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PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

I. Umum
Dalam pedoman  teknis ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,

selanjutnya disebut pemilihan adalah untuk memilih Gubernur dan
Wakil Gubernur secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah
dilaksanakan oleh masing-masing daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU
Provinsi adalah penyelenggara pemilihan di Provinsi Jawa Barat
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Provinsi;
5. Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat selanjutnya

disebut Kabupaten/Kota;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU

Kabupaten/Kota adalah penyenggara pemilihan di masing-masing
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat;

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
pemilihan di tingkat  Kecamatan;

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan;

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

10. Petugas . . .
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10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah
petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;

11. Pengawas Pemilihan Umum adalah pelaksana pengawasan pemilihan
yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan
penyelenggaraan pemilihan;

12. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada
hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
Keterangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau sudah/pernah kawin, dan memenuhi syarat berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai pemilih;

13. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang
telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi;

14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah
tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara; dan

15. Rukun Warga selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga selanjutnya
disebut RT.

II. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat PPK
A. Kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat

1. mengumumkan pembentukan PPK, PPS, melalui media cetak
dan/atau elektronik;

2. membuat materi  seleksi/wawancara PPK dan PPS dengan  materi
tes wawancara meliputi materi yang berkaitan dengan tugas,
kewenangan, serta kewajiban PPK dan PPS  dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; dan

3. memelihara data personil PPK se Jawa Barat.

B. Kegiatan KPU Kabupaten/Kota
1. mengumumkan Pembentukan PPK, dengan cara menempelkan

pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media
cetak dan/atau elektronik dengan menyebutkan:
a. persyaratan Anggota PPK;
b. masa tugas PPK;
c. uang honorarium tiap bulan;

2. membentuk PPK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan, dalam setiap

kecamatan dibentuk 1 (satu) PPK;
b. Keanggotaan, meliputi:

1) keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari
tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b) 4 (empat) orang anggota.

2) komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per
seratus);

3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
4) anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU

Kabupaten/Kota; dan
5) dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat

yang dipimpin oleh Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.

c. syarat menjadi PPK
1) Warga Negara Indonesia;
2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3. setia . . .
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3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4) berdomisili di wilayah kerja PPK;
5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
6) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
7) berpendidikan paling rendah SLTA;
8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan
dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;

9) tidak menjadi anggota partai politik, atau sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan
surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;

10) independen atau tidak memihak kepada pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dinyatakan dengan
surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;

11) bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu
pemberian honorarium dari waktu yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan; dan

12) lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer;

d. dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat
yang dipimpin oleh Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan;

e. tugas Sekretaris PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:
1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
5) dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung

jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
f. Sekretaris dibantu oleh 4 (empat) staf sekretariat PPK, terdiri

atas:
1) Bendahara Pembantu/PUMK;
2) staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan

mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013;

3) staf sekretariat urusan tata usaha keuangan mempunyai
tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan
dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan
serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
untuk kegiatan PPK; dan

4) staf sekretariat urusan logistik Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 mempunyai tugas
menyiapkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 beserta kelengkapan
administrasinya;

g. dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung
jawab kepada Sekretaris PPK; dan

h. masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

3. melakukan . . .
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3. melakukan koordinasi pembentukan PPK;
4. membuat surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota untuk

membentuk/mengangkat sekretariat PPK;
5. melaksanakan Seleksi PPK berupa wawancara yang menghasilkan

paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-
masing kecamatan;

6. menetapkan nama anggota PPK di wilayah kerjanya berdasarkan
hasil seleksi dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, dengan
ketentuan nama calon anggota PPK dengan peringkat nilai pertama,
kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi anggota PPK di wilayah
masing-masing;

7. menerbitkan Surat Keputusan pembentukan  PPK dan
pengangkatan anggota PPK;

8. melaksanakan pengambilan sumpah/janji PPK;
9. melaporkan keanggotaan PPK kepada KPU Provinsi;
10. melaksanakan pembinaan teknis kepada PPK;
11. menyampaikan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat)

nama calon staf sekretariat secara kolektif kepada Bupati/Walikota
berdasarkan usulan PPK untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan
1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 4 (empat) staf sekretariat
PPK sesuai dengan bidang tugasnya untuk ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota; dan

12. melaksanakan bimbingan teknis kepada anggota PPK, Sekretaris
dan staf sekretariat PPK.

C. Kegiatan  PPK
Menyampaikan usulan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4
(empat) calon sekretariat PPK untuk diajukan secara kolektif oleh KPU
Kabupaten/Kota dan ditetapkan 1 (satu) orang sekretaris, dan 4
(empat) staf sekretariat dengan Keputusan Bupati/Walikota.

III. Pembentukan PPS dan Sekretariat PPS
A. Kegiatan KPU Kabupaten/Kota

1. membentuk PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPS berkedudukan di desa/kelurahan;
b. keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh

masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
1) satu orang ketua merangkap anggota; dan
2) dua orang anggota;

c. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
d. anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul

bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan
Desa/Dewan Kelurahan;

e. komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus);

f. syarat menjadi PPS:
1) Warga Negara Indonesia;
2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4) berdomisili di wilayah kerja PPS;
5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

6. sehat . . .
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6) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat
Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;

7) berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dinyatakan dengan
surat pernyataan pemohon bermaterai cukup

9) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota
partai politik, dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon
bermaterai cukup;

10) independen atau tidak memihak kepada pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan dengan surat
pernyataan pemohon bermaterai cukup;

11) bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu pemberian
honorarium dari waktu yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan; dan

12) lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer;

g. dalam pelaksanaan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;
h. tugas Sekretariat PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:
1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;

i. dalam melaksanakan tugas sekretariat PPS bertanggung jawab
kepada PPS melalui ketua PPS;

j. Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS yang dibantu oleh 2
(dua) staf sekretariat terdiri atas:
1) staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan

mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013; dan

2) staf sekretariat PPS urusan tata usaha keuangan mempunyai
tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan
administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta
menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 untuk kegiatan PPS;

k. Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris
KPU Kabupaten/ Kota dan ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan

l. masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

2. mengumumkan pembentukan PPS selama 3 (tiga) hari;
3. berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk membentuk PPS dan

sekretariat PPS;
4. menerima nama-nama calon anggota PPS yang disampaikan dan/atau

diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan
Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh per seratus);

5. melaksanakan seleksi administrasi PPS, yang menghasilkan  paling
sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing
desa/kelurahan;

6. menugaskan PPK untuk melaksanakan wawancara terhadap calon
anggota PPS;

7. menugaskan . . .
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7. menugaskan PPK melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi
jumlah minimal calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 4
dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS yang memenuhi syarat
administrasi setelah diumumkan hasil seleksi administrasi oleh KPU
Kabupaten/Kota;

8. menetapkan nama anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil
seleksi dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan
nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan
ketiga, menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing;

9. membuat  Surat Keputusan Pembentukan  PPS;
10. menugaskan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk membuat Surat

Keputusan Sekretariat PPS
11. menugaskan PPK untuk melaksanakan pengambilan sumpah/janji

anggota PPS;
12. melaporkan keanggotaan PPS kepada KPU Provinsi; dan
13. melaksanakan bimbingan teknis pembentukan PPS kepada PPK.

B. Kegiatan PPK
1. melaksanakan wawancara terhadap calon  anggota PPS;
2. melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi jumlah minimal

calon anggota PPS dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS
yang memenuhi syarat administrasi setelah diumumkan hasil seleksi
administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota;

3. menyampaikan hasil seleksi anggota PPS kepada KPU
Kabupaten/Kota yang memuat nama anggota PPS di wilayah
kerjanya berdasarkan hasil seleksi, dengan ketentuan nama calon
anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga,
menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing;

4. menyampaikan usulan Sekretariat PPS yang diajukan PPS kepada
KPU Kabupaten/kota;

5. melaksanakan pengambilah sumpah/janji PPS; dan
6. membuat materi seleksi/wawancara  KPPS.

C. Kegiatan PPS
1. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan untuk membentuk

dan mengusulkan Sekretariat PPS;
2. menyampaikan usulan Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten/Kota

melalui PPK.

IV.Pembentukan KPPS
Kegiatan PPS
1. membentuk KPPS selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari
setelah hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara (TPS);
b. keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota

masyarakat disekitar TPS  yang memenuhi syarat, terdiri dari:
1) satu orang ketua merangkap anggota;
2) enam orang anggota.

c. ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;
d. pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS, ditentukan sebagai

berikut:
1) empat orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di
TPS;

2) dua . . .
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2) dua orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam
pelaksanaan keamanan TPS.

e. syarat menjadi anggota KPPS meliputi :
1) Warga Negara Indonesia;
2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-
cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4) berdomisili di wilayah kerja PPS;
5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
6) sehat jasmani dan rohani;
7) berkemampuan menbaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan dengan surat
pernyataan pemohon bermaterai cukup;

9) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota
partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan
pemohon bermaterai cukup;

10) independen atau tidak memihak kepada pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinyatakan dengan surat
pernyataan pemohon bermaterai cukup; dan

11) diutamakan dari pengurus RT/RW.
2. mengumumkan pelaksanaan seleksi calon anggota KPPS di wilayah

yang bersangkutan;
3. dalam mengumumkan seleksi calon anggota KPPS, PPS berkoordinasi

dengan Kepala Desa/Lurah di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas
pengumuman seleksi calon anggota KPPS tersebut;

4. dalam pengumuman seleksi calon anggota KPPS sebagaimana
dimaksud wajib disebutkan:
a) persyaratan anggota KPPS;
b) masa tugas KPPS; dan
c) uang honorarium yang diterima;

5. pengumuman seleksi calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud
dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari
pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan
pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari;

6. melaksanakan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS paling
lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara,
dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta
kewajiban KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013;

7. pengumuman tes wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14
(empat belas) orang calon anggota KPPS pada masing-masing TPS di
desa/kelurahan yang bersangkutan;

8. PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota KPPS
di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS,
dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai
pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi
Anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan;

9. dalam . . .
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9. dalam penetapan calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) untuk dijadikan anggota KPPS;

10. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS paling lambat 25
(dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara; dan

11. melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS kepada
KPU Kabupaten/Kota.

V. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Kegiatan PPS
1. membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk

menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

2. keanggotaan PPDP diangkat oleh PPS sebanyak 1 (satu) orang untuk
setiap TPS, yang diambil dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya
dengan persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945;

c. berasal dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. sehat jasmani dan rohani; dan
f. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

VI. Pembentukan Panitia Penyelenggara pada Kabupaten/Kota yang
sedang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah
1. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seluruh panitia
penyelenggara yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh masing-masing KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Panitia Penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur 2013;

2. Dalam hal keadaan tertentu, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan
Pembentukan Panitia Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

VII. Panitia Penyelenggara Pada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Pemekaran
Dalam hal terjadi pemekaran kecamatan dan/atau desa/kelurahan setelah
dimulai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, panitia penyelenggara pada daerah
pemekaran tetap menjadi tanggungjawab PPK/PPS Kecamatan dan/atau
desa/kelurahan induk.

VIII.Kelompok Kerja (Pokja)
1. KPU Propinsi dalam pelaksanaan Pedoman Teknis Pembentukan

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, Dan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Dan  Tata Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 membentuk Kelompok
Kerja dan di KPU Kabupaten Kota dibentuk Kelompok Kerja sebagai
sub Pokja KPU Provinsi;

2. KPU . . .
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2. KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala
Daerah Bersamaan dibentuk Kelompok Kerja dengan 2 (dua) tugas dan
tanggungjawab sebagai sub Pokja Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan sebagai
Kelompok Kerja penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di wilayah kerjanya masing-masing.

IX. PENUTUP
Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih  Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2010.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juli 2012

KETUA,

TTD

YAYAT HIDAYAT


