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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

PENGUMUMAN
NoMoR: 39/PP.04. 1-Pv / 82oB I 2022

TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

Dalam rangka pembenfukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PuLau Taliabu mengundang Warga
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi
anggota Palitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan
sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK :

Warga Negara Indonesia;
berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka
Tunggaf lka, dan cita-cita Proklamasi l7 Agustus 1945;
mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan
yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota
partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai
politik yartg bers algkutan;
berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
marnpu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
berpendidikal paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

a.
b.
c.

d.
e.

f.
c-
h.
i.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:
a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
c. Potokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat ata.u ijazah terakhir;
d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakzrn :



setia kcpada Pancasila sebegai-dasar Negara, undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuair nepu6tu. Indonc-sia,
PTp"k t\1ryg"t lka, dan cita-cita proftamasi 17 Agustus i94S;
tidak menjadi anggota partai politik;
bebas dari penyalahgunaan narkotika;
tidak pernah $ipidana penjara berdasarkan putusan pengadflan yang telah
memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakut<ai Unaat pii.ni yang
diancam dengan pidana penjara S (iima) tahun atau lebih;
tidak pemah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh iru xabupater,Trota
atau Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu;
tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi p€scrta pemilu
atau Pemilihan pada penyclenggaraan pemilu dan pemifihan paling singkat
dalam 5 (lima) tahun terakhir;
tidak berad3- dalam ikatan perkawinan dengan aesama penyelengg;ara pemilu;
tidak memiliki penyakit penycrta (komorbiditas);
mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan
berhifung; dan

1O. mampu mengoperasikan pcrangkat teknologi informasi.

". SyTt keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling
singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politi[;

f. surat, keterangan sehat jasmani dan rohani yang diketuarkan oleh puskesrnas,
rumah sekit, atau klinik yang termaeuk di daramnya terdapat pemeriksaan
tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;

g. Daftar Riwayat Hidup;
h. Pas Foto Berwama 4x6; dan

surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada Kpu lhbupaten
l^uh]_Tgliabu sejak tanggal 20 November 2022 sampai dcngan tanggal 29 Novimber
2022 h)k.tl 18.00 WIT, melalui:
a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum

pelaksanaan Eeleksi tertulis; atau
b. Perugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KpU Kabupaten pulau Taliabu

Alamat :Jl M Taher Mus No I Desa Bobong Kcc. Taliabu Barat
Kontak :081245131105
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Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bobong, 20 November 2022

Ketua Komisi Umum
Kabupa bu\./
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