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A. Kata Pengantar 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga 

KPU Kota Salatiga dapat menyusun buku saku “AKU 

TAHU PEMILU”. Buku ini disusun sebagai sebuah ikhtiar 

KPU Kota Salatiga dalam rangka memberikan sosialisasi 

dan pendidikan Pemilih di Kota Salatiga guna membekali 

informasi-informasi yang terkait dengan penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 

Tahun 2018. Dengan pemahaman dan informasi yang 

komprehensif, maka diharapkan masyarakat tidak saja 

dapat ikut perpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan, 

tetapi lebih dari itu akan menjadi Pemilih yang memiliki 

wawasan luas dan cerdas. 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah Tahun 2018, merupakan Pemilihan Pasangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat wilayah Jawa Tengah untuk memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis. Pemilihan 

tersebut dilaksanakan untuk keberlangsungan jalannya 

pemerintahan Provinsi Jawa Tengah 5 (lima) tahun 

kedepan, karena jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 

periode 2013-2018 akan segera berakhir. 

Pemilihan sebagai implementasi kedaulatan 

rakyat adalah sebuah prosesi yang melibatkan berbagai 
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elemen masyarakat. Harus didukung dengan penuh suka 

cita sesuai dengan slogan Pemilihan Gubernur Jawa 

Tengah yang “becik tur nyenengke”. Dengan demikian 

suksesnya pelaksanaan Pemilihan yang Langsung, Umum, 

Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dan menghasilkan 

pemimpin yang berkualitas bagi Provinsi Jawa Tengah, 

memerlukan kerjasama dan pertisipasi seluruh 

masyarakat. 

Selanjutnya Kami sampaikan Terima Kasih 

kepada  para Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kota 

Salatiga yang telah menyelesaikan penyusunan buku ini. 

Kami sadar bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, 

oleh sebab itu kami sangat mengharap kritik dan saran 

untuk perbaikan selanjutnya. Demikian, semoga buku ini 

berguna untuk kita. 

 

 Salatiga, Maret 2018 
Ketua KPU Kota Salatiga 

 
 

Ttd 
 
 

Dra. Putnawati, M.Si 
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B. Istilah dan Singkatan 

a. KPU : Komisi Pemilihan Umum. 
b. PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan. 
c. PPS : Panitia Pemungutan Suara. 
d. KPPS : Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara. 
e. PPDP : Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih. 
f. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu. 
g. Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilu. 
h. Panwascam : Panitia Pengawas Kecamatan. 
i. PPL : Panitia Pengawas Lapangan. 
j. DKPP : Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu. 
k. TPS : Tempat Pemungutan Suara. 
l. DP4 : Data Penduduk Potensial 

Pemilih Pemilu. 
m. DPS : Daftar Pemilih Sementara. 
n. DPT : Daftar Pemilih Tetap. 
o. DPTb : Daftar Pemilih Tambahan. 
p. DPPh : Daftar Pemilih Pindahan. 
q. Coklit : Pencocokan dan Penelitian. 
r. Saksi : Seseorang yang mendapat 

mandat tertulis dari Pasangan 
Calon/tim kampanye/partai 
politik untuk menyaksikan 
pelaksanaan pemungutan 
dan penghitungan suara di 
TPS. 

s. Pemantau : Organisasi kemasyarakatan 
yang terdaftar di pemerintah 
yang mendaftar dan telah 
memperoleh akreditasi dari 
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KPU Provinsi/KIP Aceh atau 
KPU/KIP Kabupaten/Kota 
untuk melakukan 
Pemantauan Pemilihan. 

t. Formulir Model 
C 6-KWK 

: Surat Pemberitahuan 
Pemungutan Suara kepada 
Pemilih. 

u. Formulir Model 
C 7-KWK 

: Daftar Hadir yang harus diisi 
dan ditanda tangani oleh 
Pemilih. 

v. Formulir Model 
A 5-KWK 

: Merupakan Surat Keterangan 
Pindah memilih di TPS lain. 

w. MK : Mahkamah Konstitusi 
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C. Tanya Jawab 

1. Apakah Pemilu itu? 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 

memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan 

Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. 

 

2. Apakah Pemilihan itu? 

Pemilihan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota, adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ 

kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 

 

3. Siapakah penyelenggara Pemilu/Pemilihan? 

Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan 

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan untuk memilih 

anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden 

dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, 
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Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

 

4. Apa pengertian Pemilih?  

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 

17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar 

dalam Pemilihan. 

 

5. Apa saja syarat Pemilih? 

a. Genap berusia 17 tahun / lebih pada hari 

pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin. 

b. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya 

berdasarkan surat keterangan dokter. 

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

d. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan 

dengan KTP elektronik, dalam hal belum 

mempunyai KTP elektronik dapat menggunakan 

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh 

Disdukcapil. 

e. Tidak sedang menjadi anggota TNI/ POLRI. 

 

6. Siapakah peserta Pemilihan? 

Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi 

syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 
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7. Kapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah Tahun 2018 dilaksanakan? 

Hari Rabu, 27 Juni 2018. 

 

8. Bagaimana menjadi Pemilih yang baik? 

Pemilih yang aktif dan cerdas: 

a. Memastikan dirinya terdaftar dalam DPT. 

b. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya. 

c. Mencermati, memahami Visi, Misi dan Program 

Calon. 

d. Mengenali Riwayat Hidup Calon/ Partai Politik. 

e. Memastikan Pilihan. 

f. Memilih dengan benar sesuai aturan yang 

berlaku. 

g. Memonitor jalannya pemungutan dan 

penghitungan suara. 

h. Melaporkan bila terjadi pelanggaran.  

 

9. Kapan Pilkada Serentak Nasional dilaksanakan? 

a. Pilkada Serentak Nasional Periode Pertama 

dilaksanakan bagi daerah yang Kepala 

Daerahnya berakhir masa jabatannya Tahun 

2015 sampai Bulan Juni 2016. Dilaksanakan pada 

tanggal 9 Desember 2015, yang diikuti 269 

Daerah. 

b. Pilkada Serentak Nasional Periode Kedua 

dilaksanakan bagi daerah yang Kepala 

Daerahnya berakhir masa jabatannya Bulan Juli 

Tahun 2016 sampai Bulan Desember 2017. 
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Dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, 

yang diikuti 101 Daerah. 

c. Pilkada Serentak Nasional Periode Ketiga 

dilaksanakan dilaksanakan bagi daerah yang 

Kepala Daerahnya berakhir masa jabatannya 

Bulan Januari Tahun 2018 sampai Bulan 

Desember 2019. Dilaksanakan pada tanggal 27 

Juni 2018, yang diikuti 171 Daerah. 

d. Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan 

tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020. 

e. Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan 

tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022. 

f. Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan 

tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023. 

g. Pemungutan suara serentak nasional dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 

dan bulan yang sama pada tahun 2027. 
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10. Berapa daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 

Nasional Tahun 2018? 

Yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2018 

adalah 171 daerah, terdiri dari: 17 Provinsi, 39 Kota 

dan 115 Kabupaten. 

 

11. Apakah money politics itu? 

Money politics atau politik uang adalah pemberian 

uang atau janji atau materi lainnya kepada seseorang 

atau kelompok untuk memengaruhi Pemilih. 

 

12. Siapa yang menetapkan Pasangan Calon terpilih? 

Yang menetapkan Pasangan Calon terpilih adalah KPU 

sesuai tingkatannya: 

a. KPU RI untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden, calon Anggota DPR RI, calon Anggota 

DPD. 

b. KPU Provinsi untuk Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPR 

Provinsi. 

c. KPU Kabupaten/ Kota untuk Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil 

Walikota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/ 

Kota. 

 

13. Apa saja Tahapan Pemilihan? 

Tahapan Pemilihan ada 2 (dua) yaitu Tahapan 

Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan: 
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a. Tahapan Persiapan, meliputi: 

1) perencanaan program dan anggaran; 

2) penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian 

Hibah Daerah); 

3) sosialisasi; 

4) penyusunan peraturan penyelenggaraan 

Pemilihan; 

5) perencanaan penyelenggaraan yang 

meliputi penetapan, tata cara dan jadwal 

tahapan pelaksanaan Pemilihan; 

6) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 

7) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, 

Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas 

TPS; 

8) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau 

Pemilihan; 

9) penyerahan daftar penduduk potensial 

Pemilih; dan 

10) pemutakhiran dan penyusunan daftar 

Pemilih. 

b. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi: 

1) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota; 

2) pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 
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Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota; 

3) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota 

dan Calon Wakil Walikota; 

4) penetapan Pasangan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota; 

5) pelaksanaan Kampanye; 

6) pelaksanaan pemungutan suara; 

7) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara; 

8) penetapan calon terpilih; 

9) penyelesaian pelanggaran dan sengketa 

hasil Pemilihan; dan 

10) pengusulan pengesahan pengangkatan 

calon terpilih. 

 

14. Siapa yang melaksanakan Coklit (Pencocokan dan 

Penelitian) Data Pemilih? 

Pelaksana Coklit adalah Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih (PPDP) 
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15. Siapakah PPDP? 

Petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) 

atau nama lainnya yang membantu PPS dalam 

Pemutakhiran Data Pemilih. 

 

16. Siapa yang membentuk PPDP? 

PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 

KPU Kota Salatiga. 

 

17. Bagaimana cara kerja PPDP? 

Tugas PPDP adalah melakukan Coklit dengan cara 

mendatangi Pemilih secara langsung dan 

menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau 

Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. 

 

18. Bagaimana jika masih terdapat Pemilih yang belum 

terdaftar dalam Daftar Pemilih? 

Pemilih tersebut dapat mendaftarkan diri di 

PPS/Kelurahan setempat, dengan membawa KTP 

Elektronik/surat keterangan dari Disdukcapil. 

 

 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA 

19. Siapa saja Badan Penyelenggara Pemilihan itu? 

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, Badan 

Penyelenggara terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Panwascam, dan PPL beserta sekretariatnya. 

KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota bersifat Nasional, 
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Tetap Mandiri, sedangkan penyelenggara lainnya 

bersifat Ad Hoc. 

 

20. Siapa yang membentuk badan penyelenggara Ad Hoc 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah 2018? 

a. PPK, PPS dan KPPS dibentuk oleh KPU Kota 

Salatiga. 

b. Panwas Kota Salatiga dibentuk oleh Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah. 

c. Panwascam, PPL dan pengawas TPS dibentuk 

oleh Panwas Kota Salatiga. 

d. Sekretariat PPK, PPS, Panwas Kota Salatiga dan 

Panwascam ditetapkan dengan keputusan 

Walikota Salatiga. 

 

21. Apa persyaratan untuk menjadi PPK/PPS/KPPS? 

a. Warga Negara Indonesia  

b. Berusia Paling rendah 17 tahun. 

c. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita 

proklamasi 17 agustus 1945. 

d. Mempunya integritas pribadi yang kuat, jujur 

dan adil. 

e. Tidak menjadi anggota Partai Politik. 

f. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS. 

g. Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas 

narkoba. 

h. Berpendidikan paling rendah SLTA/sederajat. 
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i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian 

tetap oleh KPU Kota Salatiga/DKPP. 

k. Belum pernah menjabat sebagai anggota PPK, 

PPS dan KPPS 2 (dua) kali periode. 

 

22. Apa tugas, wewenang dan kewajiban PPK, PPS, dan 

KPPS? 

a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK: 

1) Membantu KPU dalam hal: 

a) Melaksanakan Pemutakhiran data 

Pemilih 

b) Menyelenggarakan Pemilihan 

2) Melaksanakan tahapan Pemilihan di tingkat 

Kecamatan. 

3) Menerima dan menyampaikan daftar 

Pemilih kepada KPU Kota Salatiga. 

4) Menerima dan menyerahkan laporan daftar 

nama petugas Pemutakhiran data Pemilih. 

5) Mengumpulkan hasil perhitungan suara di 

TPS dari PPS di wilayah Kerjanya. 

6) Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan 

suara. 

7) Menyerahkan hasil rekapitulasi perhitungan 

suara dan membuat sertifikat perhitungan 

suara dan wajib menyerahkan kepada saksi 

peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU 

Kota Salatiga.  
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8) Menindaklanjuti dengan segera temuan 

dan laporan yang disampaikan oleh 

Panwascam. 

9) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi 

dukungan Pasangan Calon perseorangan. 

10) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan 

Pemilihan. 

11) Melaksanakan tugas, wewenang dan 

kewajiban lain yang diberikan oleh KPU 

Kota Salatiga. 

b. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS:  

1) Membantu KPU Kota Salatiga dan PPK 

dalam melaksanakan Pemutakhiran data 

Pemilih. 

2) Membentuk KPPS. 

3) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi 

dukungan Pasangan Calon perseorangan. 

4) Mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kota 

Salatiga melalui PPK. 

5) Melakukan bimtek kepada PPDP.  

6) Mengusulkan kebutuhan petugas 

ketertiban TPS kepada KPU Kota Salatiga 

melalui PPK. 

7) Menetapkan Petugas ketertiban TPS 

dengan keputusan PPS. 

8) Melaporkan nama anggota KPPS, petugas 

pemutakhiran data Pemilih dan petugas 

ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada 

KPU Kota Salatiga melalui PPK. 

9) Mengumumkan daftar Pemilih. 



16 

 

10) Menerima masukan dari masyarakat 

tentang DPS. 

11) Melakukan perbaikan dan mengumumkan 

hasil perbaikan DPS. 

12) Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh 

KPU Kota Salatiga. 

13) Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK. 

14) Melaksanakan semua tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan di tingkat 

kelurahan. 

15) Mengumpulkan hasil perhitungan suara 

dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 

16) Menjaga dan mengamankan keutuhan 

kotak suara setelah perhitungan suara dan 

setelah kotak suara disegel. 

17) Meneruskan kotak suara dari setiap TPS 

kepada PPK pada hari yang sama setelah 

terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS 

dan tidak memiliki kewenangan membuka 

kotak suara yang telah disegel oleh KPPS. 

18) Menindaklanjuti dengan segera temuan 

dan laporan yang disampaikan oleh PPL. 

19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan 

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan 

di wilayah kerjanya. 

20) Melaksanakan sosialisasi. 

21) Membantu PPK dalam menyelenggarakan 

Pemilihan, kecuali dalam hal perhitungan 

suara. 
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22) Melaksanakan tugas, wewenang dan 

kewajiban lain yang diberikan oleh KPU 

Kota Salatiga dan PPK. 

c. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS: 

Menyelenggarakan pemungutan dan 

penghitungan suara di TPS. 

 

23. Berapa jumlah anggota  PPK, PPS dan KPPS? 

a. PPK terdiri dari 5 (lima) orang di setiap 

Kecamatan, dan 3 (tiga) orang petugas 

sekretariat. 

b. PPS terdiri dari 3 (tiga) orang di setiap 

Kelurahan, dan 3 (tiga) orang petugas 

sekretariat. 

c. KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang di setiap TPS 

dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS. 

 

24. Kapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS? 

a. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) 

bulan sebelum hari pemungutan suara, dan 

dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

pemungutan suara. 

b. KPPS dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum hari pemungutan suara, dan 

dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

pemungutan suara. 
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25. Berapa lama masa kerja PPDP? 

PPDP bekerja 1 (satu) paket pekerjaan, kurang lebih 

30 (tiga puluh) hari. 

 

26. Kapan dan bagaimana cara mendaftar menjadi 

anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP? 

KPU akan mengumunkan tentang Pendaftaran 

Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada tempat-

tempat strategis dan di laman KPU Kota Salatiga. 

Pendaftaran anggota PPK dilaksanakan di KPU Kota 

Salatiga, sedangkan pendaftaran PPS, KPPS dan PPDP 

dilaksanakan di kelurahan. 

 

 PENCALONAN 

27. Bagaimana tata cara pencalonan Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur? 

Dapat melalui 2 (dua) cara yaitu: 

a. Calon yang diusulkan oleh partai 

politik/gabungan partai politik. 

b. Calon perseorangan. 

 

28. Apa syarat Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur? 

a. Syarat bagi Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik: 

1) Pencalonan oleh partai politik atau  

gabungan partai politik adalah partai 

politik yang memiliki kursi di DPRD pada 

pemilu legislatif sebelumnya. 
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2) Partai Politik atau gabungan parpol dapat 

mendaftarkan calon jika memiliki paling 

sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 

25% dari akumulasi perolehan suara sah 

dalam Pemilihan umum anggota DPRD di 

daerah yang bersangkutan. 

3) Dalam hal partai politik atau gabungan 

partai politik dalam mengusulkan 

Pasangan Calon  menggunakan ketentuan 

memperoleh paling sedikit 20% dari 

jumlah kursi  Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan hasil bagi jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan 

angka pecahan maka perolehan dari 

jumlah kursi dihitung dengan pembulatan 

ke atas. 

b. Syarat Perseorangan: 

1) Pencalonan Perseorangan untuk Provinsi 

Jawa Tengah adalah 6,5 % dari Jumlah 

DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir 

sejumlah 27.409.316 yaitu 1.781.606 

Pemilih. 

2) Jumlah dukungan harus tersebar di lebih 

dari 50% jumlah Kab/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah, yaitu minimal 18  

Kab/Kota. 

3) Dukungan Pemilih hanya diberikan 

kepada satu Pasangan Calon 

perseorangan. 
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29. Siapa yang boleh mendaftar sebagai Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur ? 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi 

persyaratan. 

 

30. Apa saja syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur? 

Persyaratan Calon: 

a. Bertakwa kepada Tuhan YME. 

b. Setia kepada Pancasila, UUD 45, cita-cita 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan 

NKRI. 

c. Berpendidikan minimal SMU/sederajat. 

d. Berusia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur. 

e. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas 

narkotika. 

f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan 

hukum tetap atau bakal calon dengan status 

mantan terpidana secara terbuka dan jujur 

mengumumkan kepada publik. 

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan. 

h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang 

dibuktikan dengan SKCK. 

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.  

j. Tidak memiliki tanggungan utang secara 

perseorangan dan/atau secara badan hukum 
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yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara. 

k. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan.  

l. Memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi. 

m. Belum pernah menjabat sebagai 

Gubernur/Wakil Gubernur selama 2 kali masa 

jabatan dalam jabatan yang sama. 

n. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil 

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau 

Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah 

lain sejak ditetapkan sebagai calon. 

o. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, 

penjabat Bupati, atau penjabat Walikota. 

p. Mengundurkan diri secara tertulis pengunduran 

diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri 

sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

r. Menyatakan secara tertulis berhenti dari 

anggota TNI/POLRI/PNS sejak ditetapkan sebagai 

Pasangan Calon. 

s. Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD 

sejak ditetapkan sebagai calon. 

t. Menyatakan berhenti sebagai anggoata KPU RI, 

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota 

sebelum pembentukan PPK.  
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31. Apakah ada ketentuan bahwa yang boleh 

mencalonkan hanya penduduk setempat? 

Tidak. Semua Warga Negara Indonesia yang 

memenuhi syarat sebagai calon, mempunyai hak 

mencalonkan. 

 

32. Bagimana Kalau Gubernur yang lama ingin 

mencalonkan kembali? 

Boleh, dengan syarat belum pernah menjabat selama 

dua kali dalam masa jabatan yang sama. 

 

33. Sebelum terpilih menjadi kepala daerah yang definitif, 

siapa yang menjalankan roda pemerintahan? 

Diangkat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur oleh 

Mendagri (Kementrian Dalam Negeri) atas nama 

Presiden. 

 

34. Apakah PNS, Anggota TNI, POLRI, diperbolehkan 

mencalonkan diri? 

Boleh, dengan syarat yang bersangkutan 

mengundurkan diri sebagai PNS/TNI/POLRI. 

 

35. Apakah Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Provinsi 

dapat mengundurkan diri? 

Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri sejak 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 
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36. Apakah seorang mantan narapidana boleh 

mencalonkan/dicalonkan? 

Boleh dengan persyaratan: 

a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana 

penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu 

pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling 

singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga 

permasyarakatan; 

b. Surat pernyataan sebagai mantan narapidana 

yang secara terbuka dan jujur dikemukakan 

kepada public dan bukti dimuat pada surat kabar 

lokal/nasional; dan 

c. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon 

yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang 

berulang dari Kepolisian Resor. 

 

37. Apabila Pasangan Calon yang telah ditetapkan 

berhalangan tetap/meninggal bagaimana? 

a. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan tetap, 

sebelum dimulainya masa kampanye, maka 

partai politik dapat mengganti Pasangan Calon 

maksimal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon 

tersebut berhalangan tetap. 

b. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye 

sampai dengan hari pemungutan suara terdapat 

Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi 

masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau 

lebih, KPU Provinsi Jawa Tengah tetap 

melanjutkan tahapan Pemilihan, dan calon yang 

berhalangan tetap, dinyatakan gugur. 
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 PEMANTAU PEMILIHAN 

38. Apa itu Pemantauan Pemilihan? 

Kegiatan yang dilakukan untuk memantau 

pelaksanaan Pemilihan. 

 

39. Siapa yang bisa jadi Pemantau? 

Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di 

Pemerintah yang bersifat independen, mempunyai 

sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh 

akreditasi dari KPU Kota Salatiga untuk pemantau 

Dalam Negeri dan akreditasi dari KPU RI untuk 

pemantau asing. 

 

40. Apa hak dan kewajiban pemantau Pemilihan? 

a. Hak pemantau adalah: 

1) Mendapatkan akses di wilayah 

pemantauan; 

2) Mendapatkan perlindungan hukum dan 

keamanan; 

3) Mengamati dan mengumpulkan informasi 

jalannya proses Pemilihan; 

4) Berada di lingkungan TPS pada hari 

pemungutan suara dan memantau jalannya 

proses pemungutan dan penghitungan 

suara; 

5) Mendapatkan akses informasi dari KPU; dan 

6) Menggunakan perlengkapan untuk 

mendokumentasikan kegiatan pemantauan 

Pemilihan. 

b. Kewajiban Pemantau adalah: 
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1) Mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta menghormati kedaulatan NKRI; 

2) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan; 

3) Melaporkan diri, mengurus proses 

akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU 

Kota Salatiga; 

4) Melaporkan diri kepada kepolisian Resor 

Salatiga sebelum melakukan pemantauan; 

5) Menanggung sendiri biaya selama kegiatan; 

6) Melaporkan keberadaan jumlah dan 

personil pemantau; 

7) Menjamin akurasi data dan informasi hasil 

pemantauan yang dilakukan dengan 

menklarifikasi kepada KPU Kota Salatiga; 

dan 

8) Menyampaikan laporan hasil pemantauan 

kepada KPU Kota Salatiga. 

 

 KAMPANYE 

41. Apakah pengertian kampanye? 

Kampanye adalah kegiatan yang menawarkan Visi, 

Misi, Program Pasangan Calon dan/atau informasi 

lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau 

meyakinkan Pemilih. 

 

42. Siapa yang melaksanakan kampanye? 

a. Tim Kampanye 

Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon 

bersama-sama dengan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan 
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Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon 

perseorangan yang didaftarkan ke KPU 

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

b. Relawan  

Kelompok orang yang melakukan 

kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan 

Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan. 

c. Pihak Lain 

Orang-seorang atau kelompok yang melakukan 

kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan 

Calon. 

 

43. Apa saja prinsip kampanye? 

a. Jujur 

b. Terbuka; dan 

c. Dialogis 

 

44. Apa saja metode kampanye? 

a. Debat Publik atau Debat Terbuka. 

b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum. 

c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye. 

d. Iklan kampanye di media massa. 

e. Pertemuan terbatas. 

f. Pertemuan tatap muka dan dialog. 

g. Kegiatan lain: 

1) rapat umum, dengan jumlah terbatas; 

2) kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen 

raya, konser musik); 
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3) kegiatan olahraga (gerak jalan santai, 

sepeda santai); 

4) perlombaan; 

5) kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari 

ulang tahun); dan/atau 

6) Kampanye melalui media sosial. 

 

45. Kapan masa kampanye dimulai, dan kapan berakhir? 

Dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan 

Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa 

tenang 

(15 Februari s/d 23 Juni 2018). 

 

46. Apa yang dimaksud masa tenang? Kapan itu? 

Hari yang tidak diperbolehkan melaksanakan 

kampanye dalam bentuk apapun juga. Selama 3 (tiga) 

hari sebelum hari pemungutan suara (24 s/d 26 Juni 

2018). 

 

47. Apa saja larangan kampanye? 

Dalam Kampanye dilarang: 

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, 

golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota, dan/atau Partai Politik. 
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c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, 

memfitnah, 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, ketentraman, 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. 

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah 

dan pemerintah daerah. 

i. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal 

yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP 

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat 

pendidikan. 

k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan 

berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di 

jalan raya. 

Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau 

Tim Kampanye dilarang melibatkan: 

a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah. 
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b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan anggota Tentara 

Nasional Indonesia. 

c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan 

perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 

 

48. Apakah yang dimaksud dengan Alat Peraga 

Kampanye? 

Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi 

dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda 

gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk 

keperluan kampanye. 

 

49. Apa yang dimaksud dengan bahan kampanye? 

a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 

(delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 

(dua puluh satu) centimeter; 

b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi 

terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 

(dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, 

posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 

10 (sepuluh) centimeter; 

c. pamflet paling besar ukuran (dua puluh satu) 

centimeter x 29,7 29,7 (dua puluh sembilan 

koma tujuh) centimeter; dan/atau 

d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) 

centimeter x 60 (enam puluh) centimeter. 
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50. Apakah yang dimaksud Rapat Umum? Pertemuan 

terbatas? Pertemuan tatap muka atau dialog? 

a. Rapat Umum 

Dilaksanakan paslon atau tim kampanye di 

lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat 

terbuka lainnya dengan jumlah pendukung dan 

undangan yang menyesuaikan kapasitas tempat. 

b. Pertemuan terbatas 

Pertemuan dengan jumlah audiensi terbatas da 

dalam ruangan atau gedung terutup. 

c. Pertemuan tatap muka 

Disertai dialog secara interaktif. Ini dapat 

dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan. 

 

51. Darimana sumber dana kampanye diperoleh? 

a. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber 

dari: 

1) Pasangan Calon; 

2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

pengusul; dan/atau 

3) sumbangan yang sah menurut hukum dari 

pihak lain. 

c. perseorangan; 

d. kelompok; atau 

e. badan hukum swasta. 

b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, 

bersumber dari: 

1) Pasangan Calon; dan/atau 
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2) sumbangan yang sah menurut hukum dari 

pihak lain. 

 

52. Berapa jumlah paling banyak dana kampanye yang 

berasal dari sumbangan pihak lain? 

a. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik nilainya paling 

banyak 

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah) setiap Partai Politik selama masa 

Kampanye. 

b. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan 

pihak lain perseorangan nilainya paling banyak 

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) 

selama masa Kampanye. 

c. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan 

pihak lain kelompok atau badan hukum swasta 

nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah) selama masa 

Kampanye. 

 

 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 

53. Kapan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan? 

a. Hari Rabu, 27 Juni 2018 

b. Jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 waktu 

setempat. 
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54. Apakah diperbolehkan memilih di TPS lain? 

Boleh. Dengan mekanisme melaporkan pada PPS atau 

KPU sesuai domisili untuk meminta surat pindah 

memilih (formulir model A 5-KWK). 

 

55. Apa syarat agar dapat memilih di TPS lain? 

a. Menjalankan tugas di tempat lain. 

b. Menjalani rawat inap di Rumah Sakit. 

c. Menjadi Tahanan. 

d. Tugas Belajar. 

e. Pindah Domisili. 

f. Tertimpa bencana alam. 

 

56. Jika tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, 

apakah Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya? 

Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada 

TPS yang sesuai dengan domisili dengan 

menunjukkan KTP Elektronik dan akan dilayani pada 

pukul 12.00 s/d 13.00. 

 

57. Kapan proses pemungutan suara ditutup? 

Proses pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00  

waktu setempat.  

 

58. Apa kegiatan KPPS di TPS setelah proses pemungutan 

suara ditutup? 

Melaksanakan proses penghitungan suara secara 

terbuka yang diawasi oleh pengawas TPS, disaksikan 

oleh saksi, Pemantau dan masyarakat. 
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59. Bagaimana surat suara dinyatakan sah? 

a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. 

b. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan. 

c. Terdapat tanda coblos pada nomor urut, atau 

foto, atau nama salah satu Pasangan Calon. 

 

60. Apabila diduga terjadi pelanggaran dalam proses 

pemungutan dan penghitungan suara, kemana harus 

melapor? 

Kepada Pengawas TPS. 

 

61. Bagaimana jika ingin mengetahui hasil penghitungan 

suara? 

Hasil penghitungan suara di TPS selain ditempel di 

TPS, di Kelurahan juga dapat dilihat di laman KPU 

Kota Salatiga (http://kpu-salatiga.go.id/). 

 

62. Bagaimana proses penetapan Pasangan Calon 

terpilih? 

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan 

sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon  

Wakil Gubernur terpilih.  

b. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan 

jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 

(satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih 

dilakukan berdasarkan persebaran wilayah 

perolehan suara yang lebih luas secara 

berjenjang. 

http://kpu-salatiga.go.id/
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63. Bagaimana penetapan Pasangan Calon terpilih bagi 

Pasangan Calon tunggal? 

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon 

terpilih apabila perolehan suara setuju lebih 

banyak dari perolehan suara tidak setuju. 

b. Dalam hal perolehan suara setuju sama dengan 

perolehan suara tidak setuju, penentuan 

Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan 

persebaran jumlah wilayah perolehan suara yang 

lebih banyak secara berjenjang. 

 

 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

64. Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan ke MK? 

a. Diajukan 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

diumumkan penetapan Perolehan suara oleh 

KPU Provinsi/KPU Kab/Kota. 

b. MK akan memutuskan perkara paling lama 45 

(empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya 

permohonan. 

c. Putusan MK bersifat final dan mengikat. 

 

65. Apa syarat mengajukan gugatan ke MK? 

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai 

dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, jika terdapat 

perbedaan paling banyak sebesar 2 (dua) % dari 

total suara sah. 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 

2.000.000 (dua juta) s/d 6.000.000 (enam juta) 
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jiwa, jika terdapat perbedaan paling banyak 

sebesar 1,5 (satu koma lima)% dari total suara 

sah. 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 

6.000.000 (enam juta) s/d 12.000.000 (dua belas 

juta) jiwa, jika terdapat perbedaan paling banyak 

sebesar 1 (satu) % dari total suara sah. 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 

12.000.000 (dua belas juta) jiwa, jika terdapat 

perbedaan paling banyak sebesar 0,5 (nol koma 

lima) % dari total suara sah. 




