
 
 

 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BATANG 

 
PENGUMUMAN 

Nomor : 242/KPU-Kab.012.329285/X/2012 
TENTANG 

PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 
 
 

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, dan Pasal  236 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan 

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Batang membuka pendaftaran serta memberikan akreditasi Pemantau 

Pemilu 2014 dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

A. SYARAT PEMANTAU 

Pemantau Pemilu 2014 berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemilu dalam negeri, 

Pemantau Pemilu berbadan hukum dalam negeri, Lembaga Pemantau Pemilihan dari luar negeri, 

Lembaga Pemilihan luar negeri, Pemantau Pemilu dari perwakilan negara lain, dan Perseorangan 

dari dalam negeri, serta Perseorangan dari luar negeri yang bersifat Independen, mempunyai 

sumber dana yang jelas, dan telah terdaftar serta memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. 

 

B. TATACARA PENDAFTARAN PEMANTAU 

Pemantau Pemilu mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan pemantauan dengan mengisi 

formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan 

menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi : 

a. Profil organisasi/lembaga 

b. Nama, alamat, dan jumlah anggota pemantau 

c. Alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah 

d. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau 

e. Nama, alamat, dan pekerjaan penanggungjawab pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas foto 

diri berwarna terbaru ukuran 4x6 cm 

f. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau 

Pemilu 

g. Surat pernyataan mengenai Independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua 

lembaga pemantau Pemilu 

h. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang 

bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan 

pemantauan bagi pemantau Pemilu luar negeri 

i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari pemantau perseorangan yang 

bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan 

pemantauan bagi pemantau Pemilu perseorangan yang berasal dari luar negeri 

 



 

 

j. Surat pernyataan mengenai Independensi pemantau Pemilu perseorangan yang ditandatangani 

oleh pemantau Pemilu yang bersangkutan 

k. Surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi pemantau Pemilu yang 

berasal dari perwakilan negara sehabat 

 

C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 

Waktu pendaftaran pemantau dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan 

suara Pemilu Tahun 2014 bertempat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada hari dan 

jam kerja yang berlaku 

 

D. LAIN LAIN 

a. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat 

sampai ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang akan melakukan pemantauan lebih dari 1 

(satu) provinsi, mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU serta wajib melapor 

kepada KPU Provinsi da/atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

b. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaan organisasinya hanya ada di 1 (satu) 

provinsi, atau melakukan pemantauan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

provinsi, mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi, serta wajib melapor 

kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

c. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat 

kabupaten/kota, mendaftarkan diri dan memeproleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan 

d. Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan akan diberikan tanda terdaftar sebagai 

Pemantau Pemilu 2014 dan mendapatkan sertifikat akreditasi, serta tanda pengenal Pemantau 

Pemilu dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

e. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kantor KPU Kabupaten Batang Jl. RA. Kartini 

Nomor 12 Telepon/Faximili (2085) 392918 Batang 

 

Demikian agar menjadikan maklum 

 

 

Batang, 24 Oktober 2012 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BATANG 

Ketua, 

 

Ttd. 

 

ADI PRANOTO, SE 

 
 

 
 
 

 


