TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN TABALONG

Jl. Ir. P. H. M. Noor RT 02 No. 17A Pembataan Kec Murung Pudak 71571

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN TABALONG
Nomor : 02/Timsel-kab/III/2013
a.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi
Calon Anggota KPU Kabupaten Tabalong membuka pendaftaran Calon Anggota
KPU Kabupaten Tabalong.

b. Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Tabalong adalah sesuai pasal 11
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.
c. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten
Tabalong dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi
Calon Anggota KPU Kabupeten Tabalong Jl. Ir. P. H. M. Noor RT 02 No. 17A
Pembataan Kec Murung Pudak 71571.
d. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui jasa
pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Tabalong
Jl. Ir. P. H. M. Noor RT 02 No. 17A Pembataan Kec Murung Pudak 71571.
e. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal 28 Maret 2013 dan
ditutup pada 3 April 2013.
f. Seleksi dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap dengan sistem gugur dan jadwal
sebagai berikut :
1) Seleksi Administrasi direncanakan pada tanggal 4 s/d 5 April 2013.
2) Seleksi Tertulis direncanakan pada tanggal 10 April 2013.
3) Tes Kesehatan direncanakan pada tanggal 11 s/d 16 April 2013.
4) Tes Psikologi direncanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2013
4) Seleksi Wawancara direncanakan pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2013.
g. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tersebut di atas, akan
diberitahukan lebih lanjut.
h. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
Tanjung, 22 Maret 2013
TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

( H. ZULFAN SYAKHRANI, S.Ag)

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten Tabalong menurut Pasal
11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon
anggota KPU Kabupaten/Kota;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemilu;
f. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU
Kabupaten/Kota;
g. berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h. mampu secara jasmani dan rohani;
i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada
saat mendaftar sebagai calon;
j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k. bersedia bekerja penuh waktu;
l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan
apabila terpilih; dan
m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara
Pemilu.

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN TABALONG

Pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Tabalong, dengan menyampaikan dokumen
masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi
sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;
b. pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam)
lembar;
c. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;
d. daftar riwayat hidup ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-;
e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang
dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.-;
f. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;
g. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan
penyelenggara pemilu, kompetensi dan integritas;
h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik yang ditandatangani di atas
materai Rp. 6.000.-,;
i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi
menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal
calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
j. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh
pengadilan negeri yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-,;
k. surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang
menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara
/Badan Usaha Milik Daerah;
l. surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya
selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.m. surat penyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa
keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.;
n. surat pernyataan tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama
penyelenggara pemilu yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-.
Semua persyaratan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop.

PEDOMAN PENYUSUNAN
MAKALAH TERSTRUKTUR

Petunjuk:
Jawab pertanyaan masing-masing tema maksimal dalam 2 halaman kertas kwarto A4 spasi 1.
1. Tema Kepemimpinan
a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai kemampuan kepemimpinan anda? Mengapa?
b. Deskripsikan pengalaman apa yang bisa membuktikan kualitas dan karakter kepemimpinan
anda?

2. Tema Integritas
a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat integritas anda? Mengapa?
b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat integritas anda?

3. Tema Independensi
a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat independensi anda? Mengapa?
b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat independensi anda?
c. Bagaimana sikap anda ketika terdapat kepentingan partai politik tertentu meminta
kepentingannya diakomodasi dan jika tidak diakomodasi akan terjadi keguncangan politik yang
besar?

4. Tema Kompetensi Kepemiluan
a. Mengapa pemilu itu penting dalam negara demokrasi?
b. Jelaskan hubungan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan?
c. Jelaskan siklus/tahapan penyelenggaraan pemilu?
d. Apa yang akan anda lakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas?

