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REGULASI PENDAFTARAN & VERIFIKASI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

▪ Dilakukan secara sentralistik
▪ Pengurus parpol tingkat pusat 

menyerahkan dokumen persyaratan 
sebagai peserta Pemilu kepada KPU

▪ Pengurus parpol tingkat Kab/Kota 
menyerahkan dokumen data 
anggota kepada KPU Kab/Kota
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▪ Berstatus badan hukum sesuai UU Partai Politik;
▪ Memiliki kepengurusan di:
✓ Seluruh provinsi;
✓ 75% jumlah kab/kota di provinsi ybs;
✓ 50% jumlah kecamatan di kab/kota ybs;

▪ Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan
pada kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi & kab/kota (Hasil
Konsultasi dengan DPR, 30% keterwakilan perempuan tingkat pusat
dan memperhatikan keterwakilan perempuan di tingkat provinsi & 
kab/kota); 

▪ Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari 
jumlah Penduduk pada kepengurusan parpol kab/kota dibuktikan 
dengan kepemilikan KTA dan KTP Elektronik;

▪ Mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat 
pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan 
terakhir Pemilu;

▪ Mengajukan nama, lambang & tanda gambar 
partai politik kepada KPU; dan 

▪ Menyerahkan nomor rekening atas nama parpol 
kepada KPU.
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DOKUMEN PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILU

▪ Berita Negara RI yang menyatakan parpol terdaftar sebagai badan 
hukum; 

▪ Keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus tingkat provinsi 
& kab/kota; 

▪ Surat keterangan pengurus pusat parpol tentang kantor & alamat 
tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota; 

▪ Surat keterangan pengurus pusat parpol tentang penyertaan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% tingkat pusat, 
provinsi & kab/kota (Hasil Konsultasi dengan DPR, 30% keterwakilan 
perempuan tingkat pusat dan memperhatikan keterwakilan 
perempuan di tingkat provinsi & kab/kota);

DOKUMEN PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILU

▪ Surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau 
tanda gambar parpol dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum & 
HAM; 

▪ Bukti keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 orang atau 
1/1.000 dari jumlah Penduduk pada setiap kab/kota; 

▪ Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama parpol; dan 
▪ Salinan AD & ART parpol sesuai dengan ketentuan perUUan. 
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VERIFIKASI SYARAT PESERTA PEMILU

▪ Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan 
dilakukan secara administratif

▪ Verifikasi terhadap pengurus & kantor 
sekretariat parpol di daerah dilakukan secara 
faktual & menyeluruh 

▪ Verifikasi keanggotaan parpol dilakukan dengan 
metode yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah yaitu metode sensus

Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat 
parpol menjadi peserta Pemilu

KPU melakukan verifikasi  dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat 
administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

KPU KPU menyampaikan hasil verifikasi 
administrasi kepada parpol

Parpol memperbaiki syarat 
administrasi

KPU menyampaikan hasil 
verifikasi faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil 
verifikasi faktual

KPU melakukan 
verifikasi faktual

KPU melakukan verifikasi faktual 
pengurus, keterw.perempuan & 

kantor parpol tingkat pusat

KPU menyusun berita acara hasil 
verifikasi faktual & rekap nasional

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil 
verifikasi faktual

KPU Prov melakukan 
verifikasi faktual

KPU Prov melakukan verifikasi 
faktual pengurus, 

keterw.perempuan & kantor 
parpol tingkat prov

KPU Prov menyusun berita acara 
hasil verifikasi faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil 
verifikasi faktual

KPU Kab/Kota melakukan 
verifikasi faktual

KPU Kab/Kota melakukan:
~ verifikasi admin keanggotaan parpol
~ verifikasi faktual pengurus, 

keterw.perempuan & kantor parpol tingkat 
kab/kota

~ verifikasi faktual KTA

KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil 
verifikasi faktual & menyampaikan pada 

KPU melalui KPU Provinsi

KPU Prov menyampaikan 
hasil verifikasi faktual

KPU Kab/Kota menyampaikan hasil 
verifikasi faktual

ALUR VERIFIKASI
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VERIFIKASI SYARAT PESERTA PEMILU

KPU/KPU 
PROV/KPU 
KAB/KOTA

ADMINISTRASI FAKTUAL

KPU Melaksanakan verifikasi administrasi 
pemenuhan syarat parpol menjadi 
peserta Pemilu

Melaksanakan verifikasi faktual 
kepengurusan, keterwakilan perempuan 
& kantor parpol tingkat pusat

KPU Provinsi - Melaksanakan verifikasi faktual 
kepengurusan, memperhatikan
keterwakilan perempuan & kantor parpol 
tingkat provinsi

KPU 
Kabupaten/Kota

• Melaksanakan verifikasi administrasi 
daftar nama parpol & salinan KTA serta
salinan KTP

• Menyampaikan hasil verifikasi pada KPU 
melalui KPU Provinsi

• Melaksanakan verifikasi faktual 
kepengurusan, memperhatikan
keterwakilan perempuan & kantor 
parpol tingkat kab/kota

• Melaksanakan verifikasi faktual 
keanggotaan parpol

VERIFIKASI SYARAT PESERTA PEMILU

▪ Penelitian Administrasi: penelitian terhadap 
kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti tertulis 
sebagai bahan pemenuhan persyaratan Partai 
Politik menjadi Peserta Pemilu

▪ Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian 
terhadap kebenaran dokumen tertulis 
berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi 
peserta Pemilu
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VERIFIKASI FAKTUAL
Melakukan vertual terhadap:
▪ jumlah & susunan pengurus parpol dengan cara mendatangi kantor 

pengurus parpol untuk mencocokkan kebenaran dokumen dengan pengurus 
yang bersangkutan;

▪ pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% 
pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan memperhatikan 30% 

keterwakilan perempuan di tingkat provinsi & kab/kota dengan cara 
mendatangi kantor pengurus parpol untuk mencocokkan kebenaran dokumen 
dengan pengurus yang bersangkutan;

▪ domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus parpol 
untuk mencocokkan domisili kantor dengan sertifikat hak milik/surat pinjam 
pakai/sewa/kontrak.

▪ keanggotaan parpol di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARPOL

KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan 
metode Metode Sensus (Hasil Konsultasi dengan 
DPR RI dan Pemerintah)
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Terima Kasih


