Sosialisasi Daerah Pemilihan dan
Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Donggala
Oleh :
KPU Kabupaten Donggala
Donggala, 19 Maret 2013

Dasar Hukum
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Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
 Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan
KPU No. 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD
 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 Keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013
Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014
 Keputusan KPU No. 06/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013,
Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014
 Keputusan KPU No. 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2014

Partai Politik Peserta Pemilu 2014
No. Urut

Nama Partai Politik

1.

Partai Nasdem

2.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

4.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

5.

Partai Golongan Karya (GOLKAR)

6.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

7.

Partai Demokrat

8.

Partai Amanat Nasional (PAN)

9.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

10

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

14

Partai Bulan Bintang (PBB)

15

Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Daerah Pemilihan Pemilu
Anggota DPRD Kabupaten
Donggala

DAERAH
PEMILIHAN

WILAYAH KECAMATAN ALOKASI KURSI

DP Donggala 1

Riopkava, Pinembani, Banawa
Selatan

6 kursi

DP Donggala 2

Banawa, Banawa Tengah

5 kursi

DP Donggala 3

Tanantovea, Labuan, Sindue,
Sindue Tombusabora

7 kursi

DP Donggala 4

Sindue Tobata, Sirenja,
Balaesang, Balaesang Tanjung

6 kursi

DP Donggala 5

Dampelas Sojol, Sojol, Sojol
Utara

6 kursi

Total Alokasi Kursi

30 kursi

Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Donggala

Prinsip-prinsip dalam pencalonan
 Partai Politik Peserta Pemilu melakukan
seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 Seleksi bakal calon dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
dan/atau peraturan internal Partai Politik
Peserta Pemilu.
 Bakal calon disusun dalam daftar bakal
calon oleh partai politik masing-masing.
 Daftar bakal calon anggota DPRD
kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota.
 Daftar bakal calon, memuat paling banyak
100% (seratus persen) dari jumlah kursi
pada setiap daerah pemilihan.
 Daftar bakal calon, memuat paling sedikit
30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan.

 Nama-nama calon dalam daftar bakal calon
masing2 Dapil disusun berdasarkan nomor urut.
 Di dalam daftar bakal calon masing2 dapil ,
setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan
bakal calon.
 Daftar bakal calon masing2 Dapil disertai
dengan pas foto diri terbaru.
 Daftar bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota diajukan kepada KPU
Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua
atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan
lain
 Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota
dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara. Atau tanggal 9 s/d 22 April
2013.

Syarat Calon Anggota DPR dan DPRD
(Psl. 51 UU No. 8 Tahun 2012)

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
pendidikan lain yang sederajat;
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945;

Lanjutan...
g.

h.
i.
j.
k.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
sehat jasmani dan rohani;
terdaftar sebagai pemilih;
bersedia bekerja penuh waktu;
mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Lanjutan...
l.

bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau
tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Catatan : bagi Calon yang pernah dipidana dengan
ancaman pidana minimal 5 (lima) Tahun
 Sebagaimana diatur dalam
penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g
UU No. 8 Tahun 2012 “ Persyaratan
ini tidak berlaku bagi seseorang
yang telah selesai menjalankan
pidananya, terhitung 5 (lima) tahun
sebelum yang bersangkutan
ditetapkan sebagai bakal calon
dalam pemilihan jabatan publik yang
dipilih (elected official) dan yang
bersangkutan mengemukakan
secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulangulang. Orang yang dipidana penjara
karena alasan politik dikecualikan
dari ketentuan ini.”

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 7
Tahun 2013 : “ Persyaratan sebagaimana dimaksud,
dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan
politik dan bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials)
sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif :
a.
telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari
lembaga pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal
calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
b.
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan
yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional disertai
dengan bukti surat kabar yang memuat pernyataan
tersebut; dan
c.
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang
dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
paling rendah setingkat Kepolisian Resort

Ketentuan Syarat Mengundurkan diri
(Lihat Pasal 19 huruf i PKPU No. 7 Tahun 2013)
 Ada 4 klasifikasi Jabatan yang wajib memenuhi persyaratan surat pernyataan pengunduran diri
yang tidak dapat ditarik kembali yaitu :
1.
kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris,
dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan
lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4).
2.
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik
yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal (Model BB5).
3.
Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB-6).
4.
Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).
 Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 1, angka 2, dan angka 4, harus disampaikan kepada
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat pada masa perbaikan DCS.
 Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 3 harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang
sebelum masa pendaftaran.

Lanjutan... (lihat Pasal 9 PKPU NO. 7 Tahun 2013)
 Pemenuhan syarat “pengunduran diri” dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pengunduran diri kepala daerah, wakil
kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain.
 Dalam hal surat keputusan pemberhentian belum diterbitkan, pengunduran diri bakal calon yang
bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung
bakal calon yang menerangkan telah memberikan persetujuan pengunduran diri bakal calon yang
bersangkutan dan menyatakan akan memproses lebih lanjut sampai diterbitkannya keputusan
pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.
 Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, harus sudah
disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan DCS.
 Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain
yang mengundurkan diri , tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang
bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

Dokumen Persyaratan Pengajuan
Bakal Calon
 Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut.
1.

2.
3.

Surat Pencalonan (formulir Model B), Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilampiri dengan salinan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik
tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai
politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta
Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik
tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya;
Daftar Bakal Calon (Formulir Model BA), yang memuat nomor urut dan nama bakal
calon untuk setiap daerah pemilihan; dan
Persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota (Formulir Model BB s/d BB-11)

 Surat Pencalonan (formulir Model B) dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota (Formulir Model BA), disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan
lainnya dan dibubuhi cap basah.

Dokumen Persyaratan Bakal Calon
1.

2.

3.

4.

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara
Indonesia yang masih berlaku dan paspor bagi bakal
calon yang bertempat tinggal di luar negeri, serta
menyerahkan surat keterangan dari kantor perwakilan
Republik Indonesia di negara setempat.
Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI
yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara,
membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia
kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model BB).
Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan 6.
sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat
keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan
pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan
7.
Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
8.
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
(Model BB-1).

Surat keterangan dari Kepala Lembaga
Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal
calon yang bersangkutan telah selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB2), dilampiri : surat pernyataan bahwa yang
bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat
kabar yang memuat pernyataan tersebut. 2. surat
keterangan catatan kepolisian bukan pelaku
kejahatan berulang-ulang.
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta
bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah
sakit pemerintah.
Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat
keterangan dari Ketua PPS. Dalam hal belum
terdaftar sebagai pemilih, digantikan dengan surat
keterangan mendaftar sebagai pemilih dari Ketua
PPS
Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu
apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BB-3).

Lanjutan...
9. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali bagi :
a. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota
TNI,Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada
badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara (Model BB-4).
b. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan
melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal
(Model BB-5).
c. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model
BB-6).
d. Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).
10. Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai
akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat
akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara
serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan (Model BB-8).

11. Surat pernyataan bersedia untuk
tidak merangkap jabatan sebagai
pejabat Negara lainnya, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada BUMN dan/atau
BUMD serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari
keuangan negara (Model BB-9).
12. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA)
Partai Politik yang masih berlaku.
13. Surat pernyataan hanya dicalonkan
oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1
(satu) lembaga perwakilan di 1
(satu) daerah pemilihan (Model BB10).
14. Daftar riwayat hidup yang memuat
pernyataan bersedia/tidak sedia
untuk dipublikasikan (Model BB-11).
15. Pas foto bakal calon terbaru
berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5
(lima) lembar dan softfile.

Tahapan Pencalonan

Jadual

Pengumuman pendaftaran pencalonan

6 s/d 8 April 2013

Pendaftaran pencalonan

9 s/d 22 April 2013

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon

23 April s/d 6 Mei
2013

Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan
bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu

7 s/d 8 Mei 2013

Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon
pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

9 s/d 22 Mei 2013

Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota
DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

23 s/d 29 Mei
2013

Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota

30 Mei s/d 12 Juni
2013

Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan

13 s/d 17 Juni
2013

Tahapan Pencalonan

Jadual

Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota

14 /d 27 Juni 2013

Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan
masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota

28 s/d 4 Juli 2013

Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota

5 s/d 18 Juli 2013

Pemberitahuan pengganti DCS

19 s/d 25 Juli 2013

Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota

26 Juli s/d 1 Agust
2013

Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota

2 s/d 8 Agust 2013

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota

9 s/d 22 Agust 2013

Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota

23 s/d 25 Agust
2013

Penyelesaian Sengketa Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, dan DPRD

18 Agust s/d 14
Nov 2013

Tata Cara Pendaftaran
1.

2.

3.

4.
5.

Pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 1
(satu) hari setelah berakhirnya tanggal pengumuman pendaftaran pencalonan
(tanggal 9 s/d 22 April 2013)
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran bakal calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mulai pukul 08.00
sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
KPU KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menerima
berkas pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal
calon apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran
Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali pada waktu pendaftaran;
Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota , dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya. Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat pusat
atau sebutan lainnya. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai
politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Lanjutan...
6.

7.

8.

9.

Untuk keperluan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, pimpinan partai politik sesuaidengan tingkatannya menunjuk dan
menetapkan 2 (dua) orang pengurus partai politik yang bertugas sebagai petugas
penghubung antara partai politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik sesuai tingkatannya
memasukkan data ke dalam cakram digital, mencetak formulir dan menyampaikan
kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Donggala untuk setiap daerah pemilihan, yang telah diseleksi secara demokratis
dan terbuka sesuai anggaran dasar (AD),anggaran rumah tangga (ART), dan/atau
peraturan internal Partai Politik.
Daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang
ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Daftar bakal calon menyertakan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap
daerah pemilihan. (untuk Kabupaten Donggala, rata2 bacaleg perempuan adalah 2
setiap Dapil, kecuali dapil Tiga 3 org); Nama-nama calon dalam daftar bakal calon
disusun berdasarkan nomor urut (Model BA). Urutan penempatan daftar bakal
calon perempuan sebagaimana dimaksud huruf c, yaitu setiap 3 (tiga) orang bakal
calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calo

Lanjutan...
10. Surat Pencalonan (Formulir Model B) dan Daftar bakal calon (Formulir Model BA) disahkan dan diajukan
oleh pimpinan partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya
(calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris
Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dan dibubuhi cap basah.
11. Surat-surat pernyataan dalam dokumen persyaratan masing-masing bakal calon ditandatangani
asli/basah oleh bakal calon dan diketahui pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap
basah.
12. Surat-surat keterangan dalam dokumen persyaratan masing-masing bakal calon ditandatangani
asli/basah oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap basah.
13. Surat pencalonan, daftar bakal calon serta dokumen persyaratan masing-masing bakal calon dibuat
dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan : a). 1 (satu) asli; dan b). 2 (dua) rangkap fotokopi yang
dilegalisasi.
14. Setiap rangkap dokumen, dimasukkan dalam map atau tempat tersendiri, sehingga dapat dikenali untuk
masing-masing daerah pemilihan.
15. Pengesahan salinan surat pencalonan, daftar bakal calon dan surat pernyataan (fotocopi yang dilegalisir),
dibubuhi tanda tangan dan cap basah dari pengurus yang ditunjuk oleh pimpinan partai politik.
16. Pengesahan salinan surat keterangan dalam persyaratan masing-masing bakal calon, dibubuhi tanda
tangan pejabat yang berwenang dan cap basah serta salinannya dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang
berwenang.

Penerimaan Pendaftaran Oleh KPU
 Dalam pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, bertugas :
 menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon yang
disampaikan oleh pimpinan partai politik (Model B, Model BA, serta Model BB sampai dengan Model
BB-11);
 menerima cakram digital yang berisi data persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan masingmasing bakal calon yang telah diisi dan disampaikan oleh pimpinan partai politik;
 mencatat dengan lengkap dan jelas dalam buku registrasi :
1. nama pengurus partai politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Provinsi;
2. nama partai politik yang mengajukan bakal calon, beserta Surat Pencalonan (Model B) dan daftar bakal
calon (Model BA) serta dokumen pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (Model BB);
3. hari dan tanggal serta waktu penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan
persyaratan bakal calon;
4. nama lengkap dan jabatan petugas penghubung dalam kepengurusan partai politik yang ditunjuk
berdasarkan surat mandat yang disahkan oleh pimpinan partai politik;
5. alamat, nomor telepon, nomor faximile, alamat email kantor sekretariat partai politik;
6. jumlah dan jenis dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon.
 memberikan tanda bukti pendaftaran.

Verifikasi Tahap I
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi selama 14 (empat
belas) hari terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan :
1.
surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan Sekretaris
Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
2.
jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus persen)
dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
3.
jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
4.
penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari setiap 3
(tiga) orang bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
5.
administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu
berkenaan dengan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19.
 Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan dan menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) nama bakal calon perempuan
dalam setiap 3 (tiga) nama bakal calon pada nomor urut yang lebih kecil, partai politik
dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Lanjutan...
 Apabila dalam verifikasi ditemukan dokumen yang ditandatangani oleh
bukan Ketua Umum/Ketua dan/atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris partai
politik atau sebutan lain, penandatangan tersebut dinyatakan sah dan
memenuhi syarat, apabila :
a. Pejabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang
menandatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan
AD/ART partai politik yang bersangkutan, apabila Ketua Umum dan/atau
Sekretaris Jenderal partai politik berhalangan tetap.
b. Pejabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai
Politik tingkat provinsi yang mendatangani adalah pejabat yang diberi
kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan,
apabila Ketua dan/atau Sekretaris partai politik berhalangan tetap.
c. Pejabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik
tingkat kabupaten/kota yang mendatangani adalah pejabat yang diberi
kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan,
apabila Ketua dan/atau Sekretaris partai politik berhalangan tetap.

Lanjutan...
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan
administrasi (Model BB-12).
Hasil verifikasi kelengkapan administrasi disampaikan
secara tertulis kepada pimpinan partai politik paling
lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa verifikasi.
Partai politik diberikan kesempatan memperbaiki syarat
bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon
selama 14 (empat belas) hari pada masa perbaikan.

Verifikasi Tahap II (Pasal 27)
1.
2.
a.
b.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan
bakal calon dan pengajuan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari.
Dalam hal hasil verifikasi, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dan
pengajuan bakal calon, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota :
mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA,
dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi
100% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.
menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu
daerah pemilihan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf d
dan ayat (2). Pasal ini merujuk “penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal
calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon” dan pemenuhan syarat minimal
30 % bacaleg perempuan dalam setiap dapil.

 Berdasarkan verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (Model BB-13).
 Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan Pengumumam
Daftar Calon Sementara
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi hasil perbaikan, dengan
ketentuan :
a.
KPU menyusun DCS Anggota DPR menggunakan formulir Model BC;
b.
KPU Provinsi menyusun DCS Anggota DPRD provinsi menggunakan formulir Model BD;
dan
c.
KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan
formulir Model BE.
 DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan
nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru bakal calon.
 Rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimintakan
persetujuan kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung
partai politik dengan membubuhkan paraf, jika pimpinan parpol tidak berkenan maka
tahapan pencalonan tetap dilanjutkan dengan penandatanganan DCS oleh Ketua dan
Anggota KPU/KPU Prov/KPU Kabupaten/Kota

Lanjutan...
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik
nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana
pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
 Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat berkenaan dengan pemenuhan persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dengan disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keterwakilan perempuan dalam DCS
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diajukan masing-masing partai politik
paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik
nasional/daerah sekurangkurangnya 1 (satu) hari.
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan
tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota
paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat.
 Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk
mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat.
 Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas)
hari setelah menerima klarifikasi.

Lanjutan...
 Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi
kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya
hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat
pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai
politik.
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan,
kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) hari sejak diterimanya
dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan.
 DCS dapat berubah, hanya satu kali dengan 3 (tiga) alasan a). adanya masukan dan
tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi
calon; b). calon meninggal dunia; c). calon mengundurkan diri.
 Perubahan DCS tidak merubah nomor urut calon, penggantian calon hanya diperbolehkan
untuk calon baru yang belum terdaftar dalam DCS
 Apabila partai politik tidak mengajukan calon pengganti, maka KPU/KPU Prov/KPU
Kab/Kota melakukan perubahan dengan menaikkan nomor urut bakal calon berikutnya.

Penetapan dan Pengumuman
Daftar Calon Tetap
 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun 
DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam

rapat pleno dengan ketentuan :
a.
KPU menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPR
menggunakan formulir Model BC1-DPR; KPU Provinsi
menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD

Provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1DPRD Provinsi;
b.
KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan

DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan
menggunakan formulir Model BE1- DPRD

Kabupaten/Kota.
 DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut 
partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto
diri terbaru calon.

Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan kepada
pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai
politik dengan membubuhkan paraf.
Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas
penghubung partai politik tidak bersedia
membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
DCT diumumkan, dan menjadi dasar bagi pengadaan
surat suara dan kebutuhan logistik pemilu lainnya
Setelah DCT, tidak memungkinkan adanya
penggantian.
Perubahan DCT hanya mungkin karena adanya
putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan
hukum tetap tentang tindak pidana pemalsuan
dokumen persyaratan dan atau meninggal dunia.
Perubahan hanya dalam bentuk penghapusan nama
calon dalam DCT dan tidak merubah nomor urut

TERIMAKASIH

