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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ALAMAT: JAUN LANGKO NO. 17 MATARAM, KODE POS 83125

TELP. (0370) 630303,632900 FAX. (0370) 632103
l-

KEPUTUSAN KOI|iISI PEMILIHAN I'MUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang a. bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan KPU Nomor 22 fahun
2010 sebagaimana telah diubah Cengan Peraturan KPIJ Nomor 03 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti

A.ntanrvaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum,

maka perlu disusun Slandar Operasional Prosedur (SOP) Teknis Verifikasi
Syarat Calon Pengganti Antanrrraktu Anggola Dewan Penruakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Peruakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
konsideran huruf a disusun dengan tujuan untuk leb;h memudahkan dalam
memahani Teknis Verifikasi syarat caion pengganti Antamaktu Anggota
Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Penvakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat tentang Teknis V'erifikasi Syarat Calcn Pengganti Antarwaktu Anggota
Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/kota lJasil F.enilihan Jmurn.

1. Undang-Undang 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Fahun.2007 tentang penyelenggara pemilihan

Umum, (Lembaran Negara Reoublik lndonesia Tahui 2007 Nomor 5g
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Urnum Anggota
Dewan PeruakilanRakyat, Dewan penarakilan Daerah, dan Dewan penirriiilan
Ratyat Daerah sebagaimana diubah dengan t.rndang-Undang Republik
lndonesia Nomor 17 Tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonisia Tahun
2009 Nomor 41. Tambahan Lembaran trtegara Republik lndonesia Nomor
4986)

4. Undang-Undang i.tomor 27 Tahun 2O0g tentang Majelis F,ermusyawaratan
Rakyat. Dewan Perw-akilan Rak'la.t, Dewan peruakliir Daerah din Deu:in
Penryakilan Rakyat )re.i.n, khi,s;sr1..t pasii j3l -;rj 33S .
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan- 
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, khusus Pasal 102 s/d 109'

6. peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 200/8 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Ke4a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Selretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor'17 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penetapan Alokasi kUrsi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman

Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penrakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di

Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam
Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Peruakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan
Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih
dalam Pemilu Anggota Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Penruakilan
Daerah, Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan penruakilan

Rakyat Daerah Kabupalen/Kota Tahun 200g sebagaimana diubah terakhjr
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 TAhun 2009.

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22f ahun 2010 tentang pedoman
Teknis Verifikasi syarat Calon pengganti Antaruaktu Anggota DpRD provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil pemilu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 201 1.

Hasil Rapat Pleno KPU provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 27 September
2011.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

Keputusan Komisi Pemilihan 
!au1n jrgvrnsi Nusa Tenggara Barat tentang

Standar Operasional prosedur (SOp) Teknis Venfikasi SVJ,:J Crto, eenggini
Antanryaktu Anggota Dewan penarakilan Rakyat DaerahEwinsi dan Arig"gota
Dewan Penvakilan Rakyal Daerah Kabupaten/(ota t riitieritit an Urrm.
standar operasionar prosedur (sop) Teknis Verifikasi syaral caron pengganti
Antanrvaktu Anggota Dewan perwakilan natyaf Oieian'eiorinsi dan AnggotaDeuan Perwakitan Rakyat Daerah xaUupatendota rr;ip.ril;;, Umum disusunsesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakrn Urgirn i;k"terpisahkan danKeputusan ini.
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KETIGA

KEEIVPAT

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau bertentangan
dengan Keputusan ini akan dilakukan Perubahan sesuai Ketentuan yang berlaku

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 3 Oktober 201'l

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINST NUSA TENGGARA BARAT
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Lampiran Keputusan KPU Provinsi NTB

Nomor : 46 Tahun 201 'l

Tanggal :3 Oktober 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAT PROSEDUR (SOP} TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON

PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

HASIL PEMITIHAN UMUM

A. PENDAHUTUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai pedoman teknis proses

Pemberhentian dan PenBgantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara

Earat dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-NTB, sehingga dapat memberikan prosedur

yang tetap dan persepsi yang sama bagi semua anggota KPU se-NTB dalam

melaksanakan tugas Penggantian antar waktu Anggota DPRD se-NTB.

SOP ini merupakan penjabaran secara teknis operasional peru ndang-u nda nga n yang

mengatur tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD, yaitu :

1. Undang-Undan8 Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, khususnya pasal 332 s/d 338.

2. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 201.0 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, khusus pasal 102 s/d 109

3. Peraturan KPU nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon

Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil

Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

03 Tahun 2011.

4. Keputusan Rapat Pleno Tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil

Pemilihan Umum tangal 27 September 201.1.

Dalam Peru ndang-undangan yang ada, terdapat beberapa pengertian yang perlu

mendapat perhatia n yaitu :

1. Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Partai

Politik, adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor

749/SKIKPU /r ahu n 2009.



2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, adalah Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

4. Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPRD Provinsi

yang telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang telah diresmikan keanggotaannya dengan keputusan gubernur

dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

6. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi adalah proses penggantian Anggota

DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti

antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dari partai

politik dan pada daerah pemilihan yang sama.

7. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian

Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk dlgantikan oleh

calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.

8. Verifikasi calon pengganti antarwaktu adalah pemeriksaan dan penelitian dokumen

calon pengganti anta rwa ktu

9. Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah nama calon

pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten/Kota tahun 2009 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU

Kabupaten/Kota masih memenuhi persyaratan calon.

10.Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi adalah nama calon pengganti

antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi

tahun 2009 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi masih

memenuhi persyaratan calon.

11. Hari adalah hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal l angka 9 UU 27 tahun

2009.

'l
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B. PEMEERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

1. Syarat Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

1. meninggal dunia;

2. mengundurkan diri; atau

3. diberhentikan, a pabila :

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b. melanggar sumpah/jan.ii jabatan dan kode etik;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD

provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya

sebanyak 5 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi atau

DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan

peraturan perunda ng-u nd a nga n;

i. menjadi anggota partai politik lain.

2. Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

a. Pemberhentian atas usul Pimpinan Parpol
i. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

1. Pemberhentian anggota DPRD provinsi karena meninggal dunia,

mengundurkan diri,dinyatakan bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan
perundang-unda nga n, menjadi anggota partai politik lain, diberhentikan

J



sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-unda ngan diusulkan oleh pimpinan partai

politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri.

2. Usul pemberhentian anggota DPRD provinsi karena alasan mengundurkan

diri, meninggal dunia, menjadi anggota partai politik lain, diusulkan oleh

partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari

pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-unda nga n dan ketentuan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

3. Usul pemberhentian anggota DPRD provinsi karena dinyatakan

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pimpinan partai politik

disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;
4. Usul pemberhentian anggota DPRD provinsi karena alasan

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-u nda ngan, dari pimpinan partai politik disertai

dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan

mengajukan keberatan melalui pengadila n;

. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian,

pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota

DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur

untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterlmanya usul pemberhentian,

gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri

. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja gubernur tidak menyampaikan

usul,pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul

pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

. Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian

ang8ota DPRD provinsi dari gubernur atau dari pimpinan DPRD

provinsi.

. Peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi berlaku sejak

ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi

karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
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SKEMA :

berlaku sejak tangga putusan pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap.

7hr
kerja

14 hr

keria

ii. Anggota DPRD Kabupaten Kota

1. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena meninggal

dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan

perundang-undanga n, menjadi anggota partai politik lain, diberhentikan

sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada

pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

2. Usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan

meninggal dunia mengundurkan diri menjadi anggota partai politik lain

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan diusulkan dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen

pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-undangan dan

ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik

3. Usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

gubernur
menyampaikan usul
kepada Mendagrl

Usul pimpinan DPRD prov utk
pemberhentian anggota DPRD
prov kepada Mendagri
melalui gubernur

Usul pemberhentian
oleh pimpinan parpol
kepada pimpinan DPRD
prov dgn tembusan
Mendagri

Apabila setelah 7 (tujuh)
hari kerja gubernur tidak
menyampaikan usul, maka
pimpinan DPRD prov yg

mengusulkan

7hr
kerja

Mendagri meresmikan pemberhentian paling lama
14 hari kerja seiak diterimanya usul
pemberhentian dari gubernur atau dari pimpinan
DPRD provinsi

Peresmian
pemberhentian
berlaku sejak
diteta pkan, dengan
perkecualian.

5



4

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih diusulkan dari
pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang

telah mernperoleh kekuatan hukum tetap;
Usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-u nda ngan diusulkan dari pimpinan partai politik

disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan

mengajukan keberatan melalui pengadilan;

. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul

pemberhentian, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul

pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada

gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian

pemberhentian.

. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian

maka bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja bupati/walikota tidak

menyampaikan usul maka pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung

menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota

kepada gubernur.

. Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas)

hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD

kabupaten/kota dari bupati/walikota atau dari pimpinan DPRD

kabupaten/kota.

o Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota berlaku

sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD

kabupaten/kota karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih berlaku se.lak tanggal putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap
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bupati/wallkota
menyampaikan usul
kepada gubernur

Usul pemberhentian
oleh pimpinan parpol
kepada pimpinan DPRD

kab/kota dgn
tembusan Gubernur

Usul pimpinan DPRD

kab/kota utk
pemberhentian anggota
DPRD kab/kota kepada
gubernur melalui
bupati/walikota

Apabila setelah 7 (tujuh) hari
bupati/walikota tidak menyampaikan
usul, maka pimpinan DPRD kab/kota
yg mengusulkan

7hr
kerja

Peresmian
pemberhentian berlaku
sejak ditetapkan, dengan
perkecua lia n.

SKEMA :

7hr
kerla

14 hr
kerla

Anggota DPRD Provinsi

1. Pemberhentian anggota DPRD provinsi karena melanggar ketentuan

larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR,

DPD dan DPRD, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD

provinsi, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat

kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya

sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi

memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai denBan

ketentuan peraturan perunda ng-unda ngan mengenai pemilihan

umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak dapat melaksanakan tuBas

secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD

provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun

dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang

dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi atas

penga Juan dari pimpinan DPRD provinsi, masya ra kat dan/atau pemilih.
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Gubernur meresmikan pemberhentian
paling lama 14 harisejak diterimanya
usul pemberhentian dari bupati/walikota
atau dari pimpinan DPRD kab/kota

b. Pemberhentian Atas Penyelidikan Badan Kehormatan (BK) DPRD



2. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi

karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga)

bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar

sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi, tidak menghadiri

rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut

tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota

DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-unda nga n

mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, melanggar

ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

MPR, DPR, DPD dan DPRD dari pimpinan partai politik berdasarkan

keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi setelah dilakukan

penyelidikan dan verifikasi.

Keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi mengenai

pemberhentian anggota DPRD provinsi dilaporkan oleh Badan

Kehormatan kepada rapat paripurna.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan Badan Kehormatan

DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna,

pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan Badan

Kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang

bersa ngkutan.

Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan

dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi,

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan

Badan Kehormatan DPRD provinsi dari pimpinan DPRD provinsi.

Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dan

usul pemberhentian anggotanya, pimpinan DPRD provinsi

meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi kepada

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur paling lama 7 (tujuh) hari

kerja setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan

tentang pemberhentian anggota DPRD provinsi dari pimpinan partai

politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Paling lama 7 (tu.iuh) hari kerja sejak diterimanya

keputusan pemberhentian, gubernur menyampaikan keputusan

tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD

provinsi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi atau

a
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keputusan pimpinan partai politik tlngkat provinsi tentang

pemberhentian anggotanya, darl gubernur.

SKEMA : Pemberhentian AnEgota DPRD Provinsi Atas Pe tidi kan BK DPRD

7ht
kerj

atau

30 hr
ke rja

7 hr kerja

7hr
ke rja

14 hr
kerja

ii. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

1. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena tidak dapat

melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai

anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa

keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD

kabupaten/kota, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak lagi

memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perunda ng-unda ngan mengenai pemilihan

umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna

dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi

tugas dan kewajibannya sebanyak 5 (enam) kali berturut-turut tanpa

alasan yang sah dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasl

yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD

9

Laporan 8K kepada rapat
paripurna ttg Keputusan BK

DPRD prov atas
pemberhentian anggota
DPRD prov

pimpinan DPRD prov
menyampaikan
keputusan BK DPRD

prov kepada pimpinan
parpol ybs.

Pimpinan parpol ybs menyampaikan

keputusan dan usul pemberhentian

anggotanya kepada pimpinan DPRD

prov

Pimpinan parpol ybs tidak

menyampaikan keputusan dan usul

pemberhentian anggotanya kepada

pimpinan DPRD prov

Mendagri menerima
keputusan yg

disampaikan gubernur

gubern ur menyampaikan
keputusa n tersebut kepada
Mendagri

pimpinan DPRD prov meneruskan
keputusan BK DPRD prov kepada
Mendagri melalui gubernur

Peresmian

pemberhentian

oleh mendagri



kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota,

masya rakat dan/atau pemilih.

2. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD

kabupaten/kota karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD

kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan

apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD

kabupaten/kota, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak lagi

memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan peru nda ng-unda ngan mengenai pemilihan

umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna

dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi

tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah diusulkan dari pimpinan partai politik berdasarkan

keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota setelah dilakukan
penyelidikan dan verifikasi.

Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai

pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dilaporkan oleh Badan

Kehormatan kepada rapat pa ripurna.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan Badan Kehormatan

DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna

pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan

Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai polltik

yang bersangkutan.

Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan

dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD

kabupaten/kota, paling lama 30 (tlga puluh) hari kerja sejak

diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRO kabupaten/kota dari

pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberlkan keputusan dan

usul pemberhentian anggotanya maka pimpinan DPRD

kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD

kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota paling lama

7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyampaian

keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota

dari pimpinan partai politik untuk memperoleh peresmian

pemberhentian.

a
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Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan

pemberhentian maka bupati/walikota menyampaikan keputusan

tersebut kepada gubernur.

Gubernur meresmikan pemberhentlan anggota DPRD kabupaten/kota

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan

Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan

partai politik tingkat kabupaten/kota tentang pemberhentian

anggotanya, dari bupati/walikota.

7ht
kerja

ata u

30 hr
kerla

7 hr kerja

7hr
kerj

14 hr
kerja

1. Syarat Calon Pengtanti
a. warga negara lndonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau

lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggaldi wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa lndonesia;

pimpinan DPRD kab/kota
menyampaikan keputusan
BK DPRD kab/kota kepada
pimpinan parpol ybs.

Laporan BK kepada rapat
paripurna ttg Keputusan BK

DPRD kab/kota atas
pemberhentian anggota
DPRD kab/kota

Pimpinan parpol ybs

menyampaikan keputusan

dan usul pemberhentian

anggotanya kepada pimpinan

DPRD kab/kota

Pimpinan parpol ybs tidak

menyampaikan keputusan dan usul

pemberhentian anggotanya kepada

pimpinan DPRD kab/kota

Peresmian

pemberhentian oleh

gubernur

bupati/walikota
menyampaikan
keputusan tersebut
kepada gubernur

ll

SKEMA : Pemberhentian Anppota DPRD Kab/Kota Atas Penvelidikan BK DPRD

C, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

pimpinan DPRD kab/kota
meneruskan keputusan BK DPRD

kab/kota kepada gubernur melalui
bupati/walikota

Gubernur menerima
keputusan yg

disampaikan
bupati/walikota



e

f

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)'

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah

Ke.iuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

tidak pernah dijatuhi 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;

sehat jasmani dan rohani;

terdaftar sebagai pemilih;

bersedia bekerja penuh waktu;

mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional

lndonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan

lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan

dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

bersedla untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengaca ra,

notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan 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 DPRD provinsi atau DPRD

kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat

daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha

milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara;

menjadi anggota partai politik peserta pemilu;

dicalonkan hanya di 1(satu) lembaga perwakilan; dan

dicalonkan hanya di 1(satu) daerah pemilihan.

h

).

k

m

n

o

p

Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu
dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk warga negara lndonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat

keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program

pendidika n menengah;

c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara

Republik lndonesia setempat;

d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

12

t.



surat pernyataan tentanB kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan 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 DPRD

provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang ditandatanganl di atas kertas

bermeterai cukup;

surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai

negeri sipil, anggota Tentara Nasional lndonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik

lndonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha

milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan

negara;

kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dlcalonkan oleh 1 (satu) partai

politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai cukup; dan

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1(satu) daerah
pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

2. Ketentuan Calon Pentganti Antarwaktu Anggota DPRD provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

1. Calon pengganti adalah yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang

sama pada daerah pemilihan yang sama.

2. Apabila yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal
dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon
maka digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dari Partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang

sama.

3. Apabila terdapat dua atau lebih calon pengganti memperoleh suara sah
yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon pengganti
antarwaktu yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata
penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan ditetapkan sebagai
ca lon pengganti a ntarwaktu.

o sebaran suara yang lebih merata adalah apabila perolehan suara calon
pengganti tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak
pada satu tingkat dibawahnya.

f

I

h

l.
k

t.

m

i3

t,



4

. Apabila jumlah wilayah sebaran suara masih sama, maka calon
pengganti antarwaktu yang memiliki selisih suara terkecil antara satu

wilayah dengan wilayah lainnya pada daerah pemilihan tersebut,

dinyatakan berhak menggantikan a nta rwaktu.

Apabila tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu di suatu daerah pemilihan,

nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada

daerah pemilihan terdekat yang berbatasan langsung secara geografis dalam

satu provinsi atau kabupaten/kota.
. Dalam hal terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang

berbatasan langsung secara geografis maka nama calon pengganti

antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan

geografisnya terpanjang dan calon pengganti tersebut menduduki
peringkat suara calon terbanyak berikutnya.

. Apabila di daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang

tidak lagi terdapat calon pengganti antarwaktu maka nama calon

pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang

batasan geografisnya terpanjang berikutnya dan menduduki

peringkat suara calon terbanyak berikutnya.

. Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu

pada daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara

geografls maka nama calon pengganti antarwaktu

diambil dari pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan

terdekat berlkutnya yang memiliki peringkat suara calon

terbanyak diantara dua atau lebih daerah pemilihan terdekat

berikutnya dari partai politik yang sama.

. Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD provinsi pada daerah

pemilihan terdekat berikutnya, KPU Provinsl setelah berkoordinasi

dengan KPU dan Partai Politik dapat mengajukan calon dari daerah

pemilihan anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan DPR yang

melingkupi daerah pemilihan DPRD Provinsi yang bersangkutan serta

memilki peringkat suara calon terbanyak berikutnya dari Partai Politik

yang sama.

o Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada

daerah pemilihan terdekat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota setelah

berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan partai politik dapat mengajukan

calon dari daerah pemllihan Anggota DPRD Provinsi yang mewakili

daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang melingkupi daerah

pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta

memiliki peringkat suara calon terbanyak berikutnya dari partai politik

vang sama.
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5 Apabila pada suatu daerah pemilihan masih terdapat calon pengganti

antarwaktu tetapi calonnya tidak memiliki perolehan suara, nama calon

pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada daerah

pemilihan terdekat yanB berbatasan langsung secara geografis.

. Apabila terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang

berbatasan langsung secara geografis maka nama calon pengganti

antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan

geografisnya terpanjang dan menduduki peringkat suara calon

terbanyak berikutnya.

. Apabila di daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang tidak

lagi terdapat calon pengganti antarwaktu maka nama calon pengganti

antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang batasan

geografisnya terpanjang berikutnya dan menduduki peringkat suara

calon terba nyak berikutnya.

. Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti pada daerah pemilihan

yang berbatasan langsung secara geografis maka nama calon pengganti

antarwaktu diambil dari DCT DPRD provlnsi pemilu tahun 2009 pada

daerah pemilihan terdekat berikutnya yang memiliki peringkat suara

calon terbanyak diantara dua atau lebih daerah pemilihan terdekat
berikutnya dari partai politik yang sama.

o Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD provinsi pada daerah
pemilihan terdekat berikutnya, KpU provinsi setelah berkoordinasi
dengan KPU dan partai politik dapat mengajukan calon dari daerah
pemilihan anggota DpR yang mewakili daerah pemilihan DpR yang

melingkupi daerah pemilihan DPRD provinsi yang bersangkutan serta
memilki peringkat suara calon terbanyak berikutnya dari partai politik
yang sama.

. Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada
daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan KpU
Provinsi dan partai politik dapat mengajukan calon dari daerah
pemilihan Anggota DPRD provinsi yang mewakili daerah pemilihan
DPRD Provinsi yang melingkupi daerah pemilihan Anggota DpRD
Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta memiliki peringkat suara
calon terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama.
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3. MekanismePenggantian

a. Anggota DPRD Provinsi

a.1. Permintaan Calon Pengganti ke KPU Provinsi

1. Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang

diberhentikanantarwaktudanmemintanamacalonpenggantiantarwaktu

kepada KPU provinsi.

2. KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang

memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD provinsi

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD

provinsi yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Provinsi.

3. KPU provinsi setelah menerima surat pimpinan DPRD provinsi

hanya melakukan verifikasi dokumen calon pengganti antarwaktu

anggota DPRD provinsi yang terdiri dari:

a. Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran

model Dc-1.

b. Peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam

lampiran EA- 3.

c. Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik yang sama dan pada

daerah pemllihan yang sama.

4. Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPRD provinsi

dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan

DPRD provinsi oleh KPU provinsi.

5. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja KPU provinsi melakukan:

a. pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana

dimaksud dalam lampiran formulir model DC-1.

b. Pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon

sebagaimana dimaksud dalam lamplran formulir model EA- 3.

c. pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang

sama.

6. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimuat dalam berita acara hasil

pemeriksaan dan penelltian calon pengganti antarwaktu angBota DPRD

provinsi.

7. KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota

DPRD provinsi kepada Pimpinan DPRD provinsi dengan melampirkan

fotokopi lampiran formulir model DC-1, formulir model EA-3 dan fotokopi

Daftar Calon Tetap (DCf) Anggota DPRD provinsi dari partai politik yang
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sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang telah dilegalisir oleh KPU

provinsi.

a.2. Mekanisme Peresmian Keanggotaan Pengganti Antarwaktu.

1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima nama calon

pengganti antarwaktu darl KPU provinsi, Pimpinan DPRD provinsi

menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan

nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui

gubernur.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima nama anggota DPRD

provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu

gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan

dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima nama anggota

DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu

dari gubernur, Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan

pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

4. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti

antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu

oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD.

5. KPU provinsi mengadakan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk
mendapatkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian

dan pengangkatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu.

6. Anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa
jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya.
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Skema: Mekanisme Penlsanti Antarwaktu Anssota DPRD Provinsi

menyamPaikan nama

anggota DPRD Yang diganti dan

meminta nama PAW anggota

DPRD Prov

Menyampaikan calon
pengganti dalam waktu 5

(lima) hari kerja

7 hari
kerja

Proses pembuatan 5K
pemberhentian dan pengangkatan
14 hari

7 hari
kerja

b. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

b.1. Permintaan calon pengganti ke KPU Kabupaten/Kota

1, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD

kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon

pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.

KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu

yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD

kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat

Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh

KPU Kabupaten/kota.

KPU kabupaten/kota setelah menerima surat pimpinan DPRD

kabupaten/kota hanya melakukan verifikasi dokumen calon pengganti

antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari:

2

PIMPINAN
DPRD PROV

KPU PROVINSI

MENDAGRI GUBERNUR
PIMPINAN DPRD

PROVINSI
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a. Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran

model DB-1.

b. Peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam

lampiran EB-3.

c. Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik yang sama dan pada

daerah pemilihan yang sama.

Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPRD kabupaten/kota

dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan

DPRD kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota.

Dalam waktu 5 (lima) hari kerja KPU kabupaten/kota melakukan:

a. pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana

dimaksud dalam lampiran formulir model DB-1.

b. pemeriksaan dan penelitian perlngkat perolehan suara calon

sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model EB-3.

c. pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

kabupaten/kota dari partai politik yang sama dan pada daerah

pemilihan yang sama.

Hasil pemeriksaan dan penelitian dimuat dalam berita acara hasil

pemeriksaan dan penelitian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD

kabupaten/kota.

KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu

Anggota DPRD kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota

dengan melampirkan fotokopi lampiran formulir model DB-1, formulir

model EB-3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

kabupaten/kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan

yang sama yang telah dllegalisir oleh KPU kabupaten/kota.

b.2. Mekanisme Peresmian Keanggotaan Pengganti Antarwaktu

1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima nama calon pengganti

antarwaktu dari KPU kabupaten/kota, Pimpinan DPRD kabupaten/kota

menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan

dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui

bupati/walikota.

2. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima nama anggota DPRD

kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu

bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.

5

6

7
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4

5

6

Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima nama anggota

DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti

antarwaktu dari bupati/walikota gubernur meresmikan pemberhentian

dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti

antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu

oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks

sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD.

KPU kabupaten/kota men8adakan koordinasi dengan pemerintah provinsi

untuk mendapatkan keputusan gubernur tentang pemberhentian dan

pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu.

Anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa

masa .iabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Menyampaikan calon pengganti
dalam waktu 5 (lima) hari kerja

7 hari
kerja

hari
kerja

Skema: Mekanisme Penqeanti Antarwaktu Anssota DPRD Kabupaten/Kota.

menyampaikan nama
anStota oPRD yang diganti dan
meminta nama PAW anggota

DPRD Kab/Kota

Proses pembuatan SK
pemberhe ntian dan pengangkatan
14 hari

Pimpinan DPRD

Kabupaten/Kota
KPU Kab/Kota

Gubernur
Bupati/Walikota Pimpinan DPRD

Kab/Kota
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D VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

1. Kelengkapandokumen persyaratan

Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD yang

diberhentikan dan meminta calon pengganti kepada KPU Provinsl/Kabupaten/Kota'

harus melampirkan dokumen, Yaitu :

a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan meninggal dunia,

mengundurkan diri, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-unda ngan, men.iadi anggota partai politik lain dari

pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar

dan anggaran rumah tangga partai politik;

usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan dinyatakan bersalah

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan diberhentlkan sebagai

anggota partai politik sesual dengan ketentuan perunda ng-undanga n dari

pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang

bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;

keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena

alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/.ianji jabatan dan kode etik

DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan

DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-
turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-undangan

mengenai pemilihan umum, melanggar ketentuan larangan sebagai anggota

DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dari

pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah

dilakukan penyelidikan dan verifikasi;

fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang

dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU

kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan

fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan

penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi

DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota.

b
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2. Alur dokumen dan Pembentukan Pokia

a. KPU Prov/Kab/Kota setelah menerima surat pimpinan DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota segera membuat tanda terima dan mencatat

dalam agenda surat masuk.

b. Surat tersebut disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

c.KetuaKPUProvinsl/Kabupaten/Kotamendisposisikansurattersebutkepada
Sekretaris KPU Provinsl/Kab/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada

Kepala Bagian atau Kasubbag terkait untuk menyiapkan Rapat Pleno'

d. Rapat Pleno KPU Provinsi/Ka b/Kota untuk membentuk Kelompok Kerja

(Pokja) dan memerintahkan Pokja untuk melakukan langkah-langkah sesuai

ketentuan.

e. Pokja melakukan verifikasi dokumen calon PAW anggota DPRD dalam

waktu 5 (lima) hari kerja terdiri dari:

. pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana

dimaksud dalam lampiran formulir model DC-l/DB-1;
. pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon

sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model EA-3/EB-3;

. pemeriksaan dan penelitian DCT anggota DPRD dari parpol yg sama

dan pada dapil yg sama.

f. Hasil pemeriksaan dan penelitian dibuat dlm Berita Acara hasil pemeriksaan

dan penelitian calon PAW anggota DPRD.

g. KPU Prov/Kab/Kota menyampaikan nama calon PAW anggota DPRD

kepada pimpinan DPRO dgn melampirkan fotokopi lampiran formulir model

DC-1IDB-1 formulir model EA-3/EB-3 dan fotokopi DCI anggota DPRD dr
parpol yg sama dan pd dapil yg sama yg tlh dilegalisir oleh KPU

Prov/Kab/Kota.

3. Proses verfikasi

a. Pokja setelah menerima dokumen segera melakukan pengecekan dokumen,

apakah dokumen lengkap atau tidak
b. Apabila diperoleh informasi tertulis bahwa calon PAW tidak memenuhi syarat

calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, dilakukan verifikasi

dan klarifikasi terhadap informasi tersebuU

c. Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU Prov/Kab/Kota dalam jangka

waktu 5 hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan yang bersangkutan

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon PAW, maka KPU

Prov/Kab/Kota menetapkan calon yang memiliki suara terbanyak berikutnya
sebagai calon PAW dan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD;

d. Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU Prov/Kab/Kota dalam jangka

waktu 5 hari kerja, masa verifikasi dan/atau klarifikasi, dan KPU

Prov/Kab/Kota belum menyelesaikan verifikasi dan/atau klarifikasi, maka KPU
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Prov/Kab/Kota tetap menyampaikan nama calon PAW kepada pimpinan

DPRD disertai dengan informasi mengenai calon PAW untuk ditindaklanjuti;

Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU Prov/Kab/Kota setelah

berakhirnya hari ke-5 masa kerja verifikasi dan/atau klarifikasi, maka KPU

Prov/Kab/Kota tidak dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi;

Dalam hal calon pengganti antarwaktu ang8ota DPRD Provinsi mengajukan

keberatan kepada Mahkamah Partai Politik atas pem berhentiannya sebagai

anggota partai politik:

- KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik.

- Apabila keterangan tertulis dari pimpinan partai politik menerangkan

bahwa mahkamah partai politik sedang memproses keberatan atas

pernberhentian calon pengganti antarwaktu dan belum memperoleh

keputusan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final, KPU Provinsi

dalam waktu 5 (lima) hari kerja tersebut tetap menyampaikan nama

calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak

berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon

pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pengajuan

keberatan di Mahkamah Partai Politik.

- Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik membata lkan/mencabut

kembali pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan keputusan

Mahkamah Partai Politlk tersebut ditetapkan setelah calon pengganti

antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan

DPRD Provinsi, keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut menjadi

bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu angBota DPRD Provinsi.

- Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik tetap menetapkan

pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi

sebagai anggota partai politik, dan keputusan Mahkamah Partai

Politik tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu

anggota OPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi,

putusan Mahkamah Partai Politik disampaikan oleh pimpinan partai

politik kepada pimpinan DPRD Provinsi.

- Pimpinan DPRD Provinsi setelah menerima putusan Mahkamah Partai

Politik, menyampaikan kepada KPU Provinsi untuk merubah

penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan keputusan

Mahkamah Partai Politik.
- KPU Provinsi setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD

Provinsi, merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang

bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD

provinsi untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD

Provinsi dengan revisi Keputusan Menteri Dalam Negerl.

f
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Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Negeri atas pemberhentiannya sebagai anggota

partai politik:

- KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri.

- Apabila keterangan tertulis dari Pengadilan Negeri menerangkan

bahwa Pengadilan Negeri sedang memeriksa pentajuan gugatan atas

pemberhentian calon pengganti antarwaktu dan belum memperoleh
putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

KPU Provinsi dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan

nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak

berikutnya dengan disertai penielasan/bukti tertulis bahwa calon

pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di

Pengadilan Negeri.
- Dalam hal putusan Pengadilan Negeri membatalkan/mencabut

kembali pemberhentian sebagai anggota partai politil! dan putusan

Pengadilan Negeri tersebut ditetapkan setelah calon pengganti

antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan

DPRD Provinsi, putusan Pengadilan Negeri tersebut menjadi bukti

keabsahan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi.

- Dalam hal putusan Pengadilan Negeri memutuskan pemberhentian

calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi sebagai anggota
partai politik, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diputuskan

setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi

disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi, putusan Pengadilan

Negeri disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan

DPRD Provinsi.

- Pimpinan DPRD Provinsi setelah menerima putusan Pengadilan

Negeri, menyampaikan kepada KPU Provinsi untuk merubah
penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan

Pengadilan Negeri.

- KPU Provinsi setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD

Provinsi, merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang

bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD

Provinsi untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD

Provinsi dengan merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi mengajukan

kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri mengenai
pemberhentiannya sebagai anggota partai:
- KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Agung.

- Apabila keterangan tertulis dari Mahkamah Agung menerangkan

bahwa Mahkamah Agung sedang memeriksa pengajuan kasasi atas

h
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putusan Pengadilan Negeri dan belum memperoleh putusan

Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPU

Provinsi dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan nama

calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak

berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon

pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di

Mahkamah Agung.

Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan

Pengadilan Negeri mengenai pemberhentian sebagai anggota partai

politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan setelah

calon pengganti antarwaktu angBota DPRD Provinsi disampaikan

kepada pimpinan DPRD Provinsi, putusan Mahkamah Agung tersebut

menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD

Provinsi.

Dalam hal putusan Mahkamah Agung memutuskan pemberhentian

calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi sebagai anggota

partai politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut diputuskan

setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi

disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi, putusan Mahkamah

Agung disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan

DPRD Provinsi.

Pimpinan DPRD Provinsl setelah menerima putusan Mahkamah

Agung, menyampaikan kepada KPU Provinsi untuk merubah

penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan

Mahkamah Agung.

KPU Provinsi setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD

Provinsi, merubah penetapan calon penggantl antarwaktu yang

bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD

Provinsi untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD

Provinsi dengan merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

4. Calon penggantiTidak Memenuhi Syarat

Apabila diperoleh informasi tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tidak

memenuhi syarat calon maka dilakukan verifikasi dan klarifikasi.

Dalam hai informasi tertulis diterima oleh KPU provinsi/KPU kabupaten/kota

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja masa verifikasi dan/atau klarifikasi,

dan yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

pengganti antarwaktu, maka KPU provinsi/KPU kabupaten/kota menetapkan

calon tersebut tidak memenuhi syarat dan selanjutnya KPU provinsi/KPU

kabupaten/kota menetapkan calon yang memiliki suara terbanyak berikutnya
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sebagai calon pengganti antarwaktu dan menyampaikannya kepada pimpinan

DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota.

- Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja masa verifikasi dan/atau

klarifikasi, KPU provinsi/KPU kabupaten/kota belum menyelesaikan veriflkasi

dan/atau klarifikasi, maka KPU provinsi /KPU kabupaten/kota tetap

menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Pimpinan DPRD

provinsi/DPRD kabupaten/kota disertai dengan informasi mengenai calon

pengga nti antarwaktu untuk ditindaklanjuti.

- Dalam hal informasi tertulis diterima oleh KPU provinsi setelah berakhirnya

hari ke-5 (lima) masa kerja verifikasi dan/atau klarifikasi, maka klarifikasi

dan/atau verifikasi tidak dapat dilakukan.

5. Calon penggantitidak dapat diusulkan

Calon pengganti antarwaktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon

pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota apabila:

a. meninggal dunia;

dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau

sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan

meninggal dunia atau insta nsi/peja bat yang berwenang.

b. mengundurkan diri;

dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani

oleh calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan diatas kertas bermeterei

cukup yang disetujui oleh partai politik peserta pemilu disertai dengan surat
penarikan penetapan calon pengganti antarwaktu yang

ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya ditingkat
provinsi atau kabu paten/kota.

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Hal tersebut dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali calon pengganti antarwaktu
yang bersangkuta n melampirkan:

Surat keterangan dari lembaga permasyarakatan tempat yang

bersangkutan menjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman

serta sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun

sampai dengan pengajuan penggantian antarwaktu dari partai politik

kepada Pimpinan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.

1
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d

2. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar yang menerangkan

bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan

atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang

bersangkuta n.

3. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang

bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan

kejahatan yang berulang-ulang.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon angSota DPRD provinsi atau

DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemilihan umum;

Dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau surat pernyataan yang

menguatkan alasan bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut tidak lagi

memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang

berwenang.

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang

bersangkutan dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan

Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung.

menjadi anggota partai politik lain.

Dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik

sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang

bersangkuta n.

g. Keberatan Calon Pengganti Antarwaktu:

e

f

1. Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi yang

diberhentikan sebagai anggota partai politik dapat mengajukan

keberatan melalui Mahkamah Partai Politik, dibuktikan dengan

keputusan pimpinan parta i politik.

Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi yang mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan kasasi kepada

Mahkamah Agung, dibuktikan dengan salinan putusan Pengadilan

Negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

2
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E VERIFIKASI SYARAT CAI.ON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA .

Verifikasi syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota

meliputi verifikasi kelengkapan administrasi serta kelengkapan dokumen yang harus

dilampirkan, yaitu:

kartu tanda penduduk warga negara lndonesia;

bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat

keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program

pendidikan menengah;

surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara

Republik Indonesia setempat;

surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,

advokat/pengacara, notarls, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan 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 DPRD

provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai cukup;

surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai

negeri sipil, anggota Tentara Nasional lndonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik lndonesia, pengurus pada badan usaha milik negara

dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara;

kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh L (satu) partai
politik untuk 1. (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai cukup; dan

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada l. (satu) daerah
pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Ditambah kelengkapan dokumen persyaratan yaitu:
a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan meninggal dunia,

mengundurkan diri, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-unda ngan, menjadi anggota partai politik lain dari
pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan

ketentuan peraturan perunda ng-unda ngan dan ketentuan anggaran dasar

dan anggaran rumah tangga partai politik;

a

b

C

d

e

f.

h

k
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usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan dinyatakan bersalah

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih dari pimpinan partai politik dlsertai dengan salinan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan diberhentikan sebagai

anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-unda ngan dari

pimpinan partai politik disertai denBan salinan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang

bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;

keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena

alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik

DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan

DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-

turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pemilihan umum, melanggar ketentuan larangan sebagai anggota

DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dari

pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah

dilakukan penyelidikan dan verifikasi;

fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang

dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU

kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan

fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan
penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi

DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DpRD kabupaten/kota.

VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DPRD PROVINSI/KABUPATEN

INDUK DAN PEMEKARAN, dilaksanakan dengan ketentuan:

nama calon pengganti antarwaktu diambil dari nama calon yang

tercantum dalam DCT pemilu tahun 2009 yang memperoleh
suara terbanyak berikutnya dan belum ditetapkan sebagai

calon terpilih.

perolehan suara calon terbanyak berikutnya merupakan penjumlahan
perolehan suara calon yang berada di daerah pemilihan yang masih

menjadi bagian wilayah provinsi/kabupaten induk dan perolehan suara

b

c

d

e

f

F

a

b
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calon yang berada di daerah pemilihan pada provinsi/kabupaten

pemekaran.

apabila terjadi penggantian antarwaktu secara bersamaan di daerah

pemilihan provinsi/kabupaten induk dan daerah pemilihan

provlnsi/kabupaten pemekaran dengan partai politik yang sama, nama

calon pengganti antarwaktu selain didasarkan atas ketentuan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penempatannya

sebagai pengganti antarwaktu di daerah pemilihan provinsi/ka bupaten

induk atau di daerah pemilihan provinsi/kabupaten pemekaran didasarkan

atas banyaknya suara yang dimiliki calon pengganti

antarwaktu yang bersangkutan di daerah pemilihan provinsi/kabupaten

induk atau di daerah pemilihan provinsi/kabupaten pemekaran.

Apabila tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD

provinsi/kabupaten induk atau anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran

di suatu daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu diambil dari

DCT pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat yang wilayahnya

berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsl induk atau

provinsi pemekaran.

Dalam hal terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang

berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf

d maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan

yang batasan geografisnya terpanjang dan menduduki peringkat suara calon

terba nyak berikutnya.

Apabila di daerah pemilihan yang batasan geografisnya terpanjang

sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak lagi terdapat calon pengganti

antarwaktu maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari

daerah pernilihan yang batasan geograflsnya terpanjang berikutnya dan

menduduki peringkat suara calon terbanyak berikutnya.

Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD

provinsi/kabupaten induk pada daerah pemilihan yang berbatasan

langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf f, nama

calon pengganti antarwaktu diambll dari DCT DPRD provinsi/kabu paten

pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam

satu provinsi/ka b u pate n ind uk.

Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD

provinsi/kabupaten pemekaran pada daerah pemilihan yang berbatasan

langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf f nama

d

e

h
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k

calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT DPRD provinsi/kabupaten

pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam

satu provinsi/kabupaten pemekaran.

Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD

provinsi/kabupaten induk atau Anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran

di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu

provinsi/kabupaten induk atau provinsi/kabupaten pemekaran

sebagaimana dimaksud pada huruf f, nama calon pengganti

antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2OO9 pada daerah pemilihan

provinsi/kabupaten induk yang seluruh kabupaten/kotanya tetap menjadi

wilayah provinsi/kabupaten induk atau pada daerah pemilihan

provinsi/kabupaten pemekaran yang seluruh kabupaten/kotanya

menjadi wilayah provinsi/kabupaten pemekaran.

Apabila sudah tidak ada lagi calon p€ngganti antarwaktu Anggota DPRD

provinsi/kabupaten induk atau AnSSota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran

di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i

KPU provinsi/kabupaten setelah berkoordinasi dengan KPU dan partai

politik dapat mengajukan calon pengganti dari daerah pemilihan

Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan AnSEota DPR yang melingkupi

daerah pemilihan DPRD provinsi/kabupaten induk atau daerah pemilihan

DFBonrovinsVkehrpatarernclorondramrdud*i pr,iqlat srr.rl
terbanyak dari Partai Politik yang sama serta bersedia menerima

penctap.n calon terpilih.

Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD provinsi/kabupaten induk atau

DPRO provinrilkabupaten pernekara.r , seluruh calon tiaa& rnemperoleh

suara, usul calon pengganti antanr?ktu diambil dari DCT Pemilu 2009,

dari daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis dalam

satu provinsi dengan memperhatikan suara terbanyak masing-masing

calon pengganti antarwaktu.

Dalam hal terdapat lebih dari satu daerah pemilihan terdekat yang

berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf
k maka nama calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan

yang batasan geografisnya terpanjang dan menduduki peringkat suara

calon terbanyak berikutnya.

Apabila di daerah pemillhan yang batasan geografisnya terpanjang

sebagaimana dimaksud pada huruf I tidak lagi terdapat calon pengganti

antarwaktu atau tidak ada calon yang memperoleh suara maka nama

calon pengganti antarwaktu diambilkan dari daerah pemilihan yang
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n

batasan geografisnya terpanjang berikutnya dan menduduki peringkat

suara calon terbanya k berikutnya.

Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD

provinsi/kabupaten induk pada daerah pemilihan yang berbatasan

langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf m nama

calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada

daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten

induk.

Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD

provinsi/kabupaten pemekaran pada daerah pemilihan yang berbatasan

langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada huruf n nama

calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada

daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten

pemekaran.

Apabila sudah tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRO

provinsi/kabupaten induk atau Anggota DPRD provinsi/kabupaten pemekaran

di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu

provinsi/kabupaten induk atau provinsi/kabupaten pemekaran

sebagaimana dimaksud pada huruf m, nama calon pengganti

antarwaktu diambil dari DCT pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan

provinsi/ka bupaten induk yang seluruh kabupaten/kotanya tetap
menjadi wilayah provinsi/kabupaten induk atau pada daerah pemilihan

provinsi/kabupaten pemekaran yang seluruh ka bupaten/kotanya

menjadi wilayah provinsi/kabupaten pemekaran.

Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Provinsi/kabupaten induk atau

DPRD Provinsi/kabupaten pemekaran yang memperoleh suara di daerah

pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi/kabupaten induk atau

provinsi/kabupaten pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf p

usul penetapan nama calon pengganti antarwaktu diambil dari DCT

Pemilu 2009 yang mewaklli daerah pemilihan semula yang seluruh

calonnya tidak memperoleh suara dan diajukan oleh DPD/DPW Partai

Politik di provinsi/kabupaten induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari

sejak KPU Provinsi/kabupaten induk menetapkan penggantian

antarwaktu.

o

p

q
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1. Dalam penSgantian antarwaktu angSota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota'

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat memberikan berkas persyaratan calon

angSota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada instansi terkait dalam

bentuk fotokopi yang dilegalisir oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota'

2. Dalam hal terjadi penyampaian informasi tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu

tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang'

undang Nomor 10 Tahun 2@8 dilakukan oleh partai politik yang memiliki

kepengurusan ganda, maka kepengurusan partai polltik yang dinyatakan sah adalah

kepengurusan yang ditetapkan oleh kepengurusan partai politik tingkat diatasnya

sesuai do;ec an€G.rro dffer dan eigtaorn n;nth taii$t plri pel l1 pnf'

bersangkutan.

3. Apabila pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau

, kelw*eltflle rnaFaf fcwremn DpF F*.i !.ft* d- lfrH'rlgF;
i partai politik yang bersanglc,*an terdapal pernraralahn hukum, maka kepengurusan
I 

DeP partal polltik yang dirryatakan sati adalah keperuunri'ah yairg dsahkan oth
Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir.

4. Untuk pelaksanaan verifikasi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD provinsi dan

Anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibentuk kelompok kerja berdasarkan

ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun

berkenaan.

5. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud poin 4 terdiri dari unsur KPU provinsi atau

KPU kabupaten/kota, Sekretariat KPU provinsi atau Sekretariat KPU kabupaten/kota

dan instansi/lem baga terkait yang dipandang perlu.

6. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan

penggantian antarwaktu yang sudah dilaksanakan secara berjenjang kepada KPU

setiap ada pergantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD

kabupaten/Kota dengan format laporan sebagaimana terlampir.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berpedoman pada:

1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pasal 332 s/d 338.

2l Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, khusus pasal 102 s/d 109

JJ
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3) Peraturan KPU nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi

Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Hasil Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011.

Mataram, 3 Oktober 2011

Komisi Pemilihan Umum
N Tengga ra Barat
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