
LAMPIRAN BAB I

LAMPIRAN 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN /KOTA…………………

PROVINSI……………….

1. Nama : ....................................................................................................

2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....................................................................................................
4. Pekerjaan / Jabatan : ....................................................................................................
5. Agama : ....................................................................................................
6. Alamat : ....................................................................................................
7. Status Perkawinan : 1. a. Belum /sudah/pernah kawin *)

: 2. b. Nama istri/suami *) …………………..….
...............................................................

8. Riwayat Pendidikan : 1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................
5. dst

9. Pengalaman Pekerjaan : 1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................
5. dst

10. Pengalaman Organisasi : 1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................
dst

11. Penghargaan  yang  pernah
diperoleh  terkait  Kepemiluan
(disertai fotokopi bukti-bukti)

: 1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................
dst

Daftar  Riwayat  hidup  ini  dibuat  dengan  sebenarnya  untuk  digunakan  sebagai  bukti
pemenuhan syarat calon anggota Tim Seleksi yang dibentuk Bawaslu.

…………,……………………………,20….
Yang membuat pernyataan

            …………………………………
Catatan:
* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.
Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan
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Materai
Rp.6.000

LAMPIRAN 2
SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN DAN KOMITMEN MENJADI ANGGOTA TIM SELEKSI CALON
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA……………….

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ……………………………………………........

Jenis Kelamin : Laki –laki / perempuan
Tempat Tgl. Lahir : ……………………………………………........
Usia : ……………………………………………........
Pekerjaan / Jabatan : ……………………………………………........
Alamat : ……………………………………………........

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya bersedia dan komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota

2. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terakhir

3. saya  tidak  sedang  atau  tidak  pernah  menjadi  anggota  tim  kampanye  salah  satu
pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  calon  Anggota  Dewan  Perwakilan
Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan
Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta
Walikota dan Wakil Walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

4. Saya  tidak  sedang  dan  tidak  akan  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  Bawaslu
Kabupaten/Kota,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Anggota  Dewan  Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta  Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta  Walikota dan
Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama.

5. saya  tidak  menjadi  calon  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan
Daerah,  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah,  dan  calon  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta
Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti
pemenuhan  syarat  calon  tim  seleksi  Bawaslu  Kabupaten/Kota ……………  Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala
tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di : ………………,,…………. 
Pada tanggal : ……………………………

Yang Membuat Pernyataan,
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Materai
Rp.6.000

(……………………………………)

LAMPIRAN 3

PAKTA INTEGRITAS
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA……………….

1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti-korupsi dengan cara berperan secara
proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku  yang  dapat,  atau  patut  diduga  dapat  mengganggu  pertimbangan
profesionalnya;

3. Bersikap  mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib,  terbuka,  proporsional,
professional, akuntabel, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindarkan  pertentangan  kepentingan  (conflict  of  interest) dalam  pelaksanaan
tugas;

5. Bertindak netral  dan tidak memihak terhadap partai  politik tertentu,  calon peserta
pemilu dan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

6. Akan  menyampaikan  informasi  penyimpangan  pelaksanaan  tugas  dan  integritas
Anggota Tim Seleksi dan Sekretariat  Tim Seleksi dan menjaga kerahasiaan pelapor
atas  masukan/tanggapan  masyarakat  terhadap  bakal  calon  Anggota  Bawaslu
Kabupaten/Kota yang dilaporkan; dan

7. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, makasiap bertanggungjawab dan menghadapi
konsekuensinya.

Dibuat di : ………………,,…………. 
Pada tanggal : ……………………………

Anggota Tim Seleksi

(……………………………………)

25



LAMPIRAN 4

CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTAPERIODE 2018-

2023

Nama : ...............................................................................

Berkas Persyaratan Ada/Tidak *) Ket

Dokumen : Identitas

Pas Foto

Daftar Riwayat Hidup
Surat 
Pernyataan/Pakta 
Integritas  bermaterai 
Rp. 6.000,-

: 1. Kesediaan Dan Komitmen Menjadi 
Anggota Tim Seleksi Calon Anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai
Politik dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun terakhir

3. Tidak Sedang/Tidak Pernah Menjadi 
Anggota Tim Kampanye

4. Tidak Sedang Dan Tidak Akan 
Mencalonkan Diri di Daerah dan 
Dalam Pemilu Yang Sama

5. Tidak Pernah Menjadi Calon Anggota
DPR, DPD, Presiden dan Wakil 
Presiden, Anggota DPRD, Serta Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota

6. Fakta Integritas

Surat keterangan dari pengurus partai politik

Catatan:

* Beri Tanda  V untuk ADA, dan X untuk TIDAK A
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LAMPIRAN 5

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTAPERIODE 2018-2023

NAMA TIMSEL

LAMPIRAN KELENGKAPAN BERKAS (ADA/TIDAK ADA) **)

KETERANGAN

DOKUMEN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI RP.6.000,-
Id
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Kesediaan Dan
Komitmen Menjadi

Anggota Tim
Seleksi Calon

Anggota Bawaslu

Tidak Pernah
Menjadi Anggota

Partai Politik
dalam jangka
waktu 5 (lima)

Tidak
Sedang/Tidak

Pernah Menjadi
Anggota Tim
Kampanye 

Tidak Sedang
Dan Tidak

Akan
Mencalonkan
Diri di Daerah

Tidak Pernah Menjadi Calon
Anggota DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota DPRD,
Serta Calon Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil

Pa
kt

a
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s

Catatan:
* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan
** Beri Tanda  V untuk ADA, dan X untuk TIDAK ADA
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LAMPIRAN 6

PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH PERSONAL (ESAI)
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bakal calon anggota Bawaslu  Kabupaten/Kota menyusun makalah personal (esai)
yang  diketik  menggunakan  komputer  dengan  ketentuan  menggunakan  Bahasa
Indonesia, 1.5 spasi, font Calibri (body) ukuran 12, setiap bagian pertanyaan dijawab
dalam kertas terpisah, dan diserahkan kepada Tim Seleksi pada saat Tes Kesehatan.
Makalah  personal  disusun  dengan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  sebagai
berikut:

NO ISI
I BAGIAN PERTAMA

1 a. Deskripsikan secara singkat tentang riwayat hidup anda?
b. Bagaimana anda tumbuh menjadi dewasa?
c. Bagaimana aktivitas anda sehari-hari di luar waktu pekerjaan resmi
d. Ceritakan organisasi apa saja yang anda geluti dengan jabatan apa?
e. Sebutkan  minimal  3  (tiga)  nama  orang  (selain  keluarga  dan  kerabat  kerja

kantor) dan ceritakan bagaimana berinteraksi dengan orang tersebut?
2 a. Apakah terdapat  orang-orang yang pernah atau masih menjadi  acuan kuat

anda sampai sekarang tentang nilai-nilai atau karakter?
b. Bila ada, siapakah mereka?, Ceritakan!
c. Nilai atau karakter yang bagaimana yang menjadi acuan, teladani, dan anda

praktekan?
3 a. Yakinkah anda berintegritas (bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme)?

b. Jika diberikan skor nilai 0 – 100 yang menggambarkan skor integritas anda
(dengan skala 100% sangat berintegritas dan 0% sangat tidak berintegritas),
seberapa besar persentase (%) integritas anda?

c. Jelaskan  skor  nilai  integritas  anda!,  mengapa  anda  menilai  integritas  anda
demikian?

II BAGIAN KEDUA
1 Pernyataan:

“Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sering
kali  terjadi  pelanggaran  (kecurangan/manipulasi)  dengan  berbagai  modus
operandi  yang  seolah-olah  tidak  dapat  terelakan.  Ada  pelanggaran  yang  bisa
ditoleransi dan ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.”
a. Setujukah anda atas pernyataan di atas?
b. Jelaskan dan uraikan alasannya yang disertai contoh pada kasus-kasus yang

pernah diketahui atau dialami!
2 a. Pernahkah anda menghadapi  situasi  dimana anda seperti  harus melakukan

pelanggaran (kecurangan/manipulasi) untuk mencapai sesuatu?
b. Adakah cara yang anda lakukan untuk mengatasinya, bila tidak, mengapa?

3 Dalam  menjalankan  tugas  sebagai  Anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  terdapat
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suatu  peristiwa  yang  apabila  tidak  ditangani  akan  mengganggu  proses
penyelenggaraan  Pemilu,  sementara  dasar  hukum  yang  melandasinya  kurang
jelas. Jika anda mengalami peristiwa demikian, apa yang menjadi pedoman bagi
anda?

III BAGIAN KETIGA
1 a. Pernahkah  anda  melakukan  kegiatan  pada  bidang  sosial,  politik,  ekonomi,

dan/atau budaya yang penting menurut anda?
b. Uraikan tujuan kegiatan penting tersebut!
c. Sebagai  apa anda berperan dalam kegiatan tersebut?
d. Bagaimana pengaruh yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat dan negara?

Jelaskan!
e. Apakah  terdapat  dukungan  atau  kendala  yang  dihadapi  untuk  mencapai

tujuan yang diimpikan? Jika ada, ceritakan!
f. Apa ekspektasi anda ke depan dari kegiatan tersebut?

2 Ceritakan peran pihak-pihak yang ikut berperan dalam kegiatan anda tersebut!
3 Apakah pengalaman anda dalam melakukan kegiatan  berorganisasi  selama ini

dapat  bermanfaat  pada  saat  anda  menjadi  Anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota?
Uraikan alasan anda!

IV BAGIAN KEEMPAT
1 Pernyataan:

“Setiap orang dalam bersikap dan bertindak dapat diperngaruhi oleh pihak lain,
seperti  tindakan  buruk  atau  baik.  Anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam
mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  atau  pemilihan  gubernur  dan  wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, juga dapat
dipegaruhi  oleh  pihak-pihak  yang memiliki  kepentingan tertentu.  Kepentingan
yang dimaksud dapat sejalan atau tidak sejalan dengan misi Bawaslu.”
Pihak  manakah  yang  menurut  anda  dapat  dijadikan  mitra  kerja  dalam
mendukung misi Bawaslu dan sebaliknya, pihak manakah yang patut diwaspadai
mengganggu misi Bawaslu?

2 Apa strategi anda untuk menghindari intervensi negatif dari pihak lain jika anda
terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota? Jelaskan!

3 a. Bagaimana pengaruh keluarga atau teman terhadap anda?
b. Siapa  saja  yang  harus  anda  dengarkan  dan  mengapa  mereka  penting

didengar?
V BAGIAN LIMA

1 Sejak  kapan  anda  mulai  tertarik  pada  isu/masalah/praktek  kepemiluan,
kepengawasan pemilu, dan demokrasi? Mengapa anda tertarik?

2 a. Pernahkah  anda  membaca  buku  atau  jurnal  ilmiah  terkait  demokrasi,
kepemiluan, dan kepengawasan pemilu?

b. jika pernah, mengapa buku atau jurnal tersebut anda anggap penting?
3 Buku atau jurnal apa saja selain terkait kepemiluan, kepengawasan pemilu, dan

demokrasi yang anda baca? Sebutkanlah!
4 a. Jika anda pernah membaca buku atau jurnal terkait demokrasi, kepemiluan,

dan  kepengawasan pemilu  maka  kemukakan  judul  buku atau  jurnal  yang
anda baca.

b. jelaskan substansi buku atau jurnal tersebut.
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5 a. Pernahkah anda menulis  buku,  jurnal  atau artikel  ilmiah terkait  demokrasi,
kepemiluan, dan kepengawasan pemilu?

b. Jika anda pernah, apa dan dimana serta basis argumentasi buku, jurnal atau
artikel ilmiah tersebut?
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