Bantuan 

Hukum, Persiapan Pemberian Keterangan terhadap Segketa Hasil Pemilu, tindak lanjut 

atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan infromasi.  

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan demokratis, bermartabat, dan berkualitas, 

arah kebijakan dan strategi Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar 

dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu untuk mendukung 

organisasi dan manajamen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel (sumber 

daya manusia) yang permanen hingga tingkat jajaran pengawas pemilu sesuai 

tingkatannya.  

Dukungan regulasi menjadi dasar untuk mengefektifkan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran dalam 

menjamin pelaksanaan Pemilihan yang bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan. 
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