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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang biasa disingkat 

dengan Bawaslu Provinsi Riau merupakan lembaga Penyelenggara  Pemilu 

ditingkat Provinsi yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilu di Wilayah 

Provinsi Riau. 

Dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilu, Bawaslu Provinsi dipimpin oleh tiga orang Anggota Bawaslu Provinsi 

dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pemilu di Wilayah Provinsi. Terlebih, netral dan tidak menjadi 

anggota partai politik tertentu. 

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang  Bawaslu Provinsi, 

dibentuk Sekretariat Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat 

yang merupakan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Bawaslu 

Provinsi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 15 

tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 

Bawaslu Provinsi Riau mempunyai jajaran ditingkat Kabupaten/Kota 

sebanyak 12 (dua belas) Panwaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) orang 

anggota, dan tingkat Kecamatan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga)  
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Panwaslu Kecamatan yang juga terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, serta 

Pengawas Pemilu Lapangan yang berada ditingkat Desa sebanyak 3.567 (tiga ribu 

lima ratus enam puluh tujuh) orang PPL yang tersebar di 1.783 (seribu tujuh ratus 

delapan puluh tiga) desa di Provinsi Riau. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi Riau beserta jajarannya  

memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap 

pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu Provinsi Riau beserta jajarannya 

lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai 

potensi pelanggaran dalam Pemilu. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau lahir setelah 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum.Pasal 69 undang-undang ini, secara tegas menyatakan bahwa 

Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Pada Pasal 73 ayat (4) huruf d memberi 

kewenangan kepada Bawaslu Republik Indonesiadalam membentuk Bawaslu 

Provinsi.Secara kelembagaan Bawaslu Provinsi bukan lagi sebagai bagian dari 

KPU dan juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu Provinsi merupakan 

lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai 

lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, 

sebagaimana diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. 

Bawaslu Provinsi Riau merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu 

Republik Indonesia, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah Provinsi Riau.Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu 

yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan Pemilu, dan tidak 
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menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu 

Provinsi Riau didukung oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor  80 Tahun 2012. Sekretariat Bawaslu Provinsimempunyai tugas 

memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu Provinsi Riau. 

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang 

terdiri atas 3 Subbagian, yaitu 1) Sub bagian Administrasi, 2) Sub bagian Teknis 

Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan 3) Sub bagian Hukum, Humas 

dan Hubungan antar lembaga. 

Anggota Bawaslu Provinsi Riauterpilih, ditetapkan dengan Keputusan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 

September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Riau, dan secara resmi dilantik pada tanggal 21 September 2012 di 

Jakarta. 

2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau 

Langsung atau tidak langsung, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, 

fungsi, dan kewenangan Bawaslu berupa pengawasan pemilu: pencegahan dan 

penindakan, serta penyelesaian sengketa merupakan upaya kontinu dan 

konsistensi Bawaslu dalam berkontribusi secara signifikan bagi keberhasilan 

pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP. Peningkatan kualitas pelaksanaan 

tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan, serta 

penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dari: 
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Visi 

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam 

Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. 

Penjelasan makna dari visi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 

Riau tersebut adalah; 

Penjelasan Visi:  

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus 

melibatkanparapemangkukepentingan(stakeholders) pemilu dan dilaksanakan 

secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk 

menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan 

itu, maka pengertian kata pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat, 

dan berkualitas adalah sebagai berikut:  

a. Pengawal: Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam 

mengawasi penyelenggaraan pemilu. 

b. Terpercaya: Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan 

penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, 

netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan 

prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis. 

c. Demokratis: Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, 

dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (accountable), 

terpercaya (credible), dan melibatkan masyarakat (participation) 
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d. Bermartabat: Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa 

pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-

prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, 

jujur, adil dan bijaksana. 

e. Berkualitas: Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil 

yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat 

keberhasilannya (aspects ofperformance), strategi pengawasan yang 

dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan 

dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (aspects of design), serta 

pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku 

(aspects of conformance). 

Misi 

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri 

dan solid. 

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan  efisien. 

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang 

terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. 

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan 

sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. 

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa 

pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat,  akurat 

dan transparan. 
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6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik 

bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. 

Penjelasan Misi:  

Keenam Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi 

Bawaslu: “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya 

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”. Hal 

itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggungjawab menghasilkan pemilu 

PresidenWakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala 

daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil 

Walikota, yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, transparan, akuntabel, 

kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan 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. 

Agar pengawasan pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-

undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, 

mandiri, dan solid.Misi pertama ini sangat penting dan strategis karena merupakan 

pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan 
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Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.Misi ini merupakan kunci 

pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan. Setelah melewati 

langkah pertama, Bawaslu akan memasuki pelaksanaan pengawasan.  

Pada tahap ini Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode 

pengawasan yang adaptif dengan perkembangan lingkungan strategis sebagai misi 

keduanya.Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan 

dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu untuk 

memastikan semua tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat 

berjalan efisien dan efektif. Namun misi kedua itu tidak akan berjalan dengan baik 

bila tidak didukung oleh suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi 

yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka 

Bawaslu perlu menetapkan misi ketiganya, yaitu memperkuat sistem kontrol 

nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan 

integratif berbasis teknologi.Misi ini penting untuk mengetahui kinerja 

pengawasan pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, 

akurat dan transparan. 

Konsisten dengan misi pertama, kedua, dan ketiga, Bawaslu melalui 

pengalaman dalam pengawasan pemilu dapat memberikan kontribusi dalam 

perumusan kebijakan pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung 

Bawaslu berperan sebagai lembaga “think tank” pertama, utama, dan strategis 

dalam perumusan kebijakan pemilu. Argumennya adalah pemanfaatan pola dan 

metode pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu, tidak hanya 

terbatas pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu, 
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tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pemilu 

selanjutnya. Hasil pelaksanaan pengawasan Bawaslu selain dapat menjadi 

masukan bagi pemerintahan dan masyarakat, juga dalam rangka proses 

penyusunan RPJMN dan RKP dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan pemilu. Peran Bawaslu sebagai lembaga “think tank” pertama, 

utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu: secara internal akan 

meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra 

pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra 

kelembagaan negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik 

Indonesia.  

Dengan citra itu, langsung atau tidak langsung, Bawaslu pada tahap 

pertama, telah mempersiapkan landasan kokoh bagi pelaksanaan misi 

keempatnya, yaitu membangun kepercayaan publik atas kualitas kinerja 

pengawasan berupa pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu 

secara cepat, akurat dan transparan. Kepercayaan publik akan tumbuh dengan 

sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang 

indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.  

Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, 

yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta 

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. 

Kepercayaan publik tehadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan 

prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang 

melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga lain. Tentu amat sulit 
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membayangkan hadirnya pengawasan partisipatif bila masyarakat, peserta pemilu, 

dan lembaga lain tidak percaya terhadap kinerja Bawaslu. Sebaliknya, jika 

Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenamnya 

sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran 

pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar 

negeri.Untuk mewujudkan semua itu, Bawaslu harus melaksanakan keenam misi 

secara utuh dan terpadu. 

Sedangkan penjelasan makna Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 

Riau, adalah Visi ini harus secara detail dan intensif disampaikan kepada 

masyarakat, terutama pemilih pemula sehingga pengawasan partisipatif yang 

menjadi bagian misi Bawaslu riil di implementasikan, 

Bawaslu Provinsi Riau intensif membumikan visi dan misi lembaga 

Bawaslu, mengingat visi dan misi lembaga penting untuk diketahui semua pihak, 

baik di internal Pengawas Pemilu maupun ke masyarakat, sehingga menjadi 

lembaga pengawal terpercaya dalam mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat 

dan berkualitas. 

2.3  Tugas, wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Riau 

1. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum. 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi 

meliputi: 

1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 
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2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 

pencalonan gubernur. 

3) Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur. 

4) Penetapan calon gubernur. 

5) Pelaksanaan kampanye. 

6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 

7) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan 

suara hasil Pemilu. 

8) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya. 

9) Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan 

oleh KPU Provinsi. 

10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan, dan 

11) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur. 

b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh 

Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman 

yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI. 

c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilu. 
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d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk 

ditindaklanjuti. 

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 

kepada instansi yang berwenang. 

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 

dugaan tindakanyang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi. 

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai 

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang 

sedang berlangsung. 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan  

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang.    

2. Kewajiban Bawaslu Provinsi Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 

2011 tentang penyelenggara pemilu. 

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. 
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c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilu. 

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan 

tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. 

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan 

adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat 

provinsi, dan  

f.   Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Wewenang Sekretariat Bawaslu 

Provinsi Riau 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 

80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 

juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja  Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,  Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan 
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Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat  Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan.  

1. Kedudukan Sekretariat Bawaslu Provinsi 

a. Sekretariat Bawaslu Provinsi berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bawaslu Provinsi. 

b. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat. 

2. Tugas Sekretariat Bawaslu ProvinsiSekretariat Jenderal Bawaslu 

mempunyai tugasmemberikan dukungan administratif dan teknis 

operasional kepada Bawaslu. 

3. Fungsi Sekretariat Bawaslu ProvinsiDalam melaksanakan tugasnya, 

Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:  

a. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan 

Sekretariat Bawaslu Provinsi.  

b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi.  

c. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi 

kepegawaian,ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan 

keuangandi lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

4. Wewenang Sekretariat Bawaslu ProvinsiDalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:  

a. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu 

Provinsi.  

b. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, 

dan barangmilik negara.  
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c. Menandatangani perjanjian kerjasama.  

d. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu 

Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.  

e. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran 

Panwaslu Kabupaten/Kota.  

2.5 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau 

GAMBAR II.1 

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENO 

BAWASLU 

PROVINSI 

(PIMPINAN) 

ANGGOTA 1       

(KO. DIVISI 

ORGANISASI 

DAN SDM) 

ANGGOTA 2       

(KO. DIVISI 

PENCEGAHAN 

DAN HUBUNGAN 

ANTAR LEMBAGA) 

KETUA                 

(KO. DIVISI 

PENINDAKAN 

PELANGGARAN) 

Ka. 

SEKRETARIAT 

Ka. SUBBAG 

ADMINISTRASI 

Ka. SUBBAG 

TEKNIS 

PENYELENGG

ARAAN 

PENGAWASA

N PEMILU 

Ka. SUBBAG 

HUKUM, 

HUMAS DAN 

HUBUNGAN 

ANTAR 

LEMBAGA 

TENAGA ASISTENSI 

DIVISI ORGANISASI 

DAN SDM 

DIVISI PENGAWASAN 

DAN HUBUNGAN 

ANTAR LEMBAGA 

PANWAS 

KAB/KOTA 

(Sumber: Bawaslu Provinsi Riau) 


