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Pemilihan
• Langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adilAsas
• Partai Politik atau Gabungan

Partai PolitikPengaju
• Parpol atau Gabungan Parpol memiliki 20 % dari jumlah

kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah yang diperoleh
dalam Pemilu anggota DPRD di daerah ybs.Persyaratan

• Memberikan kesempatan yang sama bagi calon
perseorangan yang memenuhi syarat untuk menjadi calon.
Mendapat dukungan 6,5 – 10 % dari Daftar Pemilih Tetap.Persyaratan Lainnya
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Syarat Calon
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945,
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan
kepada N KR I serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah
lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
tahun;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak  pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh
masyarakat di daerahnya;

i.      menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan
bersedia untuk diumumkan;

j.      tidak sedang memiliki tanggungan utang
secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang
merugikan keuangan negara.

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

l.      tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m.    memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib
mempunyai bukti pembayaran pajak;

n.     menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap
yang memuat antara lain riwayat pendidikan
dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami
atau
istri;

o.     belum pernah menjabat sebagai kepala daerah
atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali
masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

p.     tidak dalam status sebagai penjabt kepala
daerah.
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Penyelenggara dan Pengawas
• Anggotanya 5 orang untuk

provinsi dan 5 orang untuk
kab/kotaKPUD

• Anggotanya 5 orang untuk
provinsi; 5 orang untuk kab/kota
dan 3 orang untuk kecamatanPANWAS

Syarat minimal pasangan calon dalam Pilkada adalah 2
pasangan calon (Psl. 61), kemudian 2015 direvisi menjadi

boleh calon tunggal
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Tahapan Pilkada
Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan

a. Pemberitahuan DPRD kepada
kepala daerah mengenai
berakhirnya masa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepada
KPUD mengenai berakhirnya
masa jabatan kepala daerah;

c. Perencanaan penyelenggaraan,
meliputi penetapan tata cara dan
jadwal tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia
Pengawas, PPK, PPS dan
KPPS;

e. Pemberitahuan dan pendaftaran
pemantau.

a. Penetapan daftar pemilih;
b. Pendaftaran dan Penetapan

calon kepala daerah/ wakil
kepala daerah;

c. Kampanye;
d. Pemungutan suara;
e. Penghitungan suara; dan
f. Penetapan pasangan calon

kepala daerah/ wakil kepala
daerah terpilih, pengesahan, dan
pelantikan.
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Tugas dan Wewenang KPUD
a. merencanakan penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah;

b. menetapkan tata cara pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah sesuai dengan tahapan
yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan,menyelenggaraka
n, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah;

d. menetapkan tanggal dan tata cara
pelaksanaan kampanye, serta
pemungutan suara pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah;

e. meneliti persyaratan partai politik atau
gabungan partai politik yang
mengusulkan calon;

f. fmeneliti persyaratan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang
diusulkan;

g.    menetapkan pasangan calon yang
telah memenuhi persyaratan;

h.    menerima pendaftaran dan
mengumumkan tim kampanye;

i.     mengumumkan laporan sumbangan
dana kampanye;

j.    menetapkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah;

k. melakukan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah;

l. melaksanakan tugas dan wewenang
lain yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan;

m.  menetapkan kantor akuntan publik
untuk mengaudit dana kampanye dan
mengumumkan hasil audit.
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Kewajiban KPUD
a. memperlakukan pasangan

calon secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi

serta kebutuhan barang dan
jasa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah dan wakil
kepala daerah berdasarkan
peraturan perundang-
undangan;

c. menyampaikan laporan
kepada DPRD untuk setiap
tahap pelaksanaan pemilihan
dan menyampaikan informasi
kegiatannya kepada
masyarakat ;

d. memelihara arsip dan
dokumen pemilihan serta
mengelola barang inventaris
milik KPUD berdasarkan
peraturan perundang-
undangan;

e. mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran
kepada DPRD;

f. melaksanakan semua
tahapan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala
daerah secara tepat waktu.
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Tugas Panitia Pengawas

1.
• mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan

kepaladaerah dan wakil kepala daerah;

2.
• menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-

undanganpemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

3.
• menyelesaikan sengketa yang timbul dalam

penyelenggaraanpemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

4.
• meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan

kepada instansi yang berwenang; dan

5.
• mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada

semua tingkatan.
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Tugas DPRD
Memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan
berakhirnya masa jabatan;

Mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan
pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih;

Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;

Membentuk panitia pengawas; dan

Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan
penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah.
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Penetapan Pemilih

Terdaftar sebagai
pemilih

Syarat untuk butir 1
adalah : (a) tidak

sedang terganggu
jiwanya, (b) tidak

sedang dicabut hak
pilihnya

WNI yang telah
terdaftar, tetapi

tidak lagi
memenuhi syarat,

tidak dapat
menggunakan hak

pilihnya.

Pemilih yang telah
terdaftar diberi

tanda bukti
pendaftaran untuk
ditukarkan dengan
kartu pemilih untuk
setiap pemungutan

suara.

Seorang pemilih
hanya didaftar 1
kali dalam daftar

pemilih.

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebaran melalui media cetak dan

media elektronik;
d. penyiaran melalui radio dan/atau

televisi;
e. penyebaran bahan kampanye kepada

umum;

f. pemasangan alat peraga di tempat
umum;

g. rapat umum;
h. debat publik/debat terbuka

antarcalon; dan/atau
i. kegiatan lain yang tidak melanggar

peraturan perundang-undangan.

Kampanye
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Larangan dalam Kampanye
a. mempersoalkan dasar negara

Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama,
suku, ras, golongan, calon kepala
daerah/wakil kepala daerah
dan/atau partai politik;

c. menghasut atau mengadu domba
partai politik, perseorangan,
dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan,
ancaman kekerasan atau
menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan,
kelompok masyarakat dan/atau
partai politik;

e. mengganggu keamanan,
ketenteraman, dan ketertiban
umum;

f. mengancam dan menganjurkan
penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari
pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan
alat peraga kampanye pasangan
calon lain;

h. menggunakan fasilitas dan
anggaran pemerintah dan
pemerintah daerah;
menggunakan tempat ibadah dan
tempat pendidikan; dan

i. melakukan pawai atau arak-
arakan yang dilakukan dengan
berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya.
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Larangan Pelibatan Pejabat dalam Kampanye

•Hakim
pada
semua
peradilan1. Pejabatn

BUMN/D2.
Pejabat

struktural
dan

fungsional
dlm jabatan

negeri

3. Kepala
Desa4.

Pejabat Negara yang Menjadi Calon Harus Memenuhi
Ketentuan:

Tidak menggunakan
fasilitas yang terikat
dengan jabatannya

Mundur dari
jabatannya

Incumbent yang maju
kembali tidak perlu

mundur
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Perolehan Dana Kampanye
Pasangan Calon

Parpol atau gabungan Parpol yang
mengusulkan

Sumbangan pihak-pihak lain yang
tidak mengikat, baik dari

perorangan, maupun badan hukum
swasta.

Besarnya sumbangan Rp 50 juta
untuk perorangan dan Rp 350 juta

dari badan hukum swasta

Pasangan calon dapat menerima
dan/atau menyetujui pembiayaan
bukan dalam bentuk uang secara

langsung untuk kegiatan kampanye

1.
• Negara asing,

lembaga swasta
asing, LSM
asing, WNA

2. • Penyumbang
yang tidak jelas

3. • Pemerintah,
BUMN/D

Larangan Bantuan
yang Bersumber dari :
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Pemungutan Suara
Pemungutan suara pemilihan pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah
diselenggarakan paling lambat satu bulan
sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir

Pemungutan suara dilakukan dengan
memberikan suara melalui surat suara yang
berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pemungutan suara dilakukan pada hari libur
atau hari yang diliburkan.
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Penetapan Calon Terpilih
• Meraih suara terbanyak

dari sejumlah pasangan
calon yang mengikuti
Pilkada.

1.

• Pilkada dengan
demikian hanya
berlangsung satu
putaran.

2.
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Pengesahan Pengangkatan
• Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

• Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atauwalikota dan wakil walikota
terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeriatas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh)hari.

• Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan olehDPRD provinsi, selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari, kepadaPresiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara
penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan

• Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikotadiusulkan oleh DPRD
kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUkabupaten/kota untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan.
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Pelantikan

Gubernur
dan wakil
gubernur

dilantik oleh
Mendagri
atas nama
presiden

Bupati dan
wakil bupati

atau walikota
dan wakil
walikota

dilantik oleh
gubernur

atas nama
presiden

Pelantikan
kepala
daerah

dilakukan
dalam Rapat

Peripurna
Terbuka

Tata cara
pelantikan

dan
pengaturan
selanjutnya
diatur dalam

Peraturan
Pemerintah
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Terimakasih
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