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PERATURAN KPU NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
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DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PERATURAN KPU NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG

TATA KERJA KPU, KPU PROVINSI, KPU KAB/KOTA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA



TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU
Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada
kebijakan KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelengaraan pemiliahan Walikota dan Wakil Walikota
berpedoman pada peraturan KPU.

Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, apabila
diperlukan.

Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, apabila
diperlukan.

Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Mengoordinakan dan menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh
tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
berdasarkan ketentuan perundang-undanganan dan berpedoman
pada KPU dan/atau KPU Provinsi.

Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil
pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS.



LANJUTAN...

Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada
PPK, PPS dan KPPS.

Melakukan Bimtek setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPK, PPS dan KPPS.

Menerima laporan periodik, laporan penanggungjawaban dan
laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas
pemutakhiran data pemilih.

Menyampaikan laporan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota kepada Menteri yang menyelenggrakan urusan pemerintahan
dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi.

Menyampaikan laporan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota kepada Menteri yang menyelenggrakan urusan pemerintahan
dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU
Provinsi.



LANJUTAN...

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua
kegiatan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah dalam negeri melalui Gubernur dan kepada
KPU melalui KPU Provinsi.

Menyampaikan laporan periodik mengenai kegiatan
penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU
Provinsi dengan tembusan Bawaslu Provinsi.

Pasal 8

Menyampaikan laporan periodik mengenai kegiatan
penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU
Provinsi dengan tembusan Bawaslu Provinsi.

Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang
diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara PPK, PPS dan Sekretaris KPU dan Pegawai
Sekretariat KPU yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
pemilihan.



TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK

Membantu KPU dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT.

Melaksanakan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan di tingkat
kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Menerima, menyampaikan daftar pemili
dan menyerahkan laporan daftar nama
petugas pemutakhiran data pemilih.

Menerima, menyampaikan daftar pemili
dan menyerahkan laporan daftar nama
petugas pemutakhiran data pemilih.

Mengumpulkan hasil penghitungan suara di
TPS dari seluruh PPS diwilayah kerjanya.

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan
suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi,
panwas kecamatan serta mengumumkan hasil
rekapitulasi suara.



LANJUTAN...

Membuat berita rekapitulasi penghitungan suara
serta membuat sertifikat penghitungan suara dan
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
pemilihan, pasnwas kecamatan, KPU Provinsi dan
KPU Kota.

Menindaklanjuti dengan segera temuan
dan laporan yang disampaikan oleh
panwas kecamatan.

Melakukan evaluasi dan membuat
laporan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan di wilayah kerjanya.

Melakukan evaluasi dan membuat
laporan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan di wilayah kerjanya.

Melakukan verifikasi dan rekapitulasi
dukungan pasangan calon perseorangan.

Melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban lain yang diberikan peraturan
perundang-undangan dan/atau oleh KPU
Kota.

Pasal 9



TUGAS KETUA PPK
Memimpin mengadakan rapat dengan anggota

Mengawasi kegiatan PPS

Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Menandatangini BA dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara
bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang
ditandatangani oleh pasangan calon.

Pasal 10

Menandatangini BA dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara
bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang
ditandatangani oleh pasangan calon.

Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan
sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di PPK kepada 1

(satu) orang saksi pasangan calon

Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk
kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan

yang ditentukan oleh KPU



TUGAS ANGGOTA PPK

Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan
tugas

Melaksnakan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Melaksnakan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Memberikan pendapat dan saran kepada
ketua PPK sebagai bahan pertimbangan

Pasal 11Pasal 11



TUGAS DAN WEWENANG PPS

Membantu KPU dalam dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, DPS, daftar pemilih
hasiil perbaikan, DPT dan membentuk KPPS

Melakukan verifikasi dan rekapitulasi
dukungan pasangan calon perseorangan

Mengusul calon petugas pemutakhiran data
pemilih, kebutuhan petugas ketertiban TPS
kepada KPU melalui PPK

Mengusul calon petugas pemutakhiran data
pemilih, kebutuhan petugas ketertiban TPS
kepada KPU melalui PPK

Menetapkan petugas ketertiban TPS
dengan keputusan PPS

Melaporkan nama anggota KPPS, petugas
pemitakhiran data pemilih dan petigas ketertiban
TPS di wilayah kerjanya KPU melaui PPK



LANJUTAN...

Mengumumkan daftar pemilih, menerima masukan
dari masyarakat tentang DPS, melakukan perbaikan
dan mengumumkan hasil perbaikan DPS

Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU

Mengumpulkan hasil penghitungan suara
dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
Mengumpulkan hasil penghitungan suara
dari seluruh TPS di wilayah kerjanya

Menjaga dan mengamankan keutuhan
kotak suara setelah penghitungan suara
dan setelah kotak suara disegel

Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban
lain yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan KPU dan/atau PPK

Pasal 12



TUGAS KETUA PPS

Memimpin mengadakan rapat dengan anggota

Mengawasi kegiatan KPPS

Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu
untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 13

Menandatangani, DPS dan PPS perbaikan

Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili
pasangan calon di tingkat kelurahan dan/atau sebutan lain

Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk
kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan

yang ditentukan oleh KPU



TUGAS ANGGOTA PPS

Membantu ketua PPS dalam
melaksanakan tugas

Melaksanakan tugas sesuai dengan
pearturan perundang-undangan
Melaksanakan tugas sesuai dengan
pearturan perundang-undangan

Memberikan pendapat dan saran kepada
ketua PPS sebagai bahan pertimbangan

Pasal 14



TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPPS

Mengumumkan dan menempelkan
DPT di TPS serta menyerahkan DPT
kepada saksi dan PPL

Melaksankan pemungutan dan
mengumumkan hasil penghitungan
suara di TPS

Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSMengumumkan hasil penghitungan suara di TPS

Menjaga dan mengamankan keutuhan
kotak suara setelah penghitungan suara
dan setelah kotak suara disegel

Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat
suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama Pasal 15



PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

WNI yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,UUD RI 1945
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adilMempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil

Tidak menjadi anggota Parpol yang dinyatakan dengan
surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam
jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus
Parpol yang bersangkutan



LANJUTAN...

Berpendidikan paling rendah SMA dan sederajat serta mampu
secara jasmani dan rohani

Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS

Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun
atau lebih

Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun
atau lebih

Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU
dan DKPP

Belum pernah menjabat 2 kali sebagai anggota
PPK, PPS dan KPPS

Pasal 18



KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PPK

Berkedudukan di kecamatan untuk menyelenggarakan
pemilu

Hak keuangan anggota PPK di hitung sesuai dengan waktu
pelaksanaan tugasnya

Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi
syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 20 - 22

Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi
syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan

Komposisi keanggotaan PPK, memerhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh
Sekretariat yang dipimpin Sekretaris dari PNS yang
memenuhi persyaratan

1 (Satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat)
orang anggota



KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PPS

Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat
berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hak keuangan anggota PPK di hitung sesuai dengan waktu
pelaksanaan tugasnya

Berkedudukan di kelurahan untuk menyelenggarakan pemilihan

1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang
anggota

Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan
staf Sekretariat PPS

Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat
berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 33 - 35



KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KPPS

KPPS
berkedudukan

di TPS

Anggota KPPS berjumlah 7
(tujuh) orang yang berasal dari
anggota masyarakat di sekitar

TPS yang memenuhi syarat
sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

1 (satu) orang ketua
merangkap anggota dan 6

(enam) orang anggota

Ketua KPPS
dipilih dari

dan oleh
anggota

Pasal 40 - 41



SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK
dibantu Sekreatriat yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris dari PNS yang
memenuhi persyaratan

Sekretaris PPK di bantu 2 (dua) orang
staf sekretariat PPK

Staf Sekretariat PPK adalah bantuan
dan fasilitas Pemerintah Daerah

PPK berkonsultasi dengan Sekretaris
Daerah Kota melalui KPU Kota dalam
mengusulkan Sekretaris dan staf
Sekretariat PPK



LANJUTAN...

PPK melalui KPU mengusulkan 3 (tiga)
nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat)
calon staf sekretariat PPK kepada Walikota
untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1
(satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan
keputusan Walikota

Sekretaris dan staf sekretariat PPK
ditetapkan denga keputusan Walikota
Sekretaris dan staf sekretariat PPK
ditetapkan denga keputusan Walikota

Pembagian tugas staf sekretariat PPK, 1
(satu) orang staf sekretariat urusan teknis
penyelenggaraan, dan urusan tata usaha,
keuangan dan logistik keuangan

Masa tugas Sekretariat PPK sama
dengan masa tugas PPK



Sehat
Jasmani dan

Rohani

Mempunya
pangkat dan

golongan paling
rendah II/b

Tidak pernah
dijatuhi sanksi

disiplin Pegawai

Independen
dan tidak
berpihak

Mempunya
pangkat dan

golongan paling
rendah II/b

Syarat
menjadi Staf
Sekretariat

PPK

Tidak pernah
dijatuhi sanksi

disiplin Pegawai

Pasal 43



Tugas
Sekretaris

PPK

Membantu
pelaksanaan
tugas PPK

Memimpin dan
mengawasi

kegiatan
Sekretariat PPK

Bertanggung
jawab kepada
PPK melalui

Ketua Tugas
Sekretaris

PPK

Memimpin dan
mengawasi

kegiatan
Sekretariat PPK

Melaksanakan
tugas yang

ditentukan oleh
PPK

Memberikan
saran dan
pendapat

kepada ketua
PPK

Bertanggung
jawab kepada
PPK melalui

Ketua

Pasal 44



Sekretariat
PPS

Dalam melaksanakan
tugasnya, PPS dibantu oleh
Sekretariat yang dipimpin

oleh seorang Sekretariat PPS
yang berasal dari Pegawai

kelurahan atau sebutan lain

Sekretaris PPS di
bantu 2 (dua) orang
staf sekretariat PPS

Pembagian tugas
staf Sekretariat PPS

Masa tugas Sekretariat
PPS sama dengan masa

tugas PPS

Sekretaris PPS di
bantu 2 (dua) orang
staf sekretariat PPS

KPU meminta kepada kepala
lurah untuk menugaskan

pegawainya sebagai anggota
Sekratriat PPS

Sekretaris dan staf
Sekretariat PPS

dipilih dan ditetapkan
dengan keputusan

kepala lurah

Pembagian tugas
staf Sekretariat PPS Pasal 46



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PPDP membantu KPU dalam
melakukan pemutakhitan data pemilih

PPDP dapat berasal dari pengurus
Rukun Tetangga atau Rukun Warga
atau sebutan lain, yang diusul oleh PPS
yang bersngkutan

PPDP diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan KPU
PPDP diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan KPU

PPDP berjumlah :
• 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah

pemilih sampai dengan 400 (empaat ratus)
orang.

• Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS
dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat
ratus) orang. Pasal 49



TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPDP

Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih

Melakukan pemutakhiran data pemilih

Menerima data pemilih dari KPU melalui PPK dan PPS

Membantu KPU dalam melakukan pemutakhitan data pemilih

Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan
penelitian kepada PPS

Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan
menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih

Mendatangi pemilih untuk melakukan penccocokan dan
penelitian

Pasal 50



Petugas ketertiban
TPS

Petugas ketertiban
TPS paling banyak
berjumlah 2 (dua)

orang

Membantu KPPS
menjaga ketenteraman,

ketertiban dan
keamanan dilokasi TPS

Pasal 51



Anggota
PPK

berhenti
antar
waktu

Meninggal
dunia

Mengundurkan
diri dengan
alasan yang

dapat diterima

Diberhentikan
sementara

Anggota
PPK

berhenti
antar
waktu

Mengundurkan
diri dengan
alasan yang

dapat diterima

Berhalangan
tetap lainnya

Diberhentikan
sementara

Pasal 53



ANGGOTA PPK DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Tidak lagi memenuhi syarat

Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik

Tidak bisa melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut tanpa alasan yang sah

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih
Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana pemilu

Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa ada
alasan yang jelas



Tata cara
pemberhentian
Anggota PPK

Menerima
laporan

Meneliti
materi

laporan

Melakukan
kajian dan
mengambil
keputusan

Tata cara
pemberhentian
Anggota PPK

Meneliti
materi

laporan

Melakukan
klarifikasi

Melakukan
kajian dan
mengambil
keputusan

Pasal
54



Penggantian anggota PPS :

Berhalangan tetap, KPU meminta
kepala Lurah untuk mengajukan
usulan calon anggota PPS yang
baru

Tidak diketahuim keberadaannya
atau tidak mampu melaksanakan
tugas secara permanen

Tidak diketahuim keberadaannya
atau tidak mampu melaksanakan
tugas secara permanen

Kepala Lurah mengajukan usulan
dengan memperhatikan sumber
daya alam dari tokoh masyarakat,
mahasiswa dan taruna

Pasal 55



Anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan
penggantian terhadap anggota KPPS yang

bersangkutan

Penggantian anggota KPPS :

Penggantian memperhatikan sumber daya alam dari
rukun tetangga/rukun warga yang bersangkutan

Berhalangan tetap,meninggal dunia tidak diketahui
keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas

secara permanen

Pasal 56




