PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN KURSUS SINGKAT KEPEMILUAN (ELECTION SHORTCOURSES)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA
TAHUN 2017
PENDAHULUAN
Program Kegiatan Kursus Singkat Kepemiluan (Election Shortcourses) adalah
gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas
pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta
masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka diberikan pendidikan mengenai
kepemiluan yang nantinya akan ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi
dengan membentuk komunitas-komunitas peduli pemilu. Peserta kursus ini
nantinya akan menjadi mitra KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan
agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk peran serta masyarakat ini
diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung
jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara
optimal.
Program pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi merupakan
ikthiar untuk melahirkan embrio komunitas yang peduli dengan isu-isu pemilu
dan demokrasi. Embrio ini kemudian diharapkan tumbuh dan berkembang
secara mandiri. Dalam jangka panjang, entitas ini dapat menjadi mitra strategis
KPU dan masyarakat untuk bersama-sama membangun mutu pemilu dan
demokrasi.
Adanya entitas masyarakat yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi adalah
sangat penting bagi dinamika pematangan demokrasi. Entitas ini dapat
membangun

wacana, menggerakkan

partisipasi dan

melahirkan

kritik

–

autokritik tentang narasi-narasi besar pemilu dan demokrasi. Eksistensi entitas

ini akan memperkuat sisi masyarakat sipil untuk berkontribusi secara langsung
bagi penguatan demokrasi. Tingkat kematangan masyarakat antar daerah untuk
berdemokrasi secara baik terjadi ketimpangan. Ini bukan kondisi yang ideal bagi
perkembangan demokrasi secara keseluruhan pada sebuah bangsa.
Dengan demikian, program pengembangan komunitas peduli pemilu dan
demokrasi ini sangat penting untuk dilakukan. Program ini akan mendorong
pertumbuhan dan pemerataan proponen pada isu tersebut di setiap wilayah
Indonesia. Akhirnya, mutu pemilu dan demokrasi semakin baik.
Program Kursus Singkat Kepemiluan (Election Shortcourses) yang digagas KPU
melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 7 (tujuh) segmen pemilih
strategis yaitu:
1. pemilih pemula;
2. tokoh agama;
3. kelompok perempuan;
4. penyandang disabilitas;
5. kelompok marginal;
6. kelompok profesional.
Nantinya, peserta kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk kelompokkelompok komunitas peduli pemilu di lingkungannya masing-masing. Program
ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap
pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya
komunitas-komunitas peduli pemilu tersebut dapat menggerakan masyarakat
tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana
serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 dapat lebih baik dibandingkan pemilupemilu sebelumnya.

TUJUAN
Program Kegiatan Kursus Singkat Kepemiluan (Election Shortcourses) ini
bertujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas proses pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
4. Meningkatkan mitra kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam hal
kepemiluan di masyarakat.
5. Menumbuhkan

komunitas-komunitas

Peduli

Pemilu

di

tengah-tengah

masyarakat.
6. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan
demokratisasi.
PERSYARATAN

PESERTA

KURSUS

SINGKAT

KEPEMILUAN

(ELECTION

SHORTCOURSES)
Untuk mengikuti program Kursus Singkat Kepemiluan ini, seseorang harus
memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun (untuk pemilih pemula,
max 25 tahun).
3. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
4. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
5. Non partisan.
6. Memiliki komitmen untuk membentuk komunitas peduli pemilu.
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.
8. Bertanggungjawab dan berakhlak baik.
9. Memiliki

pengalaman

terkait

kegiatan

penyuluhan

organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
10. Bersedia mengikuti program kegiatan sampai selesai.
Persyaratan tersebut dibuktikan dengan:
1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
2. Fotokopi ijazah minimal SLTA atau sederajat.

atau

aktif

dalam

3. Pas foto 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya
dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5. Surat pernyataan kesediaan membentuk komunitas peduli pemilu.
6. Surat pernyataan belum pernah terlibat tindak pidana.
7. Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup).
REKRUTMEN
1. Rekrutmen Peserta Kursus Singkat Kepemiluan ini dilakukan di tingkat KPU
Provinsi

DKI

Jakarta,

melalui

website

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota, sarana Media Sosial lainnya.
2. Peserta Kursus Singkat Kepemiluan ini meliputi segmen pemilih pemula;
kelompok agama; kelompok perempuan; penyandang disabilitas; kelompok
pinggiran (marginal); kelompok profesional dan/atau; kelompok komunitas
yang ada di masyarakat.
3. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) angkatan, tiap angkatan berjumlah 30 (tiga
puluh) siswa, dengan rincian setiap segmen terdiri dari komposisi yang
berimbang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan perimbangan lakilaki dan perempuan serta penyandang disabilitas.
4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui:
a. pendaftaran langsung ke Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta berdasarkan
pengumuman terbuka kepada publik atau institusi strategis dari setiap
komunitas; atau
b. melalui

website

KPU

Provinsi

DKI

Jakarta,

di

http://www.kpujakarta.go.id.
5. Terhadap pendaftar dilakukan seleksi administrasi.
MATERI KURSUS SINGKAT KEPEMILUAN
Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan, peserta Kursus Singkat
Kepemiluan akan diberikan materi:
1. Pembukaan dan bina suasana;
2. Prinsip dasar partisipasi dalam pemilu;

3. Prinsip dasar pemilu yang jujur, adil dan tidak diskriminatif;
4. Lembaga penyelenggara pemilu di indonesia;
5. Tahapan pemilu;
6. Penegakan hukum pemilu;
7. Public speaking;
8. Fieldtrip;
9. Rencana tindak lanjut;
10. Evaluasi penilaian pasca pelatihan;
11. Penutupan;
MEKANISME PEMBERIAN MATERI
Dalam pelaksanaan kegiatan, materi diberikan menggunakan metode antara
lain:
a. Simulasi;
b. Bermain peran/role playing;
c. Diskusi kelompok/FGD;
d. Ceramah;
e. Alat bantu (visual dan nonvisual);
f.

Posting materi sosialisasi ke media sosial.

PEMBICARA/FASILITATOR KEGIATAN KURSUS SINGKAT KEPEMILUAN
Pembicara atau fasilitator kegiatan ini berasal dari anggota KPU, Akademisi atau
Aktivis masyarakat sipil yang berkompeten dan sudah ditentukan oleh KPU
Provinsi DKI Jakarta.
WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
Waktu

pelaksanaan

kegiatan

Kursus

Singkat

Kepemiluan

ini

akan

diselenggarakan pada bulan Oktober 2016, dengan lokasi kegiatan di Kantor
KPU Provinsi DKI Jakarta. Jl. Salemba Raya Nomor 15 Jakarta Pusat.

KODE ETIK PESERTA
Agar dapat mengikuti Program

ini sebagaimana mestinya, para peserta

diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Bersikap independen, imparsial, dan non partisan terhadap peserta pemilu.
2. Tidak melakukan tindak kekerasan.
3. Menghormati adat dan budaya setempat.
4. Tidak bertindak diskriminatif.
5. Memiliki komitmen untuk membentuk komunitas-komunitas peduli pemilu
di lingkungannya setelah mengikuti kegiatan ini.
JADWAL PELAKSANAAN
No
1.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan

Sept.

KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan

Okt.

Minggu ke 2

FGD terkait kegiatan ini
2.

Sosialisasi & Pendaftaran

3.

Seleksi & Pengumuman

1-30

1-3 Seleksi
3 Pengumuman

3.

Pelaksanaan Kegiatan

Minggu ke1 dan ke
2

4.

Penyusunan Laporan dan Penyampaian

Minggu ke 4

Kegiatan ke KPU RI

PEMBIAYAAN
1. Biaya kegiatan Kursus Singkat Kepemiluan (Election Shortcourses) pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 ini
dibebankan

kepada

Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

Anggaran

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

2. Alokasi anggaran dimaksud adalah untuk membiayai fasilitator (narasumber)
dan kegiatan 2 (dua) angkatan, 30 orang peserta tiap angkatan selama 3
(tiga) hari.
PENUTUP
Demikian petunjuk pelaksanaan Program Kegiatan Kursus Singkat Kepemiluan
(Election Shortcourses) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017. Petunjuk
ini disusun sebagai panduan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam
upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur 2017. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang sifatnya
membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi
dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.
Jakarta,

September 2016

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA KURSUS SINGKAT KEPEMILUAN
(ELECTION SHORTCOURSES)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: ....................................................................................

Jenis Kelamin

: ....................................................................................

Tempat Tgl. Lahir/Usia : .............................................................../......... tahun
Pekerjaan

: ....................................................................................

Alamat

: ....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

dengan ini mendaftarkan diri sebagai peserta Kursus Singkat Kepemiluan
(Election Shortcourses) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, dan bersedia
mengikuti seluruh program kegiatan sampai dengan selesai.
Sebagai kelengkapan pendaftaran, berikut saya lampirkan:
1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
2. Fotocopy Ijazah SLTA atau sederajat;
3. Pasfoto 4 x 6 warna sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Surat Pernyataan;
5. Daftar Riwayat Hidup.
Jakarta, ........................... 2016
Pendaftar,

MATERAI

( ………………………………….. )

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: ....................................................................................

Jenis Kelamin

: ....................................................................................

Tempat Tgl. Lahir/Usia : .............................................................../......... tahun
Pekerjaan

: ....................................................................................

Alamat

: ....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:
1. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam 5
(lima) tahun terakhir;
2. mengusahakan pembentukan komunitas peduli pemilu;
3. belum pernah terlibat tindak pidana.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Kursus Singkat Kepemiluan (Election
Shortcourses) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
Jakarta, ........................... 2016
Yang membuat pernyataan,

MATERAI

( ………………………………….. )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Nama

: .................................................................................

2. Jenis Kelamin

: .................................................................................

3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : ............................................................./........ tahun
4. Pekerjaan

: .................................................................................

5. Alamat

: .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

6. Agama

: .................................................................................

7. Status perkawinan

: a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami: ................................................
c. jumlah anak .............................................. orang.

8. Riwayat pendidikan**) : a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
d. ..............................................................................
e. ..............................................................................
9. Riwayat organisasi***)

: a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
d. ..............................................................................
e. ..............................................................................

10. Riwayat pekerjaan***)

: a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
d. ..............................................................................
e. ..............................................................................

11. Lain-lain

: .................................................................................

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat Kursus Singkat Kepemiluan (Election Shortcourses) yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
Dibuat di ........................................
pada tanggal ..................................
Pendaftar,

(...........................................................)
Keterangan:
*)

Coret yang tidak diperlukan;

**) Memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/perguruan tinggi;
***) Memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu;
***) Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang
bersangkutan.

