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TENT ANG 
SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) 

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPA.TI PANOEGL.ANG TAHUN 2020 

Dalam rangka seleksi Galon Anggola Kelompok Penyelengg¥a Pemungulan Suara (KPPS), Pada Penll1han Bupali dan Wakil Bupali Paodegl.r,g Tahun 2020, 
Komisi Pemil1han Umum Kabupa!en Paldeglang mengundaog Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi unluk mendaftarkan diri menjadi Arw,la 
Kelompok Penyelenggara Pemunguta, Suara (KPPS), Pada Pemil1han Bupati dan Wak� Bupati Pandeglang Tahun 2020, deogan ketentuan seba1Jai berikut : 
1. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA KPPS: 

a) Warga Negara Indonesia (WNI); 
b) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggl 50 (hma puluh) tahun; 
c) Selia kepada Paocasila sebagai Oasar NE!Qa'a, Unclang-ondaog Casar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republ1k Indonesia, 

Bhinneka Tunggal lka, dart dta-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945; 
d) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat , jujur dan acf�; 
e) Tidak menjadi anggota Patai Politik yang dinyatakal dengan surat pemyataan yang sah atau paling singkal 5 (lima) tahun lidak lagi menjadi aoggota 

partai polrtik yang dibuklikal dengan surat keteraigan dari pengurus pa1ai pohtik yang bersangkulan, tennasuk lidak men}adi lim kanpanye peserta 
pemilu dan I atau pemilLhan yang dinyatakal dengan surat pemyataan yang sah atau paling singkat 5 { lima ) tahun atau lidak lagi men1adi tim 
kampanye Peserta Pemilu danl atau Pemilihan ya,g ctmyatakan dengan surat Pemyataan ya,g sah; 

Q Beroomisili dalam wilayah kerja PPS ; 
g) Manpu secara jasmani, roh.lli, clan bebas dari penyalahgunaan naitotika; 
h) Berpendidlkan paling renda'I sekolah lanjutan lingkat alas alau sederajat; 
i) Tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusao pengadilan ya,g telah memperoleh kekuatan hukum telap karena melakukan tiodak ptdana dan 

di..-.carn dengan pidana penjara 5 (lima) lahun atau leblh; 
j} Tidak pemah d1berikan sa"'lksi pemberhentian letap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan KehcJmatan Pe117elel,ggara Pemilu ; 
k) Tldak berada dalam ikalan pe,kawinan deogan sesama penyeleoggara pemilu; 
I) Belum pemah menjabal 2 {OOa) kali dalam jabalan ya,g sama sebagai Anggota KPPS; 

Penghitungan jabatan anggota KPPS dalam jabatao yang sama yatu telah men}abat 2 (dua) kali periode berturut-turut seba1Jai anggota KPPS 
dal.m pelallsanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan OPRO, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, 
Bupali dan Wakll Bupati dan I atau Wahkota dan Wakll Walikola deogai Pericxlesasi sebagai berikul 

1. Periode pertam• dimu,.I PH• r.hun 2004 wnpa/ dengMJ tahun 2008; 
2. Ptrlodt kedu• dimuJ.I f)MJ• t•hun 2009 SM1pai dengMJ tahun 2013 ; 
3. Periode ketiga dimu,.I f)MJ• tahun 2014 SM1pal dengan t.lltun 2018; 
4. Periode keempat dimulai pMJa t.lltun 2019 sampal dengMJ tahun 2023; 

2. PENOAFTAR MENYERAHKAN KELENGKAPAN OOKUMEN BERUPA: 
a) Surat Pendaftaran ; 
b) Daltar R;wayat H�,p (DRH); 
c) Fotdl.opi Karlu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; 
d) Fotokopi ijazah sekolM meoeogah at� atau 1jazM lerakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yarig befwenang atau surat ketefangan dari 

lembaga pendidikan foonal yang menyatakan bctlwa yang bersangkuta'I sedang menjcD'li penclidikan sekolah menengah atas/seder,p:; 
e) Surat pemyetaan setia kapada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Repubak Indonesia Tafwn 1945, Negara Kesatuatl 

Republik Indonesia, Bhinneka Tungga/ /ka clan cita-dta Prold81118Si 17 Agustus 1945; 
Q Sun. pemyatean tidak menjadi ar,ggola Parlai Politik paling singkal 5 (lima) tahun atau suret keterangan d8ri pa,tai polrlik yang bersangkutan; 
g) Surat keterangan kesehatan dan puskesmas atau rumah sekit selempat; 
h) Surat pemyataan bebas dari penyalehgunaan narkol1ka; 
i) Surat pemyataan bdak pemah d1pidana penjara berdasarkan putusan pengad1/an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melak.uk<NI 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
1) &,a pemyataan tidak pemah diberikan sanksi pemberhentian talap oleh KPU Kab'Kda atau Dewan Kehotmatan Penyelenggara Pam1/u epabi/a 

pemsh menj8d1 anggota PPK, PPS dan KPPS pads Pem//u Blau Penllihan Gubemur den Wakil Gubemur, Bupati den Wskil Bupeti dan I Blau Walikota 
den Wekil Walikota ; 

k) Surat pemyataan belum pemah menjabat 2 (dua) kali dalam jsbatan yang sama sebagai KPPS, 
I) Surat pemyataan tidak befade dalam 1katan perl{awinan dengoo sesama Penyelenggara Petmu I Pami/than; 

3. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dtserahkan sebanyak 2 {dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) r.wigkap salinan (untuk arsip calon Angg(xa 
KPPS), diserahkan dengan memperflatikan prolokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian Corona V1n.1s Desease 2019 (covid-19) dengan cara 
dlmasuk.wi/dibuogkus dengan bctlan yaog tahan lerhadap zat cair; 

4. Ookumen pendaltal'Wl diantar langsung ke Sekretariat PPS w1layah setempat. dimulal dari t.ngg•l 7 Otl.tober 2020 sampal dengan tanggal 13 Oktober 
2020; 

5. Foonulir Surat Pendaftaran, Surat Pemyataan dan Oaftar Riwayat Hidup dapat diunduh di website resmi KPU Kabupaten Pandegla,g : http.llwww kalt 
pand8qlanq kpu go.id( atau di Sekrelarial PPS Selen'l)al; 

Oemtkian pengumJman ini clisampaikan untuk diketahui. 
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