
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPATTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEPAR{

NOMOR 8/Kpts / KPU-Kab-012 .3zg34L / 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

SERTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuh mendukung helancaran pelaksanaan mgas,
wewenang dan kewajiban penyelenggara pemihhan Umum
I(epala Daerah dan \7akil I(epala Daerah, I(omrsi pemilihan

Umum IQbupaten/l(ota menyusun pedoman Teknis Tata I(erja
I{omisi Pemihhan Umum I(abupaten/I(ota, panitia perruhhan

I(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara serta petugas pemutakhiran

Daftar Pemilih sebagarmana drmaksud dalam pasal 10 ayat (3)
huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan I(epr:tusan I(omisi pemilihan Umum
I(abr,rpaten Jepara rentang Pedoman Teknis Tate I(erja Iiomisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, panitra pemihhan

I(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan I(elompok
Penl'elenggara Pemungutan Suara serta petugas pemutakh'-an

Daftar Pemihh pada Pemilihan umum Bupau dan wakil Bupau
Jepara Tahun 2012.



Mengingat 1.
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undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-Daerah I(abupaten dalam Lingkungan propinsi 

JawaTengah (Berita Negara Repubrik Indonesia Nomor 42 Tahun
1 e50);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentans pembenrukan
Peraturan Perundang-undangan (I_embaran Negara Republik
Indonesia lahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemb"r"r, N.guru
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pernerintahan
Daerah sebagaimana drubah terakhr dengan Undang_Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentano penyelenggara
Pemilihan Umum (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721\:

z.

J.

+.

5' Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemi]rhan,
Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian I(epal a Daerah
dan wakii i(epaia Daerah sebagaimana d-iubah rerakhir dengan
Peraruran Pemerintah Nomor 49 Tahun 200g (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo r 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengeloraan dan pertanggungjawaban Belania pemrrihan
I(epala Daerah dan wakil I(epala Daerah sebaga'nana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009:

7. Peraturan I(omisi pemriihan umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata I(e'ja I(omisi pemilihan umum, I(omisi pemilihan
Umum Provinsi, dan I(omisi pemilihan Umum I(abupaten/I(ota
sebagaima'a diubah terakhir dengan peraturan l{omrsi pemihhan
Umum Nomor 01 Tahun 2010:



10.

a Peraturan Komrsi Pemilihan Urnum Nomor 06 Tahun 2008
tentang susunan organisasi dan Tata I{erja Sekretariat Jenderal
I(omisi Pernilihan umum, Sekretariat I{omisi pemilihan Urnum
Provinsi, dan Sekretariat I(omisi pemilihan Urnum
i(abupaten/I(ota sebag aimana diubah dengan peraturan I(omrsr
Pemilihan Umum Nomor Z2Tahun2008:

Peraturan I(omisi pem:iihan umum Nomor 31 Tahun 200g
tentang I(ode Etik Penyelenggara pernilihan Umum;

Peraturan Komisi pemilrhan umum Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman penyusunan Tata I(erja I(omisi pemihhan
Umum Provinsi, Komisi pemilihan Umum I(abupaten/I{ota,
Panitia Pemrliharr l(ecamatan, panitia pemungutan Suara, dan
I(elornpok Penyelenggara pemungutan Suara Dalam pemih.han
umum I(epala Daerah dan wakil I(epala Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraruran l(omisi pemilihan umum Nomor 10
Tahun 2010;

Peraturan l(omisi Pemihhan urnum Nomor 72 rahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemrlihan umum l(epala Daerah dan \x/akil
I(epala Daerah di Tempat pemungutan Suara sebagaimana diubah
dengan Peraturan I(omisi pemrrrhan umum Nomor 15 Tahun
201,0:

o

L2. Peratvran Komisi pemilihan Unrum Nomor 09 Tahun 2010
tentang Pedonran penyusunan Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Waki I(enala
Daerah;

13. Peraturan I(omisi Pemihhan TJmum Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata cara pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih dalam Perdlihan umum I{epala Daerah dan wakil I(epala
Daerah;

I l.

14. Peraturan I{omrsi Pemrlihan Umurn Nomor
tentang Pedoman Teknis Tata C.a,ra pcncalonan

I(epala Daerah dan Wakil I(epala Daerah:

13 Tahun 2010

Pemrlihan Umum



15.

t6.

1,7.

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

1..

MEMUTUSKAN :

Pedoman Teknis Tata l(erja Iiomrsi pemilihan Umum I(abupaten
Jepan, Panitra Pemrlihan l(ecamatan, panitia pemungutan suara dan
I{elompok Penyelenggara pemungutan Suara serta lretugas
Pemutakhiran Daftar pemilih pada pemilihan umum Buoati dan
Wakil Bupau Jepa ra T ahun 201.2

Pedoman Tehnis sebagaimana dimaksud Dikrum pERTAMA
terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari l(epurusarr ini.

Segala biaya yang timbul akrbat ditetapkannya I(epurusan iru
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
i(abupaten Jepara Belanja Hibah pemilu Bupati dan \7akl tsupau
Jepara Tahun 2012.
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Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 16 Tahun 20i0
tentang Pedoman Tan Can pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara daram pemirihan umum I(epala Daerah dan
wakil I{epala Daerah oleh panitia pemilihan I(ecamatan, I{omrsi
Pemrlihan L'mum l(abupaten/I(ora, dan I(omisi pemilihan
Umum Provinsr serta penetapan Calon Terprlih, pengesahan
Pengangkatan dan Peiantrkan;

Peraturan Daerah I{abupaten Jepara Nomor 1,7 Tahun 2007
Tentang Pembentukan I(ecamatan pakis Aji dan Donorojo, dan
Penataan I{ecamatan Mlonggo dan I{eling.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 200g tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pernerintah l{ecamatan dan I(elurahan I(abuoaten
Jepara;

I(eputusan I(omisi pemrhhan umum I(abupaten Jepara Norror
6/Kpts/tcpU-IQb-012 .329342/201 1 tentang Tahapan, program
dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Jepa n T ahun 201 2;

Berita Acara Rapat pleno I(omisi pemilihan Umum I(abupaten
Jepara Nomor g/BA/VI/2011 tanggai l Juni 2011. 

-r

KETIGA



KEEMPAT
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I(epufusan ini mulai berlaku pada tanggar ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mesdnya.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Juni 201 1

KETUA,

Ttd.

MUSLIM AISHA

.:, . :,fNAN sEsuAI D&hIcA$I A.SI.II{:.
*rffi*- !{asuBAG. III'KUM

fu-rr-rttsn
JEPASA
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Lampiran : I{epurusan l{omisi pemiiihan Umum
I(abupaten Jepara
Nomor : 8/i(pts/I(PU-IGb-012. 329342/2011
Tanggal :1Juni2011

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA

PETUGAS PEi\,{UTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

TAHUN 2012

PENDAHULUAN
1' Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum I(epala Daerah dan Wakii i{epala Daerah,

I(omisi Pemilihan Umum I(abupaten/I(ota mempunyai ry.*"nang untuk menetaphan
Tata I{et)a I{omisi Pernilihan Umum I(abupaten/I(ota, Panitia pemrlihan l(ecamatan,
Panltla Pemungutan Suara dan l(elompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta
Petugas Pemutakhiran Daftar lremrlih, Hal demikian dimaksudkan agar penyelenggara
Pemrlihan Umum dapat menjalankan tugas sesuai hierarla dengan memperhatrkan asas
penyelenggara Pemrlihan Umum.

2' Pedoman teknis ini merupakan pedoman bagi I(omrsi Pemilihan Umum I(abupaten
Jepara, Panitia Pemilihan I(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan l(elompok
Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Pemutakhr an Daftar pemilih dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupa.u dan wakil Bupau JepanTahun 2012.

TUJUAN
Pedoman teknis ini bertujuan agar I(omisi Pemilihan Umum I(abupaten Jepara, parutra
Pernilihan I(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan I(elompok penyelenggara
Pemungrrtan Suara serta Petugas Pemutakhran Daftar Pernfih dalam p.ry.l.r.gguruu,
Pemilihan Umum Bupau dan Wakrl BupatiJepara Tahun 2012 d,apat melaksanakan rugas,
wewenang dan kewajrban sesuai peraturan perundang-undangan, l<ode euk dan asas
penyelengara Pemilihan Umum.

KETENTUAN UMUM
Dalam perafuran ini yang drmaksuci dengan :

1" Pemihhan Umum, selanjutnya disebut Pernilu, ad,alah s^ran^ pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang drlaksanakan secara iangsung, umum, bebas, rahasia, iujur dan adrl dalam
|Jegata I(esatuan Republih lndonesra berdasarkan PancasiLa dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun i945;

II.

III.
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3.

Pemrlihan Umum Bupat-r dan Wakjl Bupati Jepan Tahun 201.2, selanjutnya disebut
Piibup Jepara Tahun 2012, adalah pemilu untuk memilih Bupati dan wakil Bupau
Jepata Periode 2012-2017 yang dilahsanakan secara langsung dalam Negara Kesaruan
Repubtk Indonesia berdasarkan pancasila dan UrJorrg-grr6urr* Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:
I(omisi Pemilihan Umum l(abupaten Jepata, selanjutnya disebut I(pu
adalah lembaga penyelenggara pilbup 

Jepara Tahun 2012 vanE bersifat
mandiri:

I(abupaten,

tetap dan

7.

Panitia Pemirihan I{ecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibenrup
oleh I(PU I(abupaten unruk menyelenggarakan pilbup 

JeparaTahun z0r2 drtmskat
I(ecamatan;

Panitia Pemungutan Suata, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang drbentuk oleh
I(PU IQbupaten untuk menyerenggarakan pilbup 

Jepan Tuhur, 2012 dttingkat Desa/
I(elurahan:

Petugas Pemutakhiran Daftar Pemrhh, selanjutnya disebut ppDp adalah petugas yang
dibentuk oleh PPS unruk melahsanakan Proses Pemutakhir an Daftarpemilih
I(elompok Penyelenggara pemungutan Suara, selaniutnya disebut Kpps, ad,arah
kelompok yang dibenruk oich pps u'tuk menyelenggarakan pemungutan dan
penghitungan suara di Tempat pemungutan Suara;
Tempat Pemungutan suata' selanjutnya drsebut TPS, adalah tempat dilaksanakann'a
Pemungutan suafa;

Pasangan Calon Bupati dan Wahil Bupatr Jepara Tahun 201,2, selaniutnva disebut
pasangan calon adalah peserta pilbup 

Jepan Tahun 2012 yang drur.,iku., d,an atau
dicalonkan oleh partai poJitik atau gabung an pafiai poLitik dan perseor ang nyang telah
memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh I(pU lQbuDaten.
Tim Peiaksana I(ampanye, selanjutnya d.isebut Tim I(ampanye udoruh tim yang
dibentuk oleh Pasangan calon bersama Partai Politik atau Gabungan partai pottjk
pengusul atau oleh Pasangan calon perseorangan yang bertugas menyusun kegiatan
kampanye serta bertanggung jawab atas teknis p"rry.l"rrgg araan kampanye.
Pemith adalah w^tga negara Republik Indonesia 

-iunr 
pada hari dan tanggar

pemungutan suara Piibup Jepata Tabun 201'2 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih atau sudah/pernah karvin, d.itnf atau ridak sedang dicabut hak prlihnya.
Panitia Pengawas Pilbup Jepara Tahun 2012, seianjutnya disebut panrvaslu I(abupaten,
Panitra Pengawas trngkat l(ecarnatan pilbup 

Jepara Tahun 20j,2, selanjutnya direbrrt
Panwascam, Pengawas Pemilu Lapangan Pilbup JeparaTahun 2012 selanjutnya disebut
PPL, adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyerenggaraan pilbup 

JeparaTahun2012.

1',1I t.

ry. KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGASA. Kedudukan
1,. I(Pl1 IQbupaten

a. I(PU IQbupaten adalah penyelenggara
b. KPU IQbupaten berkedudukan di ibu

+.

9.

10.

1,2.

Piibup Jepara Tahun 2012.
kota kabupaten.



2. PPK, PPS , KppS dan ppDp

a' Untuk menyelenggatakan Pilbup Jepara Tahun 2012 di ungkat I(ecamatan,
Desa/I{elurahan dan Tempat pemungutan Suara, masing-masing dibentuk
PPI( dan PPS oleh I(PU I(abupaten, PPDP clan I(PpS oleh ppS aras nama
I(PU IGbupaten.

b. PPI( berkedudukan di ibu kota kecamatan.
c. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
d. KPPS berkedudukan di TpS.

B. Keanggotaan
1,. I(PU I(abupaten

Anggota I(PU IGbupaten sebanyak 5 ftma) orang yang terdri dari seorang ketua
merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota,

2. PPK

a' Anggota PPI( sebanvak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat yang terd*i dari seorang ketua merangkap anggota 4
(empat) orang anggora

b.

Iterua PPI( dipilih dari dan oleh anggota ppl(.
Anggota PPI( diangkat dan drberhentikan oleh I{pU lebupaten.
I(omposisi keanggotaan ppK memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30o/o (t:ga puluh perseratus) dari jumlah anggora;

Anggota PPS sebanyak 3 (trga) orang berasai dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat, yang terdld dari seorang orang kefua merangkap anggota;
dan 2 (dua) orang anggota.

I{etua PPS dipilih dari dan oleh anggota ppS.

Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh I(pu IGbupaten atas usul
bersama Pe trnggi/Lurah dan B adan permusvaw ar,.t^n D esa/LpMI{

d. I(omposisi keanggotaan pps memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-hu',ngnya 30o/o (uga puluh perserarus) dari jumlah anggota;

4. KPPS

a. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasai dad
disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdrd dari 1.

merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
I(etua KPPS dtpiiih dari dan oleh anggota I(ppS.
Pengangkatan dan pemberhenuan anggota I(ppS oleh ppS atas nama I(pU
I(abupaten wajib dilaporkan kepada I(pU Iebupaten.

d I(omposisi keanggotaan Kpps memperhaukan keter-wakian perempuan
sekurang-kur^ngny^ 30oh (ttga puruh perserarus) dari jumlah anggota;

5. PPDP

a, PPDP berjumlah 1 (satu) orang setiap TpS.
b. PPDP diprioritaskan clari pengurus RT/RW serempat.

b.

c

A

? DDE

anggota masyarakat

(saru) orang ketua

b.
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C. Kesekretafiatan
1,. KPU IGbupaten

^. Dalam nrelaksanakan tugasnya, I(PU I(abupaten dibantu oleh sekretariat

yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan sebagaimana lcetentuan Undang-Undang Nomo r 22 T ahun 2007 .

b. Sel<retaris I(PLI Iiabupaten bertanggung jarvab kepada I(PU l(abupaten.
c. Sekletariat I{PU Iftbupaten terdi_r.i dari:

1) Seklereris.

2) Subbagran Program dan Data.

3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas.

4) Subbagian Hukum.
5) Subbagian I(euangan, Urrum, dan Logistik.
6) Staf Pelaksana

7) StafPendukung

PPK

^. Dalam melaksanahan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin
oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyararan.

b. PPI( melalui I{PU I(abupaten mengusulkan 3 (uga) nanra calon Sekretaris
PPI{ kepada Br-4ratr untuk selanjutnya drpilih dan ditetapkan 1 (satu) nama
sebagai Sekretaris PPI( d-engan l(eputusan Bupati.

c. Pega',vai sekretariat PPI{ terdili dari:

1) Seorang Sekretaris.

2) Seotang Rcndahara Pembantu Pcngeluaran
3) Scorans Staf Lirusan'I'ata Usaha.

4) Seorang Staf LJrusan Tel<nis Penyelengg^r^ n.

5) Seorang Staf Uru"san Logistik.
d. Personil sekretariat PPI( diangl<at dan diberhentikan oleh Bupau atas usul

Seh'etaris PPK setelah berkoordinasi dengan camat, melalur Kpu
I(abupaten.

PPS

a. Dalam melaksanal<an tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris PPS dan 1 (satu)

or^ng staf Sekretariat PPS.

b. PPS berkoordinasi dengan Petrnggi/Lurah untuk menunjuk Sekretaris PPS

dan 1 (satu) orang staf Sekretariat PPS.

c. Peunggi menetapkan Surat Kepr-rtLrsan tentang Pengangkatan Sekretaris PPS

dan 1 (satu) orang staf Sekretariat PPS.

d. PPS betl<oordinasi dengan Lurah untuk mengusullcan Sekrctaris PPS dan 1

(satu) otang staf Sekretariat PPS kepada Bupati melalui I(PU IQbupaten.
e. Bupati rrrenetapkan Sutat I(eputusan tentang Pengangkatan Selcetaris PPS

dan 1 (satu) orao.s staf S'ekretariat PPS di l{elurahan.
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D. Masa Tugas
1,. Masa tugas PPK dan sekretariat PPK dimulai 6 (enam) bulan sebelum

pemungutan suara Pilbup Jepara Tahun 201,2 dan berakhir paling lambat 2 (dua)
bulan setelah pemung.tan suara pilbup 

JeparaTar^nn 2012.
2' Masa tugas PPS dan sehretariat PPS dimulai 6 (enam) bulan sebelum pemunguran

suara Pilbup Jepara Tahun 2012 dan berakht paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pemungutan suara pilbup 

J epara T ahun 2012.
3' Masa tugas KPPS dimulai 21 (dua puluh satu) hari sebelum pemunguun suara

Pilbup Jepan Tahun 2012 dan berakhr 7 (rujuh) hari setelah sebelum
pemungutan suara pilbup 

Jepara Tahun 201.2

4' Masa rugas PPDP berakhir setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap .

V. TUGAS, WEWENANG DAN KEWATIBAN
A. KPU Kabupaten

1' Tuga's dan wewenang I(PU I(abupaten dalam penyelenggaraan prlbup 
Jepara

Tahun 2012 meliputi:
'I' Merencanakan program, afiggartrn, dan jadwal Irrlbup )eparaTahun 2012;
b' Menyusun dan menetapkan tata kerja I{PU I{abupaten, PPK, pps dan I{ppS

serta PPDP dalam Pilbup Jepara Tahun 2012 dengan memperhaukan
pedoman dari I{PU dznf atau I{pU provinsi:

c. Menyusun dan menetapkan pedom^n yang bersifat teknis unfuk tiap-tiap
tahapan penyelenggataan Pilbup Jepara Tahun 2012 betdasarkaa peraruran
perundang-undangan;

d. Membenruk PPK, PPS, dan I(PPS dalam Pilbup Jeparu Tahun 2012 dalam
wilayah kerjanya;

e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendahkan semua tahapan
penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 201,2 berdasarkan peraruran
perundang-undangan dengan memperhatrkan pedoman dari I(PU dan/ atau
I(PU Provinsi;

f' Memutakhirkan data pemijih berdasarkan data kependudukan dan
menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pilbup Jepara
Tahun 2012;

h. Menetapkan pasangan calon Prlbup Jepara Tahun 201,2 yangtelah memenuhi

Persyaraun;
i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghirungan suara pilbup

Jepara Tahun 2012 bedasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh PPI( dengan membuat beita acan rekapirulasi hasil penghitungan
suara dan sertifikat hasil penghirungan suara;

j. Membuat berita acan dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan
wajib menyerahkannya kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu
I(abupaten;

k. Menerbitkan keputusan I(PU I(abupaten untuk mengesahkan hasrl pilbup

Jepara Tahun 201.2 dan mengumumkannya;

10
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1' Mengumumkan pasangan calon Pilbup Jepara Tahun 201,2 terpt)th dan
membuat berita ac l:nya

m. Melaporkan hasil Pilbup Jepara Tahun 201.2kepada KpU dan I(pU provinsi;
n' Memeriksa pengaduan danf atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh PPI(, PPS, dan I(PPS;
o. Menindaklanjuti deugan segera temuan dan laporan yang disampaihan oleh

Panwaslu I(abupaten;

p Menonaktifkan sementara danf atau mengenakan sanksi administratif kepada
anggota PPI<, PPS, Sekretalis I{PU lGbuparen, dan pegawar sekretar-iat
KPU I(abupaten yang terbuku meiakukan trndakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pilbup Jepan Tahun 2012 yang
sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu I(abupaten dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Melaksanakan sosialsasi penyelenggaraan Pilbup JeparaTahun 2012 dan atas
yang berkaitan dengan rugas I(PU l(abupaten kepada masyarakat;

r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pilbup 
Jepara

Tahun 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman l(pU
danf atau I(PU Provinsi;

s, Melakukan evaluasi dan membuar laporan penyelenggaraan prlbup 
Jepara

Tahun2012;
t. Menyampaikan hasil Pilbup Jepara Tahun 2012 kepada Dewan per-wakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Menten Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah I(abupaten Jepan; dan

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.

2. KPU I(abupaten dalam penyelenggaraan pilbup Jepan Tahun
berkewaiiban :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pilbup Jepara Tahun 20!2
dengan tepat wakfu;

b. Memperlakukan peserta Pilbup Jepara Tahun 201,2 secara adrl dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pilbup 

Jepara Tahun 2012
kepada masyara,kat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan angg^r^n sesuai dengan
peratwan perundang-undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pribup Jepara Tahun 2012 kepada I(pu melalui I(pu
Provinsi;

f. Memelihara arsip dan dokunren Pilbup Jepara Tahun Z}i.z serta mengelola
barang inventaris KPU I(abupatcn berdasarkan peraturan perundang
undangan;

g. Menyampaikan laporan secara pedodih mengenai tahapan penyelenggaraan
Pilbup Jepara Tahun 201,2 kepada KPU dan Kpu provinsi serra
menyampaikan tembusannva hepada Bawaslu;

2012
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Membuat berita 
^cata 

pada setiap rapat pleno Kpu I{abupaten dan
ditandatangani oleh ketua dan anggora I{PU lebupaten; dan
Melahsanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraroran perundang-
undangan.

PPK
1,. Membantu I(PU IQbupaten dalam melakukan pemutakhtan d,ata pemiJih, daftar

pemilih semenrara, daftar pemi,Lih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2, Membantu I(PU lQbupaten dalam menyelenggarakanPilbup Jepara Tahun 2012;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pilbup Jepara Tahun z0r2 dr

trngkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh l(pu I(abupaten;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepaca I(pU I&bupaten;
5. Mengumpulkan hasil penghirungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagatnana dimaksud pada

angka 5 dalam rupat v^ng harus dihadiri oleh saksi pasangan caron;
7 ' Mengumumkan hasil rekapirulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Menyerahkan hasil rekapirulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada

seluruh peserta Pilbup JepanTahun 2012;
9. Membuat berira acara dan serufikat rekapitulasi hasil penghirungan suara serta

wajib menyerahkannya kepada saksi pasangan calon, panwascam, dan I(pu
I(abupaten;

10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwascam;

11. Melakukan evalr.rasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelengg ra npilbup
Jepara Tahun 201,2 dtwilayah kerjanya;

12. Melaksanakan sosiaiisasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 20IZ danf atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPI( kepada masyarakat;

13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan ker.vajiban lain yang drberikan oleh I(PU
I{abupaten s esuai dengan p eraturan perundang-undangan;

14. Melaksanakan rugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberihan oleh undang-
undang.

PPS

1. Membantu I(PU lQbupaten dan PPI( dalam melakukan pemutakhtan data
pemilih, daftar perniJih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, daftar pemilih
tambahan, dan daftar pemilih tetap;

2. Membentuk I(PPS;

3. Mengangkat Perugas PemutakLriran Data Pemilih sebanyak 1 (saru) orang untuk
sctiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW arau sebutan lain;
I\ I t'ngumumkan daftar pemilih;
N{cnerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
Nlclakukan perbail<an dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemiJih
sententala:

h.

B.

C.

4.

5.

o.
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7 ' Menetapkan hasil perbaikan daftar pernilih sementara untuk menjadi daftarpemilih tetap;
B' Mengurnuml<an daftar pemiJih tetap clan melaporkan kepada I{pu I(abupatenmelalui ppl{;
9. Menyampaikan daftar penrilih tetap hepada ppl(;
10' Melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi fakrual terhadap dukungan

pasangan calon perseorangan;
i1' Melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pilbup 

Jepara Tahun 201,2 ditrngkat Desa/I(elu nhan yangtelah ditetaf kan oleh I{pu IGbupaten dan ppl{;12' Mengumumkan hasii penghitungan suara dari seluruh Tps di rvrlayah kerjanya;13' Meniaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sererah penghirungan suara dansetelah kotak suara drsegel;
14' Meneruskan hotak suara dari setiap TPS kepada ppl( pada hari yang sama setelahterkurnpulnya kotak suara dari ,etiap TnS dan tidak merniliki- kewenanganmembuka korak suara yang sudah disegel oieh I(ppS;
15' Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh ppl;
16' Melakukan evaluasi dan membuat laporan ,.tinp tnh"pan penyelen gg^raanprlbup

Jepara Tahun 2012 dlwilayah kerjanya;
17' Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2012 dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan $ ewenang ppS kepada masyarakat;tt 
Y:-ointu 

ppl( daram rnenyerenggnruk- pilbu; 
Jepan Tahun 2012 kecuari

dstam hal rekapitulasi penghirungan suara;
19. Melaksanakan fugas, wewenang, dan kewajiban lain yang drbe'kan oreh I(puI(abupaten, dan ppl( sesuai den
20. Melaksanak 

gan peraturan perundang-undangan; dan
'an rugas, wewenangj dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-

undang.

D. KPPS

1' Mengumumkan dan menempelk an daftarpern'ih tetap di rpS;2' Menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pilbup 
JepanTahun 2012 yanghadir dan ppl-;

3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TpS;4. Mengumumkan hasil penghitr.,ngar suara di TpS;
5' Menindaklanjuu dengan sege:a temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi,

PPL, peserta pilbup 
Jepara Tahun 2012 dan masyarakat pada hari pemungutan

suafa;

6' Menjaga dan mengamankan keuruhan kotak suara setelah penghrtungan suara dan
setelah kotak suara disegei;

7 ' Membuat berita acara pemungutan dan penghitur,gan suara serta
sertifihat penghirungan suara dan wajib -..ry.rurrt onlya kepada Saksi
calon, PPL, dan ppl( nrelalui ppS;

membuat

pasangan

8. Menyerahkan hasil penghirungan suara kepada ppS dan ppl-;
9' Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara rrepada ppi( melalui ppS pada hari yang sama;

It



Melaksanakan rugas, wewenang, dan kewajib an ratn yang diberikan oleh I(pU
I{abupaten, PPK, dan ppS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
Melaksanakan rugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-
undang.

E. PPDP
1,. Membanru ppS meraksanakan oemutakhiran daftarpemilih;
2' Menerima lapotan dari masyarakat dan melalisanakan perbaikan Daftar pemrlih

Sementara;

3. Melakukan entri hasrr pencocokan dan peneliti an daftarpemilih;
4. Memberikan tanda terdafrar sebagai pemitih;
5. Memasang strker tanda terdaftar sebagai pemilih;
6' Mencatat hasil pencocokan dan peneliuan daftar pemilih kedalam buku kendaLi

pemutakhuan; dan
7 ' Menyerahkan buku kendalt pemutakhuan kepada I(PU Icbuparen melalui ppS.

VI. TATA KERJA
A. KPU Kabupaten

1,, Mekanisme pengambilan Keputusan I(pU I(abupaten
Pengambilan keputusan I{PU IGbupaten dilakukan dalam Rapat pleno.

^. Jenis Rapat

1) Jenis rapat pleno adaiah :

^) Ranat pleno terturup; dan
b) Rapat pieno terbuka.

i0.

11.

ffi.rewM

rekapitulasi

rapat pleno

2) Penetapan hasil pilbup Jepan Tahun 20IZ dan
penghtungan suara dilakukan oieh I(pU I(abupaten dalam
terbuka.

b. I(eabsahanl(epurusan

1) I(epr.rtusan I{PU lfubupaten dipuruskan dalam rapat pleno
2) Rapat Pleno I(PU Iebupaten sah apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 4 (empat) orang anggora I(pu Iebupaten yang dibuktikan
dengan daftar hadir.

3) I(eputusan rapat pleno KpU Iebupaten sah apabila diserujui oreh
sekurang-kunngnya 3 (uga) orang anggora I(pU Iebupaten yang hadir.

4) Dalam hal tidak tercapai perseru)uan sebagaimana dimaksud pada angka
3), kepurusan Rapat Pleno I{pU Iebupaten diambil berdasarkan suara
terbanyak.

5) Dalam hal tidak r.ercapai kuorum, khusus Rapat pleno I(pu I(abupaten
unruk menetapkan rekapirulasi hasil penghitungan suara pilbup 

Jepara
Tahun 2012 dirunda selama 3 (tiga) jam.

6) Dalam hal Rapat Pleno telah dirunda sebagaimana dimaksud pada angka
5) dan tetap udak tercapai kuorum, Rapat pieno drlanjutkan tanpa
memperhatrkan kuorum.
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7) I(husus Rapat Pleno I(PU I{abupaten unruk menetapkan rekapitulasi
hasil penghirungan suara pilbup Jepan Tahun 2012 udak diiakukan
Pemungutan suara.

c. Undangan Rapat Pleno
1) undangan dan agenda Rapat preno I(pu Iebupaten disampaikan paiing

lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
2) Rapat Pleno dipimpin oleh I(etua I(pU Iebupaten.
3) Apabila kerua berhalangan, Rapat pleno I(pU Iebupaten

salah satu anggora yarrg dipilih secara aklamasi.
4) Sekretaris I{PU l(abupaten wajib memberikan dukunsan teknis dan

admrnistrauf dalam rapat pleno.
d. Penandatanganan

1) I{etua KPU IQbupaten wajib menandarangani penetapan hasil pilbup
Jepan Tahun 2012 yang drpuruskan dalam Rapat pleno daram wakru
paling lama 3 (tiga ) hari.

2) Dalam hal pcnerapan hasil pilbup 
Jepara Tahun 2012 tidak

ditandatangani l(erua I(pU I{abupaten dalam wakru 3 (dga) had
sebagarmana dimaksud pada angka 1), salah satu anggota KpU
I(abupaten menandatangani penetapan hasrl pilbup 

J epan T ahun 2012.
3) Dalam hal tidak ada anggota I(pU I(abupaten yang menandatangani

penetapan hasil Pilbup Jepan Tahun 201,2, dengan senrtirinya hasil
Pilbup Jepara Tahun 2012 di tingkat I(abupaten Jepan drnyatakan sah
dan berlaku.

2. Pertanggungjawaban IipU Iebupaten
a. KPU I(abupaten menyampaikan laporan pertanggungyawaban semua

kegiatan penyelenggaraan pilbup 
Jepan Tahun 2012 kepada Kpu dan l(pu

Provinsi.

b. I{PU IGbuparen menyampa.ikan raporan kinerja penyelenggaraan prlbup

Jepata Tahun 20lZ secan periodik kepada I{pU provinsi.
c' KPU l(abupaten menyampaikan laporan kegiatan setrap tahapan

penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2012 kepada Bupati dan DpRD
I(abupaten Jepara.

d. Dalam hal keuangan, I(Pu I(abupaten bertanggung jawab sesuai dengan
peraturan p erundang_undangan.

Sekretariat I(PLI Iftbupaten
a. Bertugas :

1) Membanru penyusunan program dan anggaran
2012;

2) Memberikan dukungan teknis administratif;

Pilbup Jepara Tahun

3) Membantu pelaksanaan tugas I(pu I{abupaten dalam menyelengg ankan
Pilbup J epara 1- ahun 201 2;

dipimpin oleh

3.
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4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyerenggaraan pilbup 
Jepara

Tahun 2012;

5) Membantu perumusan dan penyusunan tancang'n kepurusan I(pU
I(abupaten;

6) lvlernfasiltasi penyelesaian masalah dan sengketa prlbup 
Jepara Tahun

201,2;

7) Membantu pen)'usunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban I(pU lebupaten; dan

B) Membantu pelaksanaan 'rugas-tugas larnnya sesuai derrgan peraruran
perundang-rrndangan.

Berwenang,

1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyerenggaraan
Pilbup Jepara Tahun 20rz berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh I(pU IGbupaten;

2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pilbup 
Jepara Tahun 2012

sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan; dan
3) Memberikan iayanan administrasi, ketataus ahaan, dan kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang_undangan.
Berkewajiban

1) Menl'usun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2) Memelthara arsip dan dokumen pilbup 

JeparaTahun 201,2; dan
3) Mengelola barang inventaris I(pU Iebupaten.
Sekretariat I(PU IQbupaten bertanggung jawab dalam hal admirustasi
keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraruran
perundang-undangan.

B. PPK
1. I(etua PPI{

?. Berfugas :

1) Memimpin kegiatan ppl(;
2) Mengundang anggota unruk mengadakan rapat ppl(;
3) Mengawasi kegiatan ppS;

4) Mengadakan koordinasi dengan prhak yang dipandang pedu unruh
kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara
secara berkala dengan manual danf atau elehtronik.

6) Mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan
menyampaik 

^nny^ 
kepada I(pU lGbuparen;

7) Menandatangani berit^ acari- dan sertifikat rekapitulasi penghrungan
suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota ppK
serta dapat ditandatangani oleh saksi;

8) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acata dan sertrfikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPI( kepada 1 (satu) orang saksi
yang mervakiJi saksi-saksi pasangan calon Pilbup Jepara Tahun 2012; d,an

h
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9) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu
penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 201,2 sesuai
yang drtenrukan oleh I(pU lftbupaten.

b. Apabila l(etua PPI( oerhalangan, rugasnya dapat d.ilaksanakan oleh salah
seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

Anggota PPI{
a. Tugas anggora PPI( adalah :

1) Membanru I(erua ppl( dalam melaksanakan rugas;
2) Melaksanakan rugas yang ditenrukan oleh kerua ppl(:
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

beriaku; dan

4) Memberikan pendapat dan saran kepada l{erua ppl( sebagai bahan
perrimbangan.

b' Dalam meiaksanakan rugas, Anggota ppl( bertanggung jawab rrepada I(erua
PPK.

Rapat PPI(
a. Agenda Rapar :

1) Pelaksanaan rugas kerua dan anggota ppK dimusyawarahkan dan
ditetapkan dalam rapat ppl(;

unfuh kelancaran

dengan kebijakan

PPK;

(satu) hari

PPK sesuai

3.

2) Rapat PPI( dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan kerua
3) Bahan/materi rapat dapat disampaikan kepada anggota 1

sebelum pelaksanaan rapat;

4) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok
dengan peraturan perundang-undangan yang bedaku.

b, Mekanisme rapat

1) Rapat PPI( diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung

jawab terhadap semua hasil rapat ppl(:
3) Setiap anggora PPF-' mempunyai hak dan kesempatan y^ng sama unruk

memberikan pendapat dan saran dalam tapat;
4) Pengambilan keputusan pada dasarnya drlakukan secara musyawarah

untuk mufakat; dan

5) Apabila dalam rapat

musyawarah mufakat,

PPI( tidak dapat diambil suaru keputusan secara
keputusan diambil berCasarkan suara terbanyak.

4, Sekretariat PPI(
a. Sekretaris PPI{ bertugas :

1) Membanru pelaksanaan tugas ppl(;
2) Memimpin dan mengarvasi kegiatan Sekretariat ppl{;
3) Melaksanakan rugas 1'ang ditenrukan oleh ppl(;
4) Memberikan pendapat dan saran kepada kerua ppl(; dan
5) Dalam melaksanakan rugas Sekretaris ppl( bertanggung jawab kepada

PPI( melalui I(erua ppl(.
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b. Staf Sekretariat PPI( berrugas :

1) Tugas staf Sekretariat ppl( urusan Teknis penyelengaraan mempunyal
tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan prlbu p J epara T ahun 201 2.

2) sta{ Sekretariat urusan Tata usaha mempunyai tugas menyiapkan segala
urusan tata usaha dan administrasi ppl( dalam pilbup 

JeparaTahun 2012
untuk kegiatan ppl{.

3) staf Sekretariat l(euangan mempunyai rugas menyiapkan segala urusan
pembiayaan dan administrasi ppl( cran pertanggungjawaban keuangan
serta menyimpan bukti kas pembiayaan pilbup 

Jepara Tahun 2012 unruk
kegiatan PPI{.

4) Staf Sekretariat urusan Logistik prlbu:p 
Jepan Tahun 201,2

tugas menyiapkan logistik pilbup 
Jepan Tahun 20!2beserta

fi4lf-**r

mempunyai

keiengkapan
aomlnlsftasmya.

5) Dalam melaksanakan rugasnya staf Sekretariat
kepada Sekretaris PPI(.

PPI( bertanggungjawab

C. PPS

1. I(erua PPS

a. Bertugas :

1) Memunpin kegiatan ppS;

2) Mengundang anggota unfuk mengadakan rapat ppS;
3) Memandu pengucapan sumpah/janji I(etua I{ppS;
4) Mengarvasi kegiatan I(ppS;
5) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang pedu unruk

kelancaran pelaksanaan tugas; dan
6) Mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghirungan suara dari

tiap TPS;

7) Meneruskan kotak suata beserta isinya dari PPK ke TpS dan dari TpS ke
PPI(; dan

B) Melahsanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran
penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditenrukan oleh l(pU
I(abupaten.

b' Apabila I(etua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah
seofang anggota atas dasar kesepakatan ant2i_ anggot^.

2. Anggota PPS

^. Bertugas;

1) Membanru ketua FpS dalam melaksanakan tugas;
2) Melaksanakan rugas yang ditenrukan oleh I(etua ppS;

3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku: dan

4) Memberikan pendapat dan saran kepada kerua pps sebagai bahan
pertimbangan.

b. Dalam melaksanakan ru€ras, anggora ppS bertanggung jawab kepada kerua
PPS.
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Rapat PPS

^. Agenda Rapat :

1) Pelaksanaan tugas ppS d:musyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat pps.
2) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperruan aras undangan I(erua pps.
3) Bahan/materi rapat dapat drsampaikan kepada anggota 1 (satu) han

sebelum pelaksanaan rapat.
4) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok pps sesuai

dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku.
b. Mekanisme Rapat:

1) Rapat PPS drseienggarakan atas iresepakatan anggora.
2) Setiap anggora wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung

jawab terhadap semua hasil rapat ppS.

3) Setiap anggora PPS mempunyai hak dan kesemp '*n yang sama untuk
memberikan pendapat dan saran d.alam npat.

4) Pengambilan keputusan pada clasarnya dilakukan secara musyarvarah
untuk mufakat.

5) Apabila dalam rapat ppS tidak dapat drambil suatu hepurusan secara
musyarvarah mufakat, ketua pps mengambrr kepurusan dari suara
terbanyaft.

+. Sekretariat PPS

a. Sekretaris ppS bertugas :

1) Membantu pelaksanaan tugas ppS;

2) Memunpin dan mengawasi kegiatan Sekretadat ppS;
3) Melaksanakan rugas yang ditentukan oleh ppS;

4) Memberikan pendapar dan saran kepada ketua ppS; dan
5) Dalam melaksanakan rugas Sekretaris ppS bertanggung jawab rrepada ppS

melaiui I(erua ppS.

b. Staf Sekretariat ppS berrugas :

1) Membantu sekretaris ppS dalam mempersiapkan teknis penvelengg 
^raan ,

tata usaha dan adrninistrasi kegiatan dt ppS.

2) Membanru sekretaris ppS mempersiapkan segala urusan pembrayaan,
administrast ppS dan peftanggungjawaban keuangan serra menylmpan
bukti kas pembiayaan kegiatarr di pps

3) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PpS bertanggungjawab
kepada Sekretaris ppS,

D. KPPS

1. I(etua KPPS

a' Tugas I(etua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan
penghitungan suara dalam pilbup 

JeparaTahun 2072 ad,alah:
1) Memberi penjelasan kepada anggota Kpps tenrang tugas-tllgas yang harus

dilaksanakan;

2) Mengumumkan temPat dan wakru pelaksanaan pemungutan suara kepada
masyarakat melalui sarana komunikasi vang lazim di daerah setempar;
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2.

3) Menandatangari surat pembedohuanf panggilan untuk memberikan suara
kepada pemilih terdaftar y^Lg tercanrum dalarn daftar pemrlih tetaD untuk
tiap TPS;

4) Memimpin kegiatan penyiapan TpS; dan
5) Menerima saksi yang memrliki surat mandar yang ditandatangani oleh

Pasangan calon atau Tim I(ampanye yang akan bertugas di Tps.
b' Tugas l(etua KPps dalam rapat pemunguran suara pilbup 

Jepan Tahun
2012 dITPS adalah :

1) Memrmpin kegiatan I(ppS;
2) Menerima saksi yang memliki surat mandat yang drtandatangani oleh

pasangan calon atau trm kampanye pasangan calon yang akan bertugas di
TPS;

3) Menverahkan salinan daftar penLilih tetap kepada ppl- dan saksi_saksi;
4) Melakukan pemeriksaan bersama-sama anggota Kpps yang berrugas

merangkap sebagai perugas keamanan TpS dan saksi yang hadir terhadap
segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan peraksanann
pemungutan cian penghitungan suara di TpS;

5) Memrmpin pelaksanrran kegiatan pemungutan suara;
6) Membuk^ 

',pat 
pemunguran suara tepat pukur 07.00 wakru setempat;

7) Mengambil sumpah/ lanji para anggora i(ppS;
B) Menandatangaru berita acara dan surat suara tambahan seban yak 2,5 o/o

(dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang -kurangnya 2
(dua) orang anggora I{ppS;

9) Menandarangani surar surra; dan
10)Mengakhiri kegiatan pemunguran suara pada pukur 13.00 waktu serempat.

c' Tugas I(erua KPPS daram penghirungan suara di Tps adarah:
1) Mempersilahkan para pemilih unruk duduk dengan tertib bagi yang akan

rnengikuti penghitungan suara;

2) Memimpin pelaksanaarr penghirungan suara di TpS;
3) Menandatangari berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di

TPS bersama-sama sekurang-ku 
''ungnya 

2 (dua) orang anggota I(ppS serta
dapat ditandatangani oleh saksi; dan

4) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

d. Dalam melaksanakan rugas, I(erua Kpps bertanggungjawab kepada ppS
melalui I{etua PPS.

e. Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di Tps pada hari
itu juga I(erua KPPS menverahkan berita acara serrifikat hasil penghitungan
suara' surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara diTpS kepada I(etua ppS.

Anggota KPPS

a. Anggota KPPS bertugas ;

1) Membanru I(erua KppS dalam melaksanakan tugas; dan
2) Melaksanakan tugas yang dttenrukan oleh I(erua KppS.



ffiffiHtr{**egq

b' Dalam melaksanakan tugas anggota Kpps bertanggungjawab kepada I{etua
KPPS.

VII. PEMBENTUKAN
A. Persyatatan

1' calon anggota PPK, PPS dan I(PPS harus memenuhi persyatat^n sebagai
berikut:

^. Warga Negara Indonesra;
b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) rahun;
c' Setra kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun

1945 dan Cita_Crta proklamasi 17 Agusrus 1945;
d.

e.

Mempunyai integritas, pribacti yang kuat, jujur dan adrl;
Tidak menjadl anggota partat poritik yang dinyatakan dengan surar
Pefnyataan vang sah atau sekurang-kurangnya daram jangka waktu 5 G-4tahun tidak lagi menjadi anggota partai poritik yang dibuktrkan dengan surat
keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
Berdomisr.h dalam wilayah kerja ppl(, ppS dan I(ppS;
SehatJasmani dan Rohani;
Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia:

ct.

6'
h.

i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadiian
rnemperoieh kekuatan hukum tetap karena melakukan trndak
diancam dengan pidana penjara 5 (Lma) hhun arau lebih.

yang telah

pidana yang

2' I(PU IGbupaten memfasilitasi pemenuhan pcrsyaratan kesehatan dari puskesmas
setempat, dan surat keterangan trdak pernah dipidana pen)ara yang diancam
dengan pidana 5 (lt-n) tahun penja ra 

^taulebil, dari pengadrlan Negeri setempat.

B. Tata Cara Seleksi
1. PPK

a. I(PU lGbupaten berkoordinasi dengan camatsetempar
b' Tahapan pembenrukan ppli drraksanakan sebaqai berikut :

1) Pengumuman.

2) Pengambilanformulir.
3) Pendaftaran.

4) Verifikasi kelengkapan persvaratan calon anggota Ppi{, dilaksanakan
dengan cara meneliti :

4 Daftar Rrwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang
dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4x6 cm
PPK/PPS/KPPS/PPDP);

bersangkutan

(A4odei Fl-

b) Surat pemyataan setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara,
undang-Undang dasar 1945 d,an cita-cita prokramasi 17 agustus
1945' udak rnenjadr pengurus partai politik, dapat berbicara,
membaca dan menulis daram Bahasa Indonesia, trdak akan menjadr
tim kampanye danfatau yuru kampanye, dan tidak akan menjadi
panitia penga was dan pemantau (\4odel F2_ppK/ppS/KpirS) ;
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.) Surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari puskesmas setemDat
@rlodet F3 - ppK/ppS/I<ppS);

d) Surat keterangan tidak pernah d.ipidana penjara dari pengadrlan
Negeri yang terah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan trndak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(Lm^) tahun atav rebih (x4odel F4*ppK/pndTrclnsj, untuk
kepeduan syilrat pendaftaran calon cukup membuat surat pernyataan
(tr4odel F2-ppK/ppS/KppS) 

;
g Surat keterangan tempat tinggal d.i wilayah kerja ppK yang

bersangkutan (t\4odel F5_ppK/ppS/KppS) 
;f) Surat Ijin dari pejabat pembrna I{epegawaian atau atasan rangsung

dari Pegawai Negeri sip' (tr{odel F6-ppK/pps/Kpps/nloni
I(etentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus pNS;

g) Fotocopy ItTp yang masih berlaku;
h) Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 4 x 6 cm masing-masrng 2 (dua)

lembar.
5) Hasil penehuan adm-rnistrasi diumumkan di l(antor I(pu lebupate. dan

I(antor I(ecamatan.
6) I{PU IQbuparen melakukan seleksi waw^ncat^ terhadap caron Anggota

PPI{ yang lolos seleksi administrasi.
7) KPU I(abupaten mengumumkan 10 (sepuluh) nam^ hasrl serer<si

wau/ancafa cal0n anggota ppr(, di I{antor I(pU Iftbupaten dan l(antor
I(ecamatan;

8) I(PU IQbupaten menerapkan dan mengumumkan 5 (rr-^) nama caron
anggota PPI( terprlih melalui Surat I(eputusan I(pU l(abupaten,

PPS

^. KPU I(abupaten betkoordinasi denga.n petinggi/Lurah
Permusyaw arat^rt Desa /LpNII(

dan Badan

b. Tabapanpembentukan ppS d.ilaksanakan
1) Pengumuman

2) Pengambilan formulr.
3) Pendafraran

sebagai berikut :

4) verifikasi kelengkapan persyaratan calon anggota ppS, dilaksanakan
dengan cara meneliti :

a) Daftar fuwayat Hidup, d.itandatangani oreh calon yang bersangkutan
dan drtempel pas foto benvarna ukuran 4x6 cm (Model F.1_
PPK/PPS/KPPS/PPDP);

b) Surat perny^t^^n seda kepada pancasila sebagai Dasar Negara,
undang-undang Dasar 1945 dan cita-cita prokramasi 17 agusrus
1945' tidak menjadi pengurus partai poritik, dapat berbicara,
membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi
tim kampanye danf atau juru kampanye, dan tidak akan menjadr
panitia pengawas dan pemantau (Modei F2_ppK/ppS/KppS);
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J.

.) Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas setemDat
grlodel F3-ppK/ppS/KppS) ;

d) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari pengadrlan
Negeri yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap karerra
melakukan rindah pidana yang diancam dengan pidana penian 5
(iou) tahun atau lebih (I\40del F4-ppK/pps/Kpps). untuk
keperluan syarat pendaftaran calon cukup membuat surat pernyataan
(tr{odel F2-PPK/ppS/KppS);

E Surar keterangan tempat tinggal di wilayah kerja pps yang
bersangkutan (A4odet F5_ppK/ppS/I(PpS) ;

0 Surat Ijrn dad Pejabat pembina I(epegawaian arau atasan rangsung
dari Pegawai Negeri Sipri (\4odel F6-ppK/pps/Kpps/ppDp).
Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus pNS;

g) Fotocopy I(Tp yang masih berlaku;
h) Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 4x6 cm masing-masing 2 (dua)

lembar.

5) KPU I(abupaten melalui PPK melakukan seleksi administrasi dan
wawancara terhadap calon anggota ppS yang loios seleksi administrasi;

6) I(PU Kabupaten melalui ppl{ mengumumkan 6 (enam) nama hasrl
seleksi -w^wanc t^, di l(antor I(ecanratan dan Balai Desa fr{antor
I(elurahan setempaq

7) I(PU lGbupaten menetapkan 3 (tiga) nama calon anggora ppS terpilih.

r.PPS

^. PPS atas nama I(PU I(abupaten membentuk anggota I(ppS;
b' PPS dalam pembenruhan anggora Kpps d,apat berkoordinasi denqan

Petinggi/Lurah;

c. PPS wajib memperhatikan ppDp untuk diangkat menjadi I(ppS;
d. calon Anggota KPPS melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :

1) Daftar Rrwayar Hidup, drtandatangaru oleh calon yang bersangkutan dan
ditempel pas foto berwarna ukuran 4x6 cm (N{odel F1-
PPK/PPS/KPPS/PPDP);

2) surat pernyataan Seria kepada pancasila sebagai Dasar Negara, undang_
undang Dasar 1945 dan cita-cita proklamasi 17 agusrus 1945, tidak
menjadi pengurus Partar pohtik, dapat berbicara, merrrb aca d,an menulis
dalam Bahasa Indonesia, trdak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru
kampanye, dan trdak akan me'jadi panitia pengawas dan pemanrau
(x4odel F2-PPK/PPS/KppS);

3) Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas setempat

$4odel F3*PPK/PPS/iepS) ;

4) Surat keterang n udak pernah dipida;ra penjara dari pengadiian Negeri
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 0-u) tahun atau lebrh
$4odel F4*PPK/Pps/Kpps). unruk keperluan syarat pendaftaran caion
cukup membuat surar pemyataan (x{oder F2-ppK/ppS/KppS);



5) Surat keteran€lan tempat trnggal di rvilayah kerja I(pps yang bersangkutan
(Xrtodel F5-ppK/ppS/KppS) ;

6) Surat Ijin dari Pejabar pembina I(epegawaian atau 
^tas^n 

rangsung dari
Pegawai Negeri Sipil (I4odel F6_ppK/pps/Kpps/ppDp). I(etenruan ini
hanl'a beriaku bagi calon yang berstarus pNS;

7) Fotocopy I(Tp yang masih berlaku;
8) Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 4x6 cm masing-masrng 2 (dua)

lembar.

PPS melakukan seleksi administrasi dan wawancara terhacrap calon anggota
KPPS yang lolos seleksi adninistrasi;
PPS menentukan i 4 (ernpat beras) narna hasil seleks i wawancara, di Barai
Desa,/I(antor I(elurahen setempat;
PPS menetapkan 7(tujuh) nzrma calon anggota I(ppS terpilih.
PPS melaporkan hasil pengangkatan anggota Kpps kepada I(pu I(abupaten
melalui PPK.

4. PPDP

a. PPS rnengangkat ppDp sebanyak jumlah TpS di wilayah ker1anya;
b. Dalam hal rielakukan perekrutan ppDp, pps bekerja sama dengan

Petinggi/Lurah setempat dan pengums RT di lingkungan R!7 setempat yang
akan menjadi lokasi TpS;

c. calon PPDP memenuhi dan meramp*kan persyaratan adrninisuasi yaitu :1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oreh calon yang bersangkutan dan
ditempel pas fbto berwarna ururan 4x6 cm Model F1-
PPK/PPS/KPPS/PPDP);

2) Sutat Ijin dad Pejabat Pembina I(epegawaian atau 
^tasan 

langsung dari
Pegawai Negeri Siprl $4odel F(r-ppK/pps/Kpps/ppDp). I(etenruan rm
hanl'a berlaku bagi calon yang berstatus pNS;

3) Surat Pernyaraan l(esediaan menjadi ppDp,
yang bersangkutan (A4odei F7_ppDp);

ditandatangani oleh calon

4) Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 4x6 cm masing-masrng 2 (dua)
lembar,

VIII. PENETAPAN DAN SUMPAH JANJI
A. Penetapan dan pelantikan

1' {nggota PPI( dan PPS ditetapkan oleh I(PU I(abupaten melaiui Surat
I(eputusan I(pU I{abuparen.

2' PPDP dan Anggota I(PPS drtetapkan melalui Surat I{epurusan ppS atas nama
I(PU i{abupaten.

3' Pelantikan Anggota PPI( terpiJih drlakukan oleh I(pU I(abupaten.
4' Pelantikan Anggota PPS dilakukan oleh I(PU IQbupaten melalui ppK.
5' Pelantjkan Anggota KPPS diiakukan oieh PPS aras nama I{pU IGbuDaren.

e.

g

h.
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B. SumpahJanji
1' Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan I(PPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janjr anggota ppK, pps dan I{ppS sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa sa)ra ahan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota
PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraruran perundang-
undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan fugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat derni suksesnya Pilbup Jepara Tahun
2072' tegaknya demok:asi dan kead"ilan, serta mengutamakan kepenungan Negara
I(esatuan Republik Indoncsia daripada kepentingan pribadi atau golongan.,,

IX. TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
A. Penggantian Antar Waktu Anggota ppK

diri, dan tidak

waktu dengan
menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

f . i(PU lfubupaten dapat menetapkar, berdasarkan
hasil seleksi calon anggota ppl{.

peringkat berikutnya dari daftar

2' Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 orang, KPU I{abupaten melaksanal<an
pembentukan PPI( sesuai Peraturan I(PU Nomor 63 Tahu n 2009 sebasaimana
diubah dengan Peraruran I(pU Nomor 10 Tahun 2010.

Dalam hal terdapat Anggota ppl( meninggal dunia, mengundurkan
memenuhi syarat GMS) dapat dilaksanakan penggantian 

^nt^t

B. Penggantian Antar \Waktu Anggota ppS
Dalam hal terdapat Angp'ota pps meninggal dunia, mengundurkan
rnemenuhi syarat (TMS) dapat drraksanakan pengganuan anrar

.l;"; A^^ +iA^1.sur, u4tr uu.t[

wakru dengan
menempuh langkah-langliah sebagai berikut :

1. KPU IQbupaten dapat menerapkan berdasarkan
hasil seleksi calon anggota ppS.

peringkat berikutnl a dart daftar

2' Dalam hal hasil seleksi hrnya terdapat 3 orang, KJU lQbupaten melaksanakan
pembentukan PPS sesuai Pcrafuran I{PU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana
diubah dengan Peraruran I(pU Nomor 10 Tahun 2010.

C. Penggantian Antar Waktu Anggota KppS
Dalam hal terdapat Anggota KPPS meninggal dunia, mengundurhan dui, dan udak
memenuhi syarat (TMS) dapat &iaksanakan penggantian 

^ntl,r 
rvaktu densan

menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1'' PPS atas nama I{PU I(abupaten menetapkan berdasarkan peringkat berikutnya
dari daftar hasil seleksi calon anggota I(ppS.

2' Dalam hal hasil seleksi hanyz terdapat 7 (tuyuh) orang, ppS melaksanakan
pembentukan I(PPS sesuai Peraruran I(PU Nornor 63 Tahun 2009 sebagaimana
drubah dengan peraruran I(pU Nomor 10 Tahun 2010.
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X. KETENTUAN LAIN
1,. Dalam pelaksanaan pemoentukan Badan penyelenggara pilbup Jepara Tahun 2012

yang terdiri dari PPI(, PPS, KPPS, dan PPDP, KPU I(abupaten berkoordinasi dengan
Bupati Jepata, camat, Petinggi/Lurah, BPD/LPMK serta Dinas Instansi terkait
mauPun pemangku kepentingan lainnya, agar proses tersebut dapat berjalan sesuai
dengan undang-undang serra menjamin berlangsungnya pilbup 

Jepara Tahun 201,2;2' I(PU IGbupaten membentuk i(elompok I(e{a Seleksi untuk melaksanakan seleksi
pembentukan ppl( dan ppS;

3' Dalam hal teriadi penghitu'gan dan pemunguran suara ulang, pilbup 
JeparaTahun2012 susulan, dan piibup 

Jepara Tahun z01z Ianiutan, masa kerja ppl( dan ppS
diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemunguran
suara ulang, Pilbup Jepara Tahun 2012 susulan, dan pilbup lrpuru Tahun 2012
lanjutan.

PENU:UP
Pedoman Teknis Tata I(erja i(omisi Pemilihan umum I(abupaten Jepan, panitia
Pemilihan r{ecamatan panitia pemungutan Suara dan i(elompok penyelenggara
Pemungutan Suara serta Petugas Pemutakhtan Daftar Pemilih cligunakan pada piibup
JepanTahun2012.

XI.

Ditetapkan di Jepara
padat^Dgg^l 1 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KETUA,

Ttd.

MUSLIM AISHA

f-ffffn*"'*o
)I{AB" dEPARA

[i'.ntlrsisr
,i gpe iiI
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1. Nama
2. Tempat dan tanggal lahy/

Umur
3. Alamat rempat tirggul

No HP
4. Jenis kelamin

5. Agama

6. Status Perkawinan

7. Pekerjaan

B, Riwayat pendidikan/kursus *x)

9, Pengalaman organisasi *)

10. Riwayat pekerjaan **)

11. Riwayat perjuangan

MODEL F1 _ PPK/PPS/KPPS/PPDP

.. ,.( rh)

^. Belum/sudah / pemahkawin *)

b. Nama istri/suami : ......
c. Jumlah anak . .... .. orang

a.

b.

c,

d.

e,

a.

b.

d..

b.

c.

d..

e.

a.

b.

c.

d..
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WI
Daftar Riwayat Hidup ini drbuat dengan sebenarnya unruk digunakan sebagai

bukti pemenuhan syal:;t calon FPK/PPS/KPPS/PPDP sebagaimana ketenruan pasal 17
Peraturan l(omisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman penyrrsunan'r'ata
I(erja I(omisi Pemilihan Urnum Provinsi, I(omisi Pemfihan Umum I(abupaten/I(ota, panitia
Pemi]ihan I(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan I(elompok Penyele ngg n pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Umum I{epala Daera}r dan Wakil I(epala Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraruran I{omisi pemilihan umurn Nomor 10 Tahun 2010.

I(eterangan :

x) Memuat penjelasan tentang
jenis dan jangka waktu

xx)Dapat menyertakan piagam/sertifikat
kepemiluan, komputer, dan lainnya
yang mendukung pelaksan^ ft fugas-
tugas PPI{/PPS/KPPS/ppDp

calon yang berkepentingan

Pas photo
4X6
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MODE,L trz - PPK/PPS/KPPS

SURAT PERNYATAAN

Nama
Tempat dan tanggal latu/
Umur
I(ebangsaan

Jenis kelamrn

Pekerjaan

itlamat tempat tinggal

Menyatakan dengan seberrarnya bahwa saya :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2' Seua kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Repubirk

Indonesia Tahun 1945, dan crta - cita prohlamasilT Agustus 1945;
3' Tidak menjadi Pengurus partai politih di Inclonesia dr ungkat manapun sekurang-ku ,*ngnya

dalam jangka wakru 5 (lr-u) tahun;
4. cakap berbicara, membaca dan menuris dalam bahasa Indonesra;
5' Tidak akan meniadi Tim I(ampanye dan/ Juru I(ampanye pasangan calon manapun pada

Pemilu Bupati dan Wakil BupatrJepara Tahun 2012;
6' Tidak akan menjadi Panina Pengawas dan Pemantau pada Pemilu Bupatr dan \)7akrj Bupati

Jeparu Tahun201,2;

7 ' Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan undak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lrm^) tahun atau lebih.

Demikran surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraruran I{omisi pemilihan
Umum Nomor 63 Tahun 2009 rentang pedoman peni,usun2, Tata I{erja I(omisi pemilihan
Umum Provinsi, I(omisi Pemilihan Umum l(abupaten/I(ota, Panitia pemilihan I(ecamatan,
Parutia Pemungutan Suata, dan I:elompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalarn pemilihan
Umum I(epala Daenh dan Wakri l(epala Daerah sebagarmana telah diubah dengan peraturan
I(omisi Pernilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Yang membuat pernyataan,
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Nomor :

Dokter penguji puskesmas

Menerangkan bahwa :

MODEL F3 - PPK/PPS/KPPS

1. Nama
2. Ternpat dan ranggal lahtt/

Umur
3. Jenis kelamin

4. Pekerjaan

5. Alamat tempar tinggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan
dinyatakan sehat jasmani dan
Anggota PPK/PPS/KPPS.

kesehatan secara menyeiuruh, n^m^ tersebut diatas pada saat iru
roharu / idak sehat jasmani rohani *) untuk menjadi calon

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai buku pemenuhan
sy^tat calon PPI{/PPS/KPPS sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraruran I(omisi pemilihan
Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentans pedoman penyusunan Tata l{erja I{omisi pemilihan
Umum Provinsi, i(ornisi Pemilihan Umum IQbupaten/I(ota, panitia pemilihan l(ecamatan,
Panitia Pemungutan Suata' dan I(elompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam pemilihan
Umum I(epala Daerah dan Wakil I{epala Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
I(omisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

ll'l" 
't

Dokter penguji

Puskesmas

I(eterangan :

x) coret vang tidak perlu
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MODEL F4 _ PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN
Nomor:

I(etua Pengadilan Negeri Jepara, menerangkan bahwa :

Nama
Tempat dan tanggal lahk /
Umur

Kebangsaan

Jenis kelamin

Pekerjaan

Alamat ternpat trnggal

Berdasarkan penelitian, nama tersebut tidak pemah dipidana
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
diancam dengan pidana penjara 5 (iima) tahun atau lebih.

' / . tahun

penjara berdasarkan putusan

melakukan tindak pidana yang

KETUA

ra\
\_.-/

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai buktr pemenuhan
syant calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud calamPasal ketenruan pasal '17 penturan
I{omisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentans pedoman penyusunan .Izta 

Keqa
I(omisi Pemilihan Umum Provinsi, I(omisi Pemilihan Umum I(abupaten/I{ota, panitia
Pemilihan I(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan I(elompok penyelenggara pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Umum I(epala Daerah dan Wakil I(epala Daerah ,"uugur-ur.a telah
diubah dengan'Peraruran I(omrsi pemi.lihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Jepara

PENGADII.AN NEGERI IEPARA

JT
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MODEL F5 _ PPK/PPS/KPPS

Nomor :

Petinggi/Lurah*). ...I(ecamatan
I(abupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah

Menerangkan bahwa

Nama
Tempat dan tanggal lahu/
Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

Alamat rempat tinggal

leki - laki / perempuan +)

Adalah benar bertempat tinggal di Desa/I(elurahan x)

I(ecarnatan I(abupaten Jepara provinsi |awaTengah dengan nomor I(Tp

Demikian surat pernyataan ki d.ibuat untuk digunakan sebagai buktr pemenuhan
syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 perafuran
I(omisi Pemihhan umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan 'rab r{et)aI(omisi Pemilihan umum Provinsi, Iiomisi Pemilihan umum I(abupaten/I(ota, panitia
Pemilihan I(ecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan I(elompok penyeletyg,ara pemungutan
suara Dalam Pemilihan umum I(epala Daerah dan Wakil i(epala Daerah ,.uugui1,'urra telah
diubah dengan Peraturan I(ornrsi pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2010.

PETINGGi/LURAH

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

32



[S"&$iwro**

20.....
Nomor
Larnpiran

Perihal
I{epada Yth :

Permohonan ijin untuk menjadi
Anggota PPK/PPS/KPPS
PemiJihan Umum Bupati dan

Yang bertanda tzngan di bawah ini :

1. Nama

2. NIP
3. Pangkat/Golongan

4. Jabatan
5, Unit I{erja

dengan ini mengajukan permohonan ijin unruk menjadi Anggota ppK/pps/Kpps dl

Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai pertimbangan untuk digunakan sebagai bukn
pemenuhan syarat calon Anggota PPI(/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
Peraturan I(PU Nomot 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata r{etja l(omrsi
Pemilihan Umurn Provinsi, I(omisi Pemilihan Umum IQbupaten/I(ota, panitra pemrlihan
r{ecamatan' Panitia Pemungutan Suara, dan I(elompok Penyelenggara pemungutan Suara dalam
Pemilihan Umum I(epala Daerah dan Wakil I(epala Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraruran I(PU Nomor 10 Tahun201,0.

Hormat saya,

NIP.

Tembusan dikrrim kepada Yth :

1. BupatiJepara;

2. I{etua I(PU IQbupatenJepara;
3. I(epala BI(D lGbupatenJepara;
4. I(epala Bawasda i(abupaten Jepira;
5. ............... .........................;

Di-

6. .................
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MODEI- F(,- PPI{/PPS /KppS /ppDp

SURAT IJIN

Menunjuk I(epurusan I(omisi pemrlihan ttmum l(abupaten lepan Nomor

I{ami yang bertanda t^ng^n drbawah ini :

Nama
NiP
Pangkat/golongan

Jabatan
Dinas/Instansi

Mernberikan ijrn kepada
Nama
NIP
Pangkat/golongan

Jabatan
Dinas/Instansi

Jenis kelamin . Ll..i 1 r' I: ri1ru - raru / perempuan *)

KEPALA

Tembusan :

1,. BupatrJepara;

2, I(etua I(PU I(abupaten Jepara;
3. I(epala BI{D IebupatenJepara;
4. I(epala Bawasda I(abupaten Jepara;5. Arsip.

unruk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP dalam pemilu Bupati dan wakil Bupatr JepanTahun 2012, dengan ketentuan wajib menjaga netraliras dalam memberikan pelayanan kepada

tr;::*1t 
tan tidak memrhak kepada saiah satu pasangan caton Bupau dan wakrl Bupatr Jepata

Demikian surat pernyataao ini c{ibuat untuk digunakan sebagai buktr pemenuhansyarat calon PPK/PPS/KPPS /PPDP sebagarmana dunaksud daiam ketenruan pasai 17Peraturan I(omisi Pemilihan Umum Nonror 63 Tahun 2009 tentang pedoman pen*rsunan.rata
I(eria I{omisr Pemilihan umum Provinsi, I(ornisi Pemilihan Um'm I(abupaten/I(ota, panitia
Pemilihan I(ecamatan, Paniua Pemungutan Suara, dan I(elompok penyelenggara pemungutan
suara Dalam Pemrlihan umum i(epala l)aerah dan wakil I(epala Daerah sebagarmana telahdiubah dengan Peraturan I(omrsi Pemrhhan Um'm Nomor 10 Tahun 2010.
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MODEL F7- PPDP

SUB.{T PERIYYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama
Tempat dan tanggal lahtt/
Umur

I(ebangsaan

Jerus kelamrn

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Menyatakan
Pemutakhir an D ata Pemilih
2012.

dengan sebenarnya bahwa saya bersedia unruk menjad.i peugas
untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepan Tahun

Demikian surat pernyztaan int dibuat untuk d.rgunakan sebagai buktr pemenuhan
syant calon PPDP sebagalmana dimaksud dalam ketenfuan Pasal1,7 perafuran I(omisi pemilihan
Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penl,usunan 'r-ata l{erja I{omisi pemilihan
umum Provinsi, I(omisi Pemilihan Umum I(abupaten/I(ota, panitia pemilih an r{ecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan l(elompok Penyelenggara Pemunguran Suara Dalam pemilihan
umum I{epala Daerah dan Wakil I{epala Daerah sebagarmana telah diubah dengan peraruran
I(omisi Pemilihan Umurn Nomor 10 Tahun 2010.

Yang membuat Pernyaraan

r_-.l
| I\leterar 

I

I 
Rr.6000,- 

|tl
-"+

\'..".'.
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