Komisi Pemilihan Umum

Panwaslu Terbitkan Keputusan Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu
Jakarta, kpu.go.id - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tanggal 7 November lalu mengeluarkan sebuah keputusan
baru bernama Keputusan Panwaslu No. 22 Tahun 2003.
yang mengatur penanganan laporan pelanggaran Pemilu tersebut terdiri atas 3 pasal, ditandatangani Ketua Panwaslu
Prof. Komaruddin Hidayat dan Wakil Ketua Pdt. Saut Sirait tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan, yaitu 7 November
2003.
Detail isi dari keputusan ini lebih banyak dituangkan di dalam lampiran. Ada 3 lampiran yang menyertainya, yaitu
Lampiran 1 mengenai bagan atau alur administrasi penerimaan laporan, Lampiran 2 mengenai penjelasan alur
administrasi penanganan pelanggaran, dan Lampiran yang berisi berbagai bentuk formulir yang digunakan untuk
mengadministrasikan penanganan pelanggaran.
Pasal 1 keputusan ini menegaskan bahwa penanganan laporan pelanggaran Pemilu yang diterima oleh panwaslu
dilakukan sesuai dengan alur administrasi sebagaimana yang ditunjukkan di dalam lampiran-lampiran tersebut.
Pada Lampiran 1 ditunjukkan bagan alur administrasi penanganan laporan pelanggaran secara visual. Pemahaman
mengenai bagan tersebut akan menjadi lebih baik setelah membaca Lampiran 2. Di dalam Lampiran 2 disebutkan
bahwa ada 8 tahap yang ditempuh Panwaslu. Pertama adalah Tahap Penerimaan Laporan. Di sini diuraikan secara rinci
mengenai tata cara penerimaan laporan dari pelapor. Ada 16 butir yang menyertai penjelasan mengenai tahap
penerimaan laporan. Pada butir terakhir dinyatakan bahwa waktu untuk pencatatan/pemverbalan laporan oleh Seksi
Laporan pada tahap ini adalah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
Kedua tahap pengkajian awal laporan. Ada 7 poin yang perlu diperhatikan pada tahap ini. Di dalam poin terakhir
disebutkan bahwa waktu untuk melakukan pemberkasan dan pengkajian awal maksimal 3 hari.
Ketiga adalah tahap pengkajian laporan oleh Bidang Pelaporan. Pada tahap inilah Bidang Pelaporan melakukan fact
finding ulang terhadap berkas-berkas yangtelah diterima. Pada tahap ini juga ada 7 poin yang ditekankan. Pada poin
terakhir ditegaskan bahwa Bidang Pelaporan diberi waktu sebanyak-banyaknya 3 hari untuk melakukan pengkajian
sampai dengan penyerahan berkas hasil kajiannya.
Keempat tahap pemberitahuan hasil kajian. Ini merupakan tahap di mana hasil kajian dan putusan yang dibuat
disampaikan kepada pelapor dan terlapor. Pada tahap ini jugalah Seksi Laporan harus mengumumkan hasil kajian dan
putusan tersebut di papan pengumuman yang ada di Sekretariat Panwaslu. Ada 9 poin prosedur yang perlu diperhatikan
pada tahap ini. Seksi Laporan harus sudah melakukan itu semua dalam 1 X 24 jam.
Kelima adalah tahap tindak lanjut dan penerusan laporan. Di sini tindakan yang harus diambil sudah harus
diklasifikaskan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Ada tiga kategori jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran
administratif Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, dan sengketa Pemilu. Pelanggaran Pemilu harus diteruskan ke KPU,
pelanggaran pidana Pemilu dilanjutkan ke penyidik, dan sengketa Pemilu diteruskan ke Seksi Penyelesaian Sengketa.
Keenam adalah tahap musyawarah mufakat. Ini merupakan tahap untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang
diteruskan ke Seksi Penyelesaian Sengketa. Ada 14 poin prosedur yang dicantumkan pada penjelasan mengenai tahap
ini.
Ketujuh adalah tahap penyelesaian sengketa dengan alternatif-alternatif dari Panwaslu. Ini merupakan tahapan di mana
Panwaslu mengundang kembali para pihak (pelapor dan terlapor) untuk mengadakan pertemuan untuk menawarkan
alternatif-alternatif penyelesaian. Ada 7 langkah yang disebutkan pada tahap ini. Apabila tahap ini tidak menghasilkan
solusi atau kesepakatan, masalah atau sengketa harus dibawa ke tahap kedelapan.
Tahap kedelapan adalah penyelesaian sengketa dengan putusan yang dibuat oleh Panwaslu. Pada tahap ini Panwaslu
mengadakan rapat pleno yang dibantu oleh Seksi Pelaporan dan Seksi Penyelesaian Sengketa. Ada 10 poin yang harus
diperhatikan pada tahap ini.
Dua Catatan.
Ada dua catatan yang perlu ditekankan dalam hubungan dengan keputusan ini. Pertama, pelaksanaan keputusan ini
tidak bisa dilepaskan dari keputusan Panwaslu yang lain, khususnya Keputusan Panwaslu No. 9 Tahun 2003 dan
Keputusan Panwaslu No. 13 Tahun 2003. Sebab di dalam lampiran Keputusan 22 ini cukup banyak disebutkan
penggunaan formulir-formulir sebagaimana yang sudah disediakan di dalam Keputusan Panwaslu No. 9 dan 13 tersebut.
Kedua, pada Pasal 2 keputusan ini disebutkan bahwa dalam hal ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana yang
disebutkan di dalam lampiran keputusan ini tidak dapat dipenuhi karena berbagai alasan, dapat digunakan ketentuan
sebagaimana yang ada di dalam UU No. 12/2003 dan Keputusan Panwaslu Tentang Tata Cara Pelaporan dan
Keputusan Panwas Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa.
Untuk melihat isi selengkapnya keputusan ini beserta lampirannya silakan klik
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