
MODELBA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September Tahun Dua
Ribu Enam Belas bertempat di Kantor KPU Kota Salatiga, Jl. Argosari, Tetep,
Kel.Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga telah
melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota
dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Calon Walikota Salatiga :

YI'LIYAIYTO, S.E., M.M.

2. Calon Wakil Walikota Salatiga :

Mt H IIARIS, S.S., M.St.

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KpU Kota Salatiga.

Berita Acara disusun masing-masing:
1. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

Dra. PUTNAWATI, M.Si

SURYANTO, S.Pd

SYAEMURI, S.Ag

DAYUSMAN JUNUS, S,Pd

Drs. SUJIT MUDJIRNO, S.IP, M.Pd

6!trq.>

Anggota



LAMPIRAN
MODEL BA.HP.I(WK

I'AUPIRAI| AERIIA ACARA PENEN.'ITIAIT PERSYARATAI| AD IIIISIRASI DOXI'IEI| PERSYARATAIT PEITCALOITAIT
DAlt PERAYARATAI| OAI,OI| DALAU Ptr.IILIIIAI{ SALII(O'TA DAIT

WAXIL WATIKOTA SALATICA TAIII'!5 2017

Hasil Penelitian trnrsyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Salatiga Tahun 20 1 7 atas:

Nama Calon Walikota Salatiga
YT'LIYAI|T'O, 4.8., U.M.

Nama Calon Walil Walikota Salatiga
ulm HARIS, S.8., U.Sr.

A A'ARAT PEIICALOTAI|

NO JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KEABSAIIAN DOKUMEN

KETERAI{GANADA TIDAIT
ADA

MEME!ruHI
SYARAT

TIDAK
MEMEIVUHI

SYARA'T
Calon darl Partai Polittt

1. Model 8.4 KWK - Parpol v v
2. Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai

tingkatannya dalam hal te{adi perubahan kepengurusan
setelah pendaftaran

Cdon darl Perreotangaa
1 Model E}.3 KWK Perseorangan



SYARAT CALOTV

1. CALOIT WALIKOTA SALATIGA

NO JEITIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KEABSAIIAN DOKUMEN

KTTERANGAN
AI)A

TIDAK
AI)A

UEMEITUHI
SYARAT

TIDAK
MEMEITUHI

SYARAT
1. Model BB.1 KWK v v
2. Model BB.2 KWK v v
3. Surat Keterangan Kemampuan Jasmani dan Rohani

serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika
v v

4. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang
apabila calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten /kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten lkota.

5. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

v v

6. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan

lculpa lerzs) atau alasan politik berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan,
bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena
kealpaan ringan (culua lerzs) atau alasan politik

Kealpaan Ringan/Alasan
Politik *)

7. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara :

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap



Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pindananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum

narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.
Calon adalah Mantan Terpidana yang

telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba dan kejahatan seksual terhadap aaak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik sec€ra

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau

Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya

c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. Surat keterangan telah selesai menjalani
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat atau cuti menjelang bebas

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa:

8.

9.

10.



a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

v v

b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara

v v Bukan berupa Surat
Keterangan

11. Surat keterangan catatan kepolisian y€rng menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai Tingkatannya.

v v

12. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan
Korupsi

v v Belum ada tanda terima dari
KPK

13. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon

v v

14. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PAiak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok W4iib Pajak (NPWP)

atas nama calon v v
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pqiak Penghasilan Waiib Pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima)
tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pqiak

v v

c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pdak v v
15. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau Walikota



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang
telah dilegalisasi oleh instasi yang berwenang
Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka panjang (RpJp)
Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,

Pas Foto Berwarna ukuran
lembar
Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

c. Foto calon ukuran lO,2 cmx IS,2 cm (4R)

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan

2. CALON WAI(IL WALIKOTA SALATIGA

NO JENIS DOKUMEN

HASTL PEITELITIAJY KTABSM
KETERANGANADA

TIDAIT
ADA

MEilEIsUHI
SYARAT

TIDAK
UEUEITUHI

SYARAT
l. Model BB.1 KWK v v
2. Model BB.2 KWK v v
3. Surat Keterangan l(s6arnpuan Jasmani aan nofrani serta Sebas

Penyalahgunaan Narkotika v v
4. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon



adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/kota.

5. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

v v

6. Surat keterErngan dipidana karena ksalfaan ringan (culpa levis)
atau alasan politik berdasarkan putusan pengadiilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadil,an negeri yang
menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana
penjara karena kealpaan ringan (culua leuisl atau alasan politik

Kealpaan Ringan/Alasan
Politik *)

7. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak meqjalani
pidana dalam penjara :

d. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka
dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional

e. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

f. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak
menjalani pidana dalam penjara

8. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
telah selesai menjalani masa pindananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan
terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap
anak.

9. Dalam hal bakaf Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
selesai menjalani pidana penjara tetapi belum qlslarnpaui paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka

dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang

bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya



c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari
kepala lembaga permasyarakatan

d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
10. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan
bahwa:
a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap v v
b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

v v Bukan berupa Surat
Keterangan

11. Surat keteranganr catatan kepolisian yang menerangkan Bakal
Calon pernah/ttdak pernah melakukan perbuatan tercela dari
Kepolisian sesuai Tingkatannya.

v v

12, Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi v v Belum ada tanda terima dari

KPK
13. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tingg yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

v v

t4. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan P4iak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

calon v v
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama
bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak
calon menjadi wajib pajak

v v

c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak v v
15. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,

penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau



Walikota
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik v v
t7. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Bel4jar (STTB), yang telah

dilegalisasi oleh instasi yang berwenang v v
18. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang
ditandatangani Pasangan Calon

v v

19. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupatenf kota,
dan/atau Kecamatan v v

20. Foto terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanvak 4 lembar v v
b. Pas Foto Hitarn Putih ukuran 4x6 cm sebanvak 4 lembar v v
c. Foto calon ukuran 1O,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2

lembar v v
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c v v

Dra. PUTNAWATI, M.Si

SURYANTO, S.Pd

SYAEMURI, S.Ag

DAYUSMAN JUNUS, S.Pd

Drs. SUJIT MUDJIRNO, S.IP, M.Pd

KOMISI PEMILIHAN

Anggota

Anggota N/ /


