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PENERIMAAN PERMOHONAN 

1. PENERIMAAN PERMOHONAN TIDAK LANGSUNG  

 

a. Petugas penerima permohonan memeriksa Pemohon yang telah mendaftar dan/atau 

menyampaikan berkas permohonan; 

b. Petugas penerima permohonan mencetak hasil rekapitulasi Permohonan secara online 

sebagai laporan kepada atasan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya; 

 

2. PENERIMAAN PERMOHONAN LANGSUNG  

a. Petugas penerima permohonan melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai jenis 

permohonan yang disampaikan (langsung/tidak langsung);  

b. Bagi permohonan yang disampaikan secara tidak langsung, petugas penerima permohonan 

memastikan Pemohon melampirkan lembar konfirmasi pengajuan permohonan secara tidak 

langsung dalam berkas permohonan; 

c. Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang 

disampaikan oleh Pemohon yang antara lain: 

 Permohonan Penyelesaian Sengketa; 

 Objek yang disengketakan; 

 Identitas pemohon dan kuasa hukum; 

 Surat Kuasa Khusus; 

 Bukti dan daftar bukti,  

dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi 

materai dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital (softcopy) 

dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. 

d. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon dilakukan terhadap: (1) Identitas 

Pemohon; (2) Identitas Termohon; (3) Alat bukti dari obyek yang disengketakan; dan (4) 

Jumlah berkas.  

e. Petugas menuangkan hasil pemeriksaan kelengkapan berksas permohonan ke dalam form 

ceklist sebagai berikut:  

 



 

Ceklist Kelengkapan 

Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

No Uraian 
Jumlah 

berkas 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 Permohonan Tertulis    

 a. Identitas Pemohon    

 1) Nama    

 2) Alamat    

 3) Telepon/fax    

 4) Kedudukan    

 b. Identitas Termohon    

 1) Nama    

 2) Alamat    

 3) Telepon/fax    

 4) Kedudukan    

 
c. SK/BA yang dikeluarkan 

KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota 

   

2 
Fotocopy KTP/Identitas 

Kependudukan Pemohon  

   

3 
Fotocopy KTP/Identitas 

Kependudukan Kuasa Hukum* 

   

3 Surat Kuasa Khusus Pemohon *    

4 Fotocopy Kartu Tanda Advokat*    

4 Softcopy Permohonan    

5 Bukti Lain    

 a. ……..    

 b. ………    

 c. ……..    

   Keterangan: 

* : Apabila pemohon didampingi kuasa hukum 

f. Petugas penerima permohonan menyiapkan tanda terima berkas permohonan sesuai 

dengan berkas yang sudah disampaikan. 

g. Tanda terima berkas permohonan memuat: (1) Nama pemohon/kuasanya; (2) Nomor 

Telp/HP; (3) alamat; dan (4) Keterangan terkait dokumen yang diserahkan. 

h. Petugas penerima permohonan meminta Pemohon menandatangani tanda terima berkas 

permohonan; 

i. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada 

tanda terima berkas permohonan; 

j. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima berkas permohonan dalam 

penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Pemohon; dan 

k. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan. 

  



3. PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN 

a. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap berkas permohonan Pemohon 

dengan indikator kelengkapan: (1) Identitas Pemohon; (2) Identitas Termohon; (3) Surat 

Kuasa Para Pihak Jika ada; (4) Alat bukti dari obyek yang disengketakan; dan (5) Jumlah 

berkas.  

b. Petugas menuangkan hasil pemeriksaan kelengkapan berksas permohonan ke dalam form 

ceklist sebagai berikut:  

  



 

Ceklist Kelengkapan 

Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

No Uraian 
Jumlah 

berkas 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 Permohonan Tertulis    

 d. Identitas Pemohon    

 5) Nama    

 6) Alamat    

 7) Telepon/fax    

 8) Kedudukan    

 e. Identitas Termohon    

 5) Nama    

 6) Alamat    

 7) Telepon/fax    

 8) Kedudukan    

 
f. SK/BA yang dikeluarkan 

KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota 

   

2 
Fotocopy KTP/Identitas 

Kependudukan Pemohon  

   

3 
Fotocopy KTP/Identitas 

Kependudukan Kuasa Hukum* 

   

3 Surat Kuasa Khusus Pemohon *    

4 Fotocopy Kartu Tanda Advokat*    

4 Softcopy Permohonan    

5 Bukti Lain    

 d. ……..    

 e. ………    

 f. ……..    

   Keterangan: 

* : Apabila pemohon didampingi kuasa hukum 

 

4. PENCATATAN BERKAS DALAM BUKU PENERIMAAN PERMOHONAN 

Setelah memeriksa kelengkapan Permohonan, Petugas penerima permohonan melakukan 

pencatatan berkas dalam buku penerimaan permohonan. Petugas penerima permohonan 

penyelesaian sengketa proses Pemilu mencatat permohonan penyelesaian sengketa proses 

Pemilu dalam buku Penerimaan Permohonan.  

Buku permohonan memuat:  

a. Identitas Pemohon;  

b. Identitas Termohon;  

c. Obyek yang disengketakan;  

d. Waktu pengajuan permohonan;  

e. Keterangan permohonan (lengkap); dan  



f. Nama dan Tanda Tangan Petugas Penerima Permohonan. 

 

5. PEMBERITAHUAN MELENGKAPI BERKAS PERMOHONAN 

Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan menyatakan berkas permohonan Pemohon belum 

lengkap, petugas menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonan belum 

lengkap agar melengkapi kekurangan berkas paling lambat 3 hari kerja sejak pemberitahuan 

disampaikan 

 

 

6. PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT 

a. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap berkas permohonan Pihak Terkait 

dengan indikator kelengkapan: (1) Identitas Pihak Terkait; (2) Alat bukti dari obyek yang 

disengketakan; dan (3) Jumlah berkas.  

b. Petugas memeriksa kesesuaian waktu pengajuan sebagai Pihak Terkait 

c. Petugas menuangkan hasil pemeriksaan kelengkapan berksas permohonan sebagai Pihak 

Terkait ke dalam form ceklist sebagai berikut:  

 

Ceklist Kelengkapan 

Berkas Permohonan Pihak Terkait Pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

No Uraian 
Jumlah 

berkas 
Ada 

Tidak 

Ada 

1 Permohonan Tertulis Pihak Terkait    

2 
Fotocopy KTP/Identitas 

Kependudukan Pihak Terkait 

   

3 
Fotocopy KTP/Identitas 

Kependudukan Kuasa Hukum* 

   

3 Surat Kuasa Khusus Pihak Terkait *    

4 Fotocopy Kartu Tanda Advokat*    

5 Softcopy Permohonan Pihak Terkait    

6 Bukti Lain    

 a. ……..    

 b. ………    

 c. ……..    

   Keterangan: 

* : Apabila pihak terkait didampingi kuasa hukum 

 

 

7. PEMBERIAN TANDA TERIMA PERMOHONAN PIHAK TERKAIT 

a. Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, Petugas penerima 

permohonan Pihak Terkait menerima berkas yang diajukan; 

b. Petugas menyiapkan, membuat tanda terima permohonan sebagai Pihak Terkait yang 

memuat: (1) Nama Pihak Terkait/kuasanya; (2) Nomor Telp/HP; (3) alamat; dan (4) 

Keterangan terkait dokumen yang diserahkan; 



c. Petugas mempersilahkan kepada Pihak Terkait untuk menandatangani tanda terima 

permohonan sebagai Pihak Terkait; 

d. Petugas menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima 

permohonan sebagai Pihak Terkait; 

e. Petugas menyerahkan tanda terima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam penyelesaian 

sengketa proses pemilu kepada Pihak Terkait; dan 

f. Petugas menyimpan salinan tanda terima permohonan sebagai Pihak Terkait. 

 

8. PENCATATAN BERKAS DALAM BUKU PENERIMAAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT 

Catatan: 

- Kapan pihak terkait dapat mengajukan permohonan? 

- Prosedur pengajuan? Apakah msh sama dengan prosedur permohonan sengketa biasa? 

(online/langsung) 

 

Petugas penerima permohonan sebagai Pihak Terkait pada penyelesaian sengketa proses Pemilu 

mencatat permohonan sebagai Pihak Terkait pada penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam 

buku Penerimaan Permohonan sebagai Pihak Terkait.  

Buku permohonan sebagai Pihak Terkait memuat:  

a. Identitas Pihak Terkait;  

b. Obyek yang disengketakan;  

c. Waktu pengajuan permohonan;  

d. Keterangan permohonan sebagai Pihak Terkait (lengkap); dan  

e. Nama dan Tanda Tangan Petugas Penerima Permohonan sebagai Pihak Terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI PERMOHONAN 

 

 

1. PERMOHONAN DIREGISTER  

a. Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan 

dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Petugas Penerima Permohonan; 

b. Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan. 

 

2.  PENCATATAN PERMOHONAN DALAM BUKU REGISTER PERMOHONAN 

a. Petugas penerima permohonan memberikan nomor permohonan yang sudah dinyatakan 

lengkap sesuai dengan kode yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dan mencatatkan dalam 

buku register permohonan; 

b. Petugas penerima permohonan memberitahukan kepada Pemohon bahwa permohonannya 

telah lengkap dan telah dicatat dalam buku register permohonan dengan nomor 

permohonan sesuai dengan nomor yang telah diberikan; 

 

3.  PERMOHONAN TIDAK DIREGISTER 

a. Terhadap permohonan pemohon yang tidak dilengkapi setelah 3 hari kerja, petugas 

membuat surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diregister; 

b. Petugas penerima permohonan menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan 

tidak dapat diregister kepada Pemohon; 

 

4.  PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT TIDAK DAPAT DITERIMA 

a. Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Pihak Terkait; 

b. Terhadap permohonan Pihak Terkait yang tidak lengkap petugas membuat surat 

pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diterima; 

c. Terhadap permohonan Pihak Terkait yang disampaikan setelah sidang adjudikasi kedua, 

petugas membuat surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diterima; 

d. Petugas penerima permohonan menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan 

tidak dapat diterima kepada Pihak Terkait. 

 

 



 

PETUNJUK TEKNIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 

 

1. PENYUSUNAN JADWAL MEDIASI DAN ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA 

a. Tim kerja melakukan rekapitulasi permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregister; 

b. Sekretaris mediasi menyusun rancangan jadwal mediasi dan adjudikasi; 

c. Rancangan jadwal mediasi dan adjudikasi dikonsultasikan dengan pimpinan mediasi dan 

adjudikasi untuk disesuaikan dengan agenda pimpinan mediasi dan adjudikasi; 

d. Sekretaris mediasi dan adjudikasi menetapkan jadwal mediasi dan adjudikasi hasil konsultasi 

dengan pimpinan mediasi dan adjudikasi; 

 

2. PEMANGGILAN MEDIASI 

a. Sekretaris mediasi menyiapkan surat panggilan mediasi dengan menggunakan formulir 

PSPP-11; 

b. Sekretaris mediasi menyampaikan surat panggilan mediasi kepada:  

1) Sekretaris Jenderal pada Bawaslu; dan 

2) Kepala Sekretariat pada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, 

untuk mendapat persetujuan/tanda tangan.  

c. Pemberian persetujuan/tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat 

dilimpahkan kepada: 

1) Kepala Biro atau Kepala Bagian pada Bawaslu; dan 

2) Kepala Subbagian pada Bawaslu Provinsi atau  Bawaslu Kabupaten/Kota. 

d. Sekretaris mediasi menyampaikan surat panggilan mediasi yang telah 

disetujui/ditandatangani kepada Bagian Persuratan Sekretariat Jenderal/Tata Usaha 

Biro/Subbagian Umum atau sebutan lainnya sesuai dengan tingkatan untuk mendapatkan 

nomor surat; 

e. Sekretaris mediasi menyampaikan surat panggilan mediasi sebagaimana dimaksud dalam 

huruf d disertai jadwal mediasi dan tanda terima surat panggilan mediasi kepada para pihak; 

f. Bagi pihak Termohon, surat panggilan mediasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e 

disampaikan bersama dengan salinan permohonan Pemohon. 

 

3. PERSIAPAN RUANGAN MEDIASI 

a. Ruangan mediasi disiapkan oleh Tim Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu/ Sekretariat 

Bawaslu Provinsi/ Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; 

b. Tim Kerja memastikan ruangan mediasi yang telah disiapkan layak dan memadai untuk 

melaksanakan mediasi; 

c. Dalam hal tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan mediasi di  

Sekretariat Jenderal Bawaslu/ Sekretariat Bawaslu Provinsi/ Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Tim Kerja dapat menyewa/meminjam kepada pihak lain atau instansi lain; 

d. Tim Kerja mempersiapkan sarana dan prasarana mediasi antara lain: 

1) Ruang mediasi dan kelengkapan pendukung yang terdiri dari: 

a) meja dan kursi untuk mediator;  

b) meja dan kursi untuk Pemohon yang terletak di sisi kanan depan mediator;  

c) meja dan kursi Termohon yang terletak di sisi kiri depan mediator; 



d) meja dan kursi untuk sekretaris mediasi yang terletak disisi kanan belakang 

mediator; 

e) meja dan kursi untuk notulen yang terletak disisi kanan sekretaris mediasi; 

f) spanduk yang diletakan pada dinding di belakang meja mediator;  

g) laptop dan proyektor; 

h) alat tulis; dan 

i) perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan. 

2) Peletakan meja dan kursi dalam ruangan mediasi menggunakan tipe “U Shape” yang 

ditutupi dengan kain berwarna putih serta pada masing-masing meja para pihak dan 

mediator diberikan papan nama; 

 

Format denah ruangan mediasi: 

 
 

4. PERSIAPAN PELAKSANAAN MEDIASI 

a. Sebelum hari pelaksanaan mediasi, Tim Kerja mempersiapkan antara lain: 

1) Dokumen Permohonan disertai dengan Resume Permohonan; 

2) daftar hadir; 

3) softfile Formulir Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan (PSPP-12); 

4) softfile Formulir Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat Kesepakatan (PSPP-14); 

5) Peraturan Perundang-undangan; 

- 

5.  PELAKSANAAN MEDIASI 

a. Persiapan menjelang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan dengan cara:  



1) Tim kerja mempersiapkan ruang dan fasilitas untuk pelaksanaan mediasi; 

2) Tim kerja mempersilahkan kepada para pihak untuk mengisi daftar hadir mediasi 

penyelesaian sengketa proses pemilu; 

3) Sekretaris mediasi melaporkan kepada mediator terkait dengan kehadiran para pihak 

dan kesiapan pelaksanaan mediasi; 

4) Sekretaris mediasi mempersilahkan kepada para pihak untuk memasuki ruang mediasi; 

dan 

5) Mediator memasuki ruang mediasi. 

 

b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilaksanakan melalui tahapan:  

1) Mediasi dilakukan secara tertutup untuk umum; 

2) Pada kesempatan pertama sekretaris mediasi dapat mempersilahkan media internal 

atau media eksternal untuk mendokumetasikan sebelum mediasi dimulai; 

3) Mediator menyampaikan pernyataan pembuka dan menjelaskan perannya dan alur 

dalam proses Mediasi, antara lain: 

a) Sapaan Awal; 

b) Perkenalan Diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri; 

c) Mediator memastikan para pihak yang hadir adalah prinsipal; 

d) Menjelaskan perannya bahwa dalam mediasi, mediator membantu proses 

penyelesaian sengketa proses pemilu dan tidak berpihak; dan  

e) Menjelaskan proses mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat formal, 

dan menjelaskan aturan mediasi bahwa (1) tidak boleh menyerang pribadi, (2) 

mediasi bersifat rahasia, kerahasiaan segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat 

menjadi alat bukti litigasi, (3) kesepakatan yang diputuskan para pihak tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (4) kesepakatan yang telah 

diambil oleh para pihak akan dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi 

materi pokok putusan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan (5) apabila para 

pihak tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa proses pemilu akan 

dilanjutkan dengan peroses adjudikasi. 

4) Pernyataan pembuka para pihak yang didahului oleh Pihak Pemohon dan dilanjutkan 

oleh Pihak Termohon; 

5) Mediator memfasilitasi perancangan pemecahan masalah dari objek yang 

disengketakan;  

6) para pihak menyiapkan usulan rancangan kesepakatan jika tercapai solusi penyelesaian 

sengketa proses pemilu dari kedua belah pihak dan dicatat oleh Sekretaris mediasi; 

7) para pihak menandatangani kesepakatan akhir penyelesaian sengketa proses pemilu 

yang dituangkan dalam berita acara; dan 

8) jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator menuangkan dalam Berita Acara 

Tidak Mencapai Mufakat  dan menyampaikan kepada para pihak bahwa penyelesaian 

sengketa proses pemilu akan dilanjutkan dengan Adjudikasi sekaligus sebagai panggilan 

resmi kepada pihak pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang Adjudikasi 

penyelesaiaan sengketa proses pemilu. 

 

 



c. mediator mempersilahkan kepada para pihak (Pemohon dan Termohon) untuk 

menyampaikan secara bergantian pernyataan pembuka untuk menerangkan: (a) riwayat dari 

objek yang disengketakan; (b) Kedudukan Hukum (Legal Standing); dan (c) keinginan para 

pihak.  

d. perancangan pemecahan/penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan yang 

memuat antara lain: (1) mediator mefasilitasi para pihak untuk meyusun jadwal pemecahan 

masalah/penyelesaian sengketa proses pemilu; (2) menyusun agenda penyelesaian masalah 

dari objek sengketa yang dimediasikan, berdasarkan pernyataan para pihak; (3) menyusun 

rencana pembahasan masalah dari objek yang disengketakan. 

e. Mediator memediasi para pihak untuk memecahkan masalah dari objek yang disengketakan 

dengan cara: (1) mengetahui, mengkaji posisi dan kepentingan para pihak; (2) menggali opsi-

opsi penyelesaian tiap masalah dari objek yang disengketakan; (3) membahas tiap opsi 

penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan; dan (4) memilih opsi terbaik dari opsi-

opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan. 

f. Mediator memfasilitasi para pihak untuk melakukan tawar menawar penyelesaian sengketa 

proses pemilu dengan cara: (1) mempersilahkan kepada pihak pemohon dan dilanjutkan 

oleh pihak Termohon untuk mengadakan perubahan-perubahan opsi penyelesaian masalah 

dari objek yang disengketakan; (2) menawarkan, mengembangkan dan melaksanakan dari 

kesepakatan. 

g.  mediator dibantu oleh tim kerja penyelesaian sengketa memfasilitasi para pihak untuk: (1) 

menyiapkan rancangan kesepakatan dengan merujuk pada kesepakatan awal; (2) membahas 

ulang rancangan kesepakatan dan melakukan perubahan jika dianggap perlu.  

h. Mediator mempersilahkan para pihak  untuk menandatangani kesepakatan akhir yang telah 

dibuat bersama para pihak menggunakan berita acara dan diformalisasi (ditandatangani dan 

dibacakan) oleh mediator yang selanjutnya dikuatkan dengan putusan penyelesaian 

sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

 

6.  PUTUSAN TERCAPAI KESEPAKATAN 

a. tim kerja penyelsaian sengketa proses pemilu menyediakan formulir putusan tercapainya 

kesepakatan dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 

b. tim kerja menyusun draft putusan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan poin-

poin kesepakatan dalam berita acara kesepakatan mediasi; 

c. format Putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dari kesepakatan para pihak dalam 

mediasi memuat: (1) Kop surat (logo dan nama lembaga); (2) judul putusan; (3) nomor 

putusan, irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Kepada Ketuahan Yang Maha Esa); (4) 

identitas para pihak; (5) keterangan proses; (6) pokok materi putusan; (7) penutup; (8) 

tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya putusan; (9) nama lembaga (Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota); (10) nama dan tandatangan ketua dan 

anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan (11) nama dan 

tandatangan sekretaris penyelesaian sengketa proses pemilu. Format putusan terjadinya 

kesepakatan sebagai berikut. 

d. mediator membahas dan memutuskan draft putusan terjadinya kesepakatan penyelesian 

sengketa proses pemilu yang telah disusun tim kerja melalui rapat pleno 

Bawaslu/BawasluProvinsi…../BawasluKabupaten…./Bawaslu Kota… menjadi putusan 



e. mediator membahas dan memutuskan draft putusan terjadinya kesepakatan penyelesian 

sengketa proses pemilu yang telah disusun tim kerja melalui rapat pleno Bawaslu/Bawaslu 

Provinsi…../Bawaslu Kabupaten…./Bawaslu Kota… menjadi putusan. 

 

7. PERMOHONAN GUGUR 

a. kategori Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu gugur:  

(1) Pemohon meninggal dunia;  

(2) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi setelah dilakukan 

pemanggilan secara patut dan layak;  

(3) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa 

proses Pemilu; atau 

(4) Pemohon mencabut permohonannya. 

b. Dalam hal Pemohon Penyelesaian Sengketa proses pemilu meninggal dunia, Pihak dalam 

penyelesaian sengketa proses pemilu yang menyatakan Pemohon meninggal dunia disertai 

dengan bukti atau surat keterangan yang menyatakan Pemohon telah meninggal dunia. 

c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan konfirmasi atas 

keterangan kematian Pemohon kepada pihak yang berwenang. 

d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan terkait 

meninggalnya Pemohon dalam mediasi/adjudikasi Penyelesaian Sengketa proses pemilu. 

e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat keputusan mengenai 

gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu karena meninggalnya 

Pemohon. 

f. Dalam hal Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi 

Penyelesaian Sengketa proses pemilu setelah dipanggil secara patut dan layak, mediator 

menyampaikan dalam mediasi atas ketidakhadiran Pemohon berdasarkan bukti daftar hadir 

dan undangan, dan tanda terima undangan. 

g. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan mengenai 

gugurnya permohonan sengketa proses pemilu. 

h. Dalam hal Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum keluarnya putusan 

Penyelesaian Sengketa proses Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota melakukan konfirmasi kepada Pemohon dan Termohon dalam 

mediasi/adjudikasi atas keterangan tersebut. 

i. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap 

permohonan pemohon kepada Para Pihak dalam mediasi/adjudiaksi atas telah dipenuhinya 

tuntutan Pemohon, dan tidak ada penolakan dari Para Pihak, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan mengenai gugurnya permohonan 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 

j. Dalam hal Pemohon mencabut permohonannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota membuat putusan mengenai gugurnya permohonan sengketa berdasarkan 

surat pencabutan permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu oleh Pemohon atau 

Penyampaian secara lisan oleh Pemohon dalam mediasi/adjudiaksi yang dicatat dalam berita 

acara mediasi/adjudikasi serta risalah mediasi/adjudikasi. 

k. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan dalam 

mediasi/adjudikasi Penyelesaian Sengketa proses pemilu bahwa Permohonan Pemohon 

Gugur. 



l. putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Gugurnya 

Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

m. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan Tentang 

Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu. 

n. Tim kerja menyampaikan salinan putusan Gugurnya  Permohonan Penyelesaian sengketa 

proses Pemilu kepada Para Pihak. 

o. Dalam hal Pemohon mencabut permohonannya setelah permohonan diregister tetapi belum 

dilaksanakan mediasi/adjudikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

membuat putusan Tentang Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu. 

p. Tim kerja menyampaikan salinan putusan Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa 

proses pemilu kepada Para Pihak. 

q. Tim kerja mengumumkan salinan putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa 

proses pemilu pada papan pengumuman di Sekretariat Pengawas Pemilu, sistem informasi 

penyelesaian sengketa, atau media informasi lainnya. 

r. Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat Putusan mengenai 

gugurnya permohonan sengketa proses pemilu menggunakan Formulir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 

 

1. PENJADWALAN ADJUDIKASI DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK 

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal pelaksanaan 

adjudikasi. 

b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal sidang 

adjudikasi pada papan pengumuman sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

c. Dalam hal termohon tidak hadir pada saat pembacaan berita acara mediasi tidak mencapai 

mufakat maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan 

pemanggilan kepada pihak termohon  dengan disertai lampiran jadwal adjudikasi yang 

telah ditetapkan. 

d. Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri adjudikasi pada sidang adjudikasi 

pertama, Majelis Adjudikasi menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali.  

e. Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri adjudikasi setelah dua kali 

dilakukan pemanggilan, Majelis Adjudikasi menuangkan dalam Berita Acara Ketidakhadiran 

Pemohon dan membuat putusan. 

f. Dalam hal Termohon tidak menghadiri adjudikasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, 

Majelis Adjudikasi menuangkan dalam Berita Acara Ketidakhadiran Termohon dan proses 

adjudikasi tetap dilanjutkan. 

g. Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri adjudikasi pada pemanggilan kedua, 

Majelis Adjudikasi membuat putusan permohonan gugur. 

h. Majelis adjudikasi menyampaikan jadwal Adjudikasi berikutnya secara lisan sekaligus 

sebagai panggilan resmi kepada para pihak untuk menghadiri sidang adjudikasi. 

 

2. PERSIAPAN PELAKSANAAN ADJUDIKASI 

a) Ruangan sidang adjudikasi disiapkan oleh Tim Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu/ 

Sekretariat Bawaslu Provinsi/ Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; 

b) Tim Kerja memastikan ruangan sidang adjudikasi yang telah disiapkan layak dan memadai 

untuk melaksanakan mediasi; 

c) Dalam hal tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan adjudikasi di  

Sekretariat Jenderal Bawaslu/ Sekretariat Bawaslu Provinsi/ Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Tim Kerja dapat menyewa/meminjam kepada pihak lain atau instansi lain; 

d) Tim kerja mempersiapkan sarana dan prasarana sidang adjudikasi, antara lain:  

a) ruang sidang, meja dan kursi majelis, para pihak dan pengunjung, bendera dan pataka, 

spanduk, soundsystem, Proyektor/Infocus, laptop,  

b) palu sidang 



c) kitab suci 

d) ruang tunggu 

e) id card/tanda pengenal pengunjung 

f) naskah berita acara 

g) daftar hadir para pihak 

h) alat perekam 

i) kamera 

e) Peletakan meja dan kursi dalam ruangan adjudikasi menggunakan tipe “U Shape” dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Meja kursi majelis sidang harus lebih tinggi + 30 cm dari meja kursi para pihak, 

b) Meja majelis dan para pihak ditutupi dengan kain berwarna hijau, 

c) Penempatan pemohon di sisi depan kanan majelis adjudikasi, 

d) Termohon berada di sisi depan kiri majelis adjudikasi, 

e) Pihak terkait berada di kiri termohon, 

f) Sekretaris majelis berada di sisi kiri majelis adjudikasi, 

g) Asisten adjudikasi berada di belakang majelis, 

h) Notulen berada di sisi kanan belakang majelis, 

i) Perisalah berada di sisi kiri notulen, 

j) Masing-masing meja majelis adjudikasi,para pihak, dan tim kerja diberikan papan nama, 

k) Kursi saksi, Ahli, lembaga pemberi keterangan berada di depan majelis adjudikasi, 

l) Kursi pengunjung berada di belakang pembatas kursi saksi 

m) petugas membuat pembatas  

n) petugas keamanan berada di pembatas pengunjung dan pintu masuk ruang adjudikasi. 

o) Petugas Keamanan berada di sisi kanan dan kiri majelis 

 

Format denah ruangan adjudikasi: 

 



f) Tim kerja berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menyiapkan pengamanan ruang 

sidang adjudikasi; 

 

 

3. TUGAS-TUGAS MAJELIS ADJUDIKASI DAN TIM KERJA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM 

ADJUDIKASI 

 

A. MAJELIS ADJUDIKASI 

1) TUGAS 

a) Ketua Majelis Adjudikasi membuka dan menutup sidang Adjudikasi; 

b) Ketua Majelis Adjudikasi memimpin jalannya sidang Adjudikasi; 

c) Ketua Majelis Adjudikasi meminta Pemohon dan Termohon yang hadir untuk 

memperkenalkan diri; 

d) Ketua Majelis Adjudikasi memeriksa identitas dan surat kuasa dari Kuasa Hukum 

Para Pihak; 

e) Ketua Majelis Adjudikasi menyampaikan agenda adjudikasi kepada Para Pihak; 

f) Ketua Majelis Adjudikasi selanjutnya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk 

membacakan materi Permohonannya dalam Adjudikasi; 

g) Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan 

atau revisi sepanjang tidak sampai merubah pokok permohonan yang dilakukan oleh 

Pemohon pada saat itu juga di hadapan majelis; 

h) Ketua Majelis Adjudikasi memberi kesempatan kepada Termohon untuk 

menyampaikan dan membacakan jawaban atas Permohonan Pemohon dalam 

Adjudikasi; 

i) Ketua dan Anggota Adjudikasi melakukan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti 

yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dengan cara: 

1. majelis mempersilahkan para pihak untuk menyerahkan alat bukti; 

2. majelis memanggil para pihak untuk menyaksikan pemeriksaan bukti didepan 

majelis 

3. mencocokan daftar alat bukti dengan bukti yang diajukan; 

4. mencocokan bukti asli dengan copy-an; 

5. melakukan pemeriksaan apakah bukti tersebut sudah dibubuhi materai atau 

dileges; 

6. majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melihat bukti; 

j) Ketua Majelis Adjudikasi memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon 

jika ada penambahan bukti tertulis dalam Adjudikasi; 

k) Ketua Majelis Sidang memberikan kesempatan kepada Pemohon dan/atau 

Termohon untuk mengajukan Saksi dan/atau Ahli dalam sidang Adjudikasi; 

l) Majelis Adjudikasi dapat memanggil Saksi, Ahli dan/atau Lembaga pemerintah/non 

pemerintah/organisasi sesuai dengan kebutuhan Adjudikasi penyelesaian sengketa 

terkait dengan objek sengketa yang dimohonkan; 

m) Ketua Majelis Adjudikasi mengambil sumpah Saksi dan/atau Ahli sebelum 

memberikan keterangan dalam Adjudikasi; 



n) Ketua dan Anggota Majelis melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kapasitas Saksi dan/atau Ahli 

dalam materi Permohonan yang diperiksa; 

o) Ketua Majelis Adjudikasi memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon dan 

Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan/atau Ahli, baik yang 

dihadirkan oleh Pemohon, Termohon dan/atau Majelis Sidang; 

p) Ketua Majelis Adjudikasi memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon 

untuk membuat kesimpulan secara tertulis setelah proses pembuktian selesai atau 

sebelum Majelis Adjudikasi membuat dan membacakan putusan; 

q) Ketua Majelis Adjudikasi dapat memerintahkan kepada seluruh pihak, termasuk 

pengunjung sidang untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses Adjudikasi; 

r) Ketua Majelis Adjudikasi dapat memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang 

mengganggu ketertiban dan kelancaran proses Adjudikasi; 

s) Ketua Majelis dapat memerintahkan petugas pengamanan untuk mengeluarkan 

pihak-pihak yang mengganggu ketertiban dan kelancaran proses Adjudikasi, setelah 

diberikan peringatan sebanyak dua kali.  

 

2) LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

a) Majelis Adjudikasi dilarang berkomunikasi di luar Adjudikasi dengan Pemohon, 

Termohon, Saksi dan Ahli terkait dengan obyek sengketa yang sedang diperiksa; 

b) Majelis Adjudikasi dilarang menunjukan sikap keberpihakan kepada salah satu pihak 

dalam Adjudikasi; 

c) Majelis Adjudikasi wajib merahasiakan isi putusan sebelum putusan dibacakan 

dalam Adjudikasi terbuka. 

 

B. ASISTEN ADJUDIKASI 

1) TUGAS 

a) Asisten Adjudikasi bertugas mengikuti seluruh proses Adjudikasi; 

b) Asisten Adjudikasi bertugas menyiapkan materi-materi terkait substansi dari objek 

yang disengketakan sesuai kebutuhan Majelis Adjudikasi dalam proses Adjudikasi; 

c) Materi yang perlu dipersiapkan oleh Asisten Adjudikasi dapat berupa dokumen 

terkait Permohonan sengketa yang diperiksa, ketentuan perundang-undangan, 

daftar pertanyaan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, Ahli dan/atau 

Lembaga Pemberi Keterangan  atau materi-materi lainnya; 

d) Membuat draft Putusan; 

e) Berkonsultasi dengan Majelis Adjudikasi; 

f) Berkoordinasi dengan Sekretaris Adjudikasi; 

 

2) LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

a) Asisten Sidang dilarang berkomunikasi di luar Adjudikasi dengan Pemohon, 

Termohon, Pihak Terkait, Saksi dan Ahli terkait dengan obyek sengketa yang sedang 

diperiksa; 

b) Asisten Sidang wajib merahasiakan hasil Adjudikasi dan/atau materi putusan kepada 

setiap orang sebelum putusan  dibacakan oleh Majelis Adjudikasi dalam Adjudikasi 

terbuka. 



 

C. SEKRETARIS SIDANG 

1) TUGAS 

a) Bertanggung jawab terhadap kesiapan Adjudikasi, secara administrasi, dan Notulensi, 

serta dokumen-dokumen terkait objek yang disengketakan; 

b) Sekretaris Sidang bertugas mengikuti seluruh proses Adjudikasi; 

c) Sekretaris Sidang bertugas menyiapkan ruangan dan perlengkapan, serta 

mengkoordinir Asisten Adjudikasi, Notulen, Perisalah, Petugas Kemanan, dan Staf 

Pendukung yang terlibat selama proses Adjudikasi berlangsung;  

d) Sekretaris Adjudikasi bertugas membacakan tata tertib sidang adjudikasi di hadapan 

para pihak dan pengunjung sebelum dimulainya Adjudikasi; 

e) Sekretaris Sidang meminta para pihak dan pengunjung sidang untuk berdiri saat 

Majelis Sidang memasuki ruang Adjudikasi, dan meminta para pihak dan pengunjung 

sidang untuk duduk kembali setelah Majelis Adjudikasi telah duduk di kursi Majelis; 

f) Sekretaris Adjudikasi meminta para pihak dan pengunjung sidang untuk berdiri saat 

Majelis Adjudikasi akan meninggalkan ruang Adjudikasi. 

g) Sekretaris Adjudikasi bertugas membuat Berita Acara Adjudikasi  

 

2) LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

a) Sekretaris Adjudikasi dilarang berkomunikasi terkait substansi di luar Adjudikasi 

dengan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi dan Ahli terkait dengan obyek 

sengketa yang sedang diperiksa; 

b) Sekretaris Sidang wajib merahasiakan hasil Adjudikasi dan/atau materi putusan 

kepada setiap orang sebelum putusan  dibacakan oleh Majelis Adjudikasi dalam 

Adjudikasi terbuka. 

c) Sekretaris Adjudikasi dapat memberikan informasi terkait Prosedur, Proses Adjudikasi, 

jadwal, kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait  saksi. Ahli, dam lembaga terkait; 

 

D. PERISALAH 

1. TUGAS 

a) Perisalah bertugas mengikuti seluruh proses Adjudikasi; 

b) Perisalah bertugas mencatat dan merekam semua pembicaraan majelis Adjudikasi, 

para pihak, saksi, ahli, dan lembaga pemberi keterangan dalam Adjudikasi 

 

2. LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

a) Perisalah dilarang berkomunikasi di luar Adjudikasi dengan Pemohon, Termohon, 

Pihak Terkait, Saksi dan Ahli terkait dengan obyek sengketa yang sedang diperiksa; 

b) Perisalah wajib merahasiakan hasil Adjudikasi dan/atau materi putusan kepada setiap 

orang sebelum putusan  dibacakan oleh Majelis Sidang dalam sidang Adjudikasi 

terbuka 

 

E. NOTULEN 

1. TUGAS 

a) Notelun bertugas mengikuti seluruh proses Adjudikasi; 

b) Notulen bertugas membuat catatan poin-poin pembicaraan selama sidang Adjudikasi  



 

2. LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

a) Notulen dilarang berkomunikasi di luar Adjudikasi dengan Pemohon, Termohon, Saksi, 

Pihak Terkait dan Ahli terkait dengan obyek sengketa yang sedang diperiksa; 

b) Notulen wajib merahasiakan hasil Adjudikasi dan/atau materi putusan kepada setiap 

orang sebelum putusan  dibacakan oleh Majelis Adjudikasi dalam Adjudikasi terbuka. 

 

F. STAF PENGAMANAN 

1. TUGAS 

a) Staf Pengamanan bertugas menjaga kemanan Majelis Adjudikasi saat menuju ruang 

sidang, saat Adjudikasi, dan meninggalkan ruang sidang Adjudikasi; 

b) Staf Pengamanan bertugas mengatur ketertiban pengunjung baik yang di dalam 

maupun di luar ruang Adjudikasi; 

c) Staf Pengamanan bertugas menjalankan perintah Majelis Adjudikasi yang 

mengeluarkan Para Pihak atau Pengunjung dari ruang Adjudikasi karena menggangu 

ketertiban dan kelancaran Adjudikasi; 

d) Staf Pengamanan bertugas melakukan Adjudikasi kepada pengunjung untuk 

memastikan tidak membawa senjata tajam atau senjata api ke dalam ruang sidang; 

e) Staf Pengamanan bertugas memastikan dilaksanakannya tata tertib AdjudikasI 

 

2. LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

a) Staf Pengamanan dilarang berkomunikasi di luar Adjudikasi dengan Pemohon, 

Termohon, Saksi dan Ahli terkait dengan obyek sengketa yang sedang diperiksa; 

b) Staf Pengamanan wajib merahasiakan hasil Adjudikasi dan/atau materi putusan 

kepada setiap orang sebelum putusan  dibacakan oleh Majelis Adjudikasi dalam 

Adjudikasi terbuka. 

 

G. STAF DOKUMENTASI 

1. TUGAS 

a) Staf dokumentasi bertugas melekukan perekaman proses sidang Adjudikasi dalam 

bentuk video dan rekaman suara; 

b) Staf dokumentasi bertugas menyimpan hasil rekaman. 

  

2. LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

a) Staf dokumentasi dilarang berkomunikasi di luar sidang Adjudikasi dengan Pemohon, 

Termohon, Saksi, Pihak Terkait dan Ahli terkait dengan obyek sengketa yang sedang 

diperiksa; 

b) Staf dokumentasi wajib merahasiakan hasil Adjudikasi dan/atau materi putusan 

kepada setiap orang sebelum putusan  dibacakan oleh Majelis Sidang dalam sidang 

Adjudikasi terbuka. 

 

4. TEKNIS ADJUDIKASI 

a. Sekretaris sidang memastikan kehadiran para pihak; 

b. Sekretaris sidang membacakan tata tertib sidang adjudikasi; 



c. Sekretaris sidang melaporkan kepada Ketua Majelis Adjudikasi bahwa sidang adjudikasi 

sudah dapat dimulai; 

d. Sekretraris sidang meminta para pihak dan seluruh pengunjung sidang untuk berdiri, 

sebelum mempersilahkan majelis sidang adjudikasi memasuki ruangan;  

e. Sekretaris sidang mempersilahkan majelis adjudikasi untuk memasuki ruangan sidang 

adjudikasi; 

f. Ketua Majelis Sidang membuka forum sidang adjudikasi dengan terlebih dahulu 

menyampaikan hari dan tanggal pelaksanaan adjudikasi, nomor register permohonan, serta 

agenda sidang adjudikasi;  

g. Dalam memimpin sidang adjudikasi, Ketua Majelis mengatur forum sidang adjudikasi dengan 

menggunakan palu sidang, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Ketuk palu 3 kali untuk: 

i. Membuka sidang adjudikasi  

ii. Membacakan putusan  

iii. Menutup sidang adjudikasi 

b) Ketuk palu  2 kali; 

i. Untuk skorsing sidang di hari yang berbeda 

ii. Membuka skorsing sidang 

c) Ketuk palu 1 kali: 

i. Membuka dan mencabut skorsing sidang dalam hari yang sama 

ii. Pengesahan bukti yang diserahkan para pihak. 

 

5. TAHAPAN PELAKSANAAN ADJUDIKASI 

a. PENYAMPAIAN POKOK PERMOHONAN 

1) Pimpinan Majelis Adjudikasi meminta Pemohon atau kuasa hukum pemohon untuk 

membacakan isi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 

2) Dalam hal Pimpinan Majelis menganggap perlu perbaikan permohonan pemohon, 

Pimpinan Majelis Adjudikasi menyarankan kepada Pemohon atau kuasanya untuk 

memperbaiki permohonan pemohon tetapi tidak mengubah pokok permohonan; 

3) Pimpinan Majelis Adjudikasi memberi catatan-catatan perbaikan terhadap 

permohonan pemohon yang akan diperbaiki oleh pemohon; 

4) Perbaikan atas permohonan pemohon disampaikan pada Adjudikasi selanjutnya tanpa 

mengganggu agenda sidang adjudikasi yang telah dijadwalkan; 

5) Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada pemohon untuk mengajukan bukti dan 

daftar bukti pada agenda sidang pembuktian adjudikasi. 



 

b. JAWABAN TERMOHON 

1) Majelis Adjudikasi meminta kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban secara 

tertulis paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan mediasi tidak mencapai 

mufakat. 

2) Jawaban Termohon disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 3 

(tiga) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap Asli yang dibubuhi materai dan 2 (dua) 

rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam 

bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit 

penyimpanan data. 

3) Jawaban Termohon paling sedikit memuat: 

a. identitas lengkap Termohon yaitu nama, alamat Termohon dan/atau kuasa 

hukumnya, nomor telepon (kantor, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau 

alamat surat elektronik (e-mail); 

b. jawaban Termohon atas pokok permohonan Pemohon; 

c. hal yang diminta untuk diputuskan; 

d. Jawaban Termohon dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan. 

e. Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban Termohon dan salinan dalam 

bentuk dokumen digital (softcopy), Majelis Sidang menggunakan Jawaban 

Termohon Asli yang dibubuhi materai. 

4) Pimpinan majelis Adjudikasi memberi kesempatan kepada Termohon atau kuasa 

hukum termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas 

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon 

5) Pembacaan jawaban termohon dibacakan pada adjudikasi pertama setelah 

pembacaan permohonan pemohon dibacakan; 

6) Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti dan 

barang bukti pada agenda sidang pembuktian adjudikasi. 

 

c. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT 

1) Pimpinan Majelis Adjudikasi memberi kesempatan kepada Pihak Terkait atau kuasa 

hukum Pihak Terkait untuk mengajukan dan membacakan Tanggapan Pihak Terkait 

atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon; 

2) Pembacaan Tanggapan Pihak Terkait dibacakan pada sidang adjudikasi maksimal pada 

sidang adjudikasi kedua; 

3) Majelis ajudikasi memerintahkan kepada Pihak Terkait untuk mengajukan bukti pada 



agenda pembuktian adjudikasi; 

4) Pihak terkait mengajukan bukti, saksi, ahli, dan daftar bukti sebelum menghadirkan 

saksi atau ahli kepada majelis adjudikasi. 

 

d. PEMBUKTIAN 

1) para pihak mengajukan Saksi atau Ahli dalam proses Adjudikasi setelah mendapat 

persetujuan Majelis Adjudikasi; 

2) Majelis adjudikasi memeriksa identitas saksi yang diajukan para pihak; 

3) Saksi terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum 

dilakukan pemeriksaan 

4) Majelis adjudikasi meminta keterangan ahli dalam bentuk tertulis maupun lisan sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki oleh ahli; 

5) Pimpinan Majelis ajudikasi dapat menghadirkan Lembaga Pemberi Keterangan terkait 

dengan obyek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan Majelis Sidang; 

6) Pimpinan Majelis Adjudikasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

mengajukan bukti tambahan; 

7) Pimpinan Majelis Adjudikasi memerintahkan para pihak untuk membuat kesimpulan 

pada adjudikasi berikutnya; 

8) Pimpinan Majelis Adjudikasi memerintahkan para pihak untuk hadir pada adjudikasi 

berikutnya sekaligus sebagai pemanggilan secara resmi; 

 

e. KESIMPULAN PARA PIHAK 

1) Para pihak menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Pimpinan Majelis Adjudikasi; 

2) Pimpinan Majelis Adjudikasi menerima dan memeriksa kesimpulan tertulis para pihak 

terhadap tahapan adjudikasi yang telah dilaksanakan. 

 

f. PUTUSAN 

1. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai 

penyelesaiaan sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk 

umum serta dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan pihak terkait; 

2. Majelis adjudikasi membacakan Putusan penyelesaian sengketa proses pemilu 

dihadapan para pihak dengan isi putusan sebagai berikut: 

a. identitas Pemohon dan Termohon; 

b. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; 



c. kedudukan hukum; 

d. tenggang waktu pengajuan permohonan; 

e. pokok permohonan; 

f. hal-hal yang dimohonkan; 

g. jawaban termohon; 

h. jawaban pihak terkait; 

i. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga keterangan; 

j. bukti; 

k. Kesimpulan Para Pihak 

l. pertimbangan hukum;dan 

m. amar putusan. 

 
3. Setelah pembacaan putusan, majelis adjudikasi menutup sidang adjudikasi penyelesaian 

sengkea proses pemilu dengan mengetuk palu sidang sebanyak 3 (tiga) kali ketukan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PUTUSAN 
 

1. SUBSTANSI PENYUSUNAN PUTUSAN 
a. Tim perumus putusan memulai penyusunan rancangan Putusan setelah sidang 

adjudikasi pertama selesai; 
b. Rancangan putusan terdiri dari: 

1) Kepala Putusan (Nomor Putusan, irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”) 

2) Identitas Pemohon dan Termohon;  
3) pokok Permohonan;  
- Pokok permohonan terdiri dari pokok-pokok pemasalahan yang dimohonkan 

pemohon ( Dapat mengambil semua permohonan dari pemohon dengan 
memeriksa detail dari kata-kata yang typo ataupun hal-hal yang kurang pokok 
permohonan). 

4) jawaban Termohon;  
- Jawaban Termohon terdiri dari pokok-pokok Jawaban atas permohonan 

pemohon ( Dapat mengambil semua jawaban termohon dengan memeriksa 
detail dari kata-kata yang typo ataupun hal-hal yang kurang jawaban temohon) 

5) jawaban pihak terkait;  
- Jawaban Pihak terkait terdiri dari pihak terkait ( Dapat mengambil semua 

jawaban pihak terkait  dengan memeriksa detail dari kata-kata yang typo 
ataupun hal-hal yang kurang dari jawaban pihak terkait) 

 
6) keterangan saksi, ahli, lembaga pemberi keterangan 
- Point-point berisi dari keterangan saksi, ahli, dan lembaga pemberi keterangan ( 

Dapat diambil dari notulen dan risalah) 
7) bukti; 
- Bukti berisi daftar alat bukti yang ditandai berupa Bukti Pemohon (P-1, dan 

seterusnya)  Bukti Termohon (T-1, dan seterusnya) dan Bukti Pihak Terkait ( PT-1 
dan Seterusnya).  

8) kesimpulan para pihak. 
- Kesimpulan yang diberikan para pihak. 

9) Pertimbangan Hukum 
- Berisi pertimbangan Kewenangan Bawaslu/Provinsi/Kab/Kota, Pertimbangan 

kedudukan hukum pemohon, Pertimbangan tenggang waktu pengajuan 
Permohonan, Pertimbangan bagaimana Proses Penerbitan putusan objek 
sengketa, Pertimbangan Substansi permohonan sengketa yang dimohonkan. 

- Dalam melakukan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, majelis- harus 
mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang baik (AAUPB), bukti para pihak, keterangan saksi para pihak, 
keterangan ahli yang berkesesuaian, keterangan pemberi keterangan. 

10)  Amar Putusan 
- Amar tidak boleh bertentangan dengan pertimbangan hukum 
- Amar Putusan berisi antara lain sebagai berikut (Memilih salah satu dari amar 

putusan yang ada di bawah) : 
a) Mengabulkan permohonan seluruhnya apabila seluruh amar 

putusan yang dimohonkan beralasan hukum untuk 

seluruhnya atau; 

b) Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya 

apabila:  



- satu atau lebih amar putusan yang dimohonkan pemohon 

beralasan hukum untuk sebagian; dan  

- satu atau lebih amar putusan yang dimohonkan pemohon 

tidak beralasan hukum untuk sebagian lainnya atau; 

c) Menolak permohonan seluruhnya apabila seluruh amar 

putusan yang dimohonkan pemohon tidak beralasan 

hukum. 

11) Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pada pertimbangan yang jelas dan 
cukup. Dalam Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa setiap segi 
permohonan yang diajukan dan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus 
sebagian dan mengabaikan gugatan selebihnya. Putusan tidak 

12) Penutup Putusan  
- Penutup Putusan memuat tanggal hari dilaksanakan rapat 

pleno dan pembacaan Putusan oleh Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. 

 
c. Penyusunan pertimbangan hukum diserahkan kepada majelis adjudikasi; 
d. Sekretaris sidang mengumpulkan dan menyerahkan data-data berupa: 

1) Seluruh notulen mediasi; 
2) Seluruh notulen adjudikasi; 
3) Seluruh risalah adjudikasi; 
4) Fakta-fakta persidangan (saksi, ahli, pemberi keterangan) 
5) Kesimpulan Pemohon dan termohon; 
6) Dokumentasi lainnya. 

e. Data-data tersebut diserahkan kepada asisten sidang untuk  digunakan asisten sidang 
dalam membuat kesimpulan atau preview putusan yang dipaparkan di hadapan majelis 
adjudikasi; 

f. Setelah preview putusan, majelis adjudikasi melakukan rapat pleno putusan; 
g. Hasil dari rapat pleno putusan dituangkan dalam rancangan putusan; 
h. Sekretaris sidang adjudikasi membagi draft putusan sesuai dengan jumlah anggota 

majelis sidang adjudikasi, khusus irah irah, identitas, dan amar putusan itu dibacakan 
ketua sidang adjudikasi; 

i. Draft putusan hanya diprint satu berkas dan diberikan kepada pejabat struktural satu 
tingkat diatasnya untuk disampaikan kepada majelis sidang 

 
 

2. TEKNIS PENYUSUNAN PUTUSAN 
a. Sekretaris sidang berkordinasi dengan pejabat struktural yang menangani sengketa 

untuk mempersiapkan ruang pembahasan putusan yang digunakan untuk rapat pleno 
putusan dengan kelengkapan sebagai berikut meja, kursi, laptop, proyektor, ATK. 

b. Draft Putusan terdiri dari : 
1) Kertas F4  
2) Logo Bawaslu Garuda Kuning 
3) Logo bawaslu Provinsi dan Kab/Kota Garuda Hitam 
4) Huruf Font Arial warna hitam Size 12 
5) Spasi 1,5 
6) Margins atas (3 cm),bawah (2 cm),  kiri (3 cm)dan kanan (2cm) 
7) Penomoran halaman  (dibawah tengah) 

 
 



c. Salinan Putusan memuat: 
1) Foto copy dari  putusan asli 
2) tanda tangan majelis cukup  tulis TTD  
3) diparaf pada setiap halaman dipojok kanan bawah  oleh seketaris majelis disertai 

dengan stempel logo pengawas pemilu sesuai dengan tingkatanya  
4) Stempel logo berukuran (2 x 2 cm) 
5) Stempel logo berupa lambang bawaslu disertai dengan nama  pengawas pemilu 

sesuai daerah dan tingkatanya. 
6) Setiap salinan putusan diparaf pengesahan perlembar dari pejabat struktural yang 

menangani sengketa.  
7) Setiap lembar memuat  Logo lembaga sebelah kiri dengan posisi ditengah diatasnya 

dibubuhi paraf dan lambang lembaga berbentuk kotak berukuran 
8) Pada halaman akhir putusan diberikan pernyataan pengesahaan 

 “ Salinan ini sesuai dengan aslinya ”, tanggal pengesahan, nama jabatan  dan nama 
pejabat. Pada lembar pengesahan dibubuhi tanda tangan dan stempel seketariat 
pengawas pemilu sesuai tingkatanya. 
 

d. Persiapan ruang sidang adjudikasi agenda pembacaan putusan (PSPP) 
 
1. Tim penyelesaian sengketa memastikan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 

penyelesaian sengketa yang terdiri dari:  

a) ruang sidang, meja kursi majelis, para pihak dan pengunjung, bendera dan 

pataka, spanduk, soundsystem, Proyektor/Infocus, laptop,  

b) palu sidang 

c) kitab suci 

d) ruang tunggu 

e) id card/tanda pengenal pengunjung 

f) naskah berita acara 

g) daftar hadir para pihak 

h) alat perekam 

i) kamera 

 

2. koordinasi dengan pihak keamanan, 

3. Penentuan jadwal 

4. Undangan para pihak 

5. Kesiapan ruangan 

6. Tim adjudikasi 

7. Tim kerja mempersiapkan tata letak ruang sidang penyelesaian sengketa dengan 

setingan seperti berikut: 

a) Meja kursi majelis sidang harus lebih tinggi + 30 cm dari meja kursi para pihak 

b) Meja majelis dan para pihak berwarna hijau 

c) Penempatan pemohon di sisi depan kanan majelis adjudikasi 

d) Termohon berada di sisi depan kiri majelis adjudikasi 

e) Pihak terkait berada di kiri termohon 

f) Sekretaris majelis berada di sisi kiri majelis adjudikasi 

g) Asisten adjudikasi berada di belakang majelis 

h) Notulen berada di sisi kiri samping sekretaris sidang  



i) Perisalah berada di sisi kanan samping asisten sidang adjudikasi. 

j) Kursi saksi, Ahli, lembaga pemberi keterangan berada di depan majelis 

adjudikasi  

k) Kursi pengunjung berada di belakang pembatas kursi saksi 

l) Petugas keamanan membuat pembatas  

m) petugas keamanan berada di pembatas pengunjung dan pintu masuk ruang 

adjudikasi. 

n) Petugas Keamanan berada di sisi kanan dan kiri majelis 

e. Dalam hal persiapan diatas sudah terpenuhi sekretaris adjudikasi mempersiapkan daftar 
absensi kehadiran pemohon termohon dan meberikan memo yang berisi nomor register 
permohonan pemohon PSPP dimeja ketua majelis adjudikasi. 

f. Sekretaris adjudikasi melaporkan kepejabat satu tingkat diatasnya bahwa kesiapan 
sidang adjudikasi agenda pembacaan putusan telah siap dan diperkenakan majelis 
sidang memasuki ruang sidang. 

g. Sekretaris sidang menyampaikan : 
1) Tata tertib sidang adjudikasi PSPP 
2) Menyampaikan “Ketua dan Anggota Majelis Sidang  memasuki ruang sidang 

pemohon, termohon dan pengunjung sidang dipersilahkan berdiri….. atas izin Ketua 
Majelis Sidang Pemohon termohon dan pengunjung sidang dipersilahkan duduk 
kembali” 

3) Atas izin sekretaris sidang petugas keamanan mempersilahkan media internal 
eksternal mengambil dokumentasi pada kesempatan pertama. 

 
h. Dalam hal putusan telah dibacakan oleh majelis sidang, skretaris adjudikasi mengambil 

draft putusan yang dibacakan dengan tetap  mengkoreksi atau memfinalkan draft 
putusan agar tidak terjadi typo putusan. 

i. Sekretaris sidang membuat pengantar salinan putusan dan mengcopy salinan putusan 
sesuai dengan kebutuhan lima rangkap yang diperuntukan untuk pemohon, termohon, 
pihak terkait, arsip dan publish. 

j. Sekretaris sidang memerintahkan staff sekretariat untuk membuat Surat pengantar 
salinan putusan dalam pelaksanannya dibuat secara berjenjang dan ditanda tangani 
oleh Sekjen/Kasek Provinsi/Kasek Kab/Kota. 

k. Sekretaris sidang menyampaikan salinan putusan kepada pemohon, termohon dan 
pihak terkait. 

l. Sekretaris sidang mengumumkan putusan disekretariat pengawas pemilu dan melalui 
SIPS. 

m. Sekretaris sidang adjudikasi menyerahkan arsip salinan putusan dan berkas-berkas 
lainnya kepada pejabat struktural yang menangani sengketa untuk disimpan (catatan: 
arsip bersifat aktif oleh sebab itu berkas-berkas harus tersimpan rapi dan dipastikan 
tidak rusak). 

n. Pejabat struktural yang menangani sengketa bertugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tindak lanjut putusan PSPP baik di KPU dan PTUN. 

 


