Komisi Pemilihan Umum

Inilah Peraturan KPU Tentang Tata Cara Penggantian Antarwaktu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD
Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan peraturan tentang tata cara penggantian antar
waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
itu dituangkan di dalam Keputusan No. 637 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti
Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh KPU tanggal 13
November lalu.
Dengan keputusan ini kini KPU telah mempunyai pedoman apabila sewaktu-waktu harus melakukan penggantian
anggota legislatif, di pusat ataupun di daerah, karena ada yang berhenti. Dengan keputusan ini pula, Keputusan KPU
No. 90 Tahun 2002 dan keputusan lain yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan KPU 637/2003 ini terdiri atas 6 bab 39 pasal ditambah beberapa lampiran. Peraturan ini dibuat untuk
mengoperasionalkan UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 97.
Pokok isi dari keputusan ini tertuang di dalam Bab II dan selanjutnya. Pada Bab II, yang terdiri atas 3 pasal, diatur
tentang syarat yang harus dipenuhi bagi calon pengganti. Misalnya di sana disebutkan bahwa calon harus tercantum di
dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; masih memenuhi syarat sebagai calon;
dan bersedia dicalonkan; serta sehat jasmani dan rohani. Semua itu harus terbukti di Berita Acara dari KPU, atau KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
Tata cara secara lebih detail dicantumkan di dalam Bab III. Bab ini dibagi menjadi 4 bagian: bagian pertama mengenai
tata cara penggantian anggota DPR, bagian II tentang tata cara penggantian anggota DPD, bagian III tentang tata cata
anggota DPRD Provinsi, dan bagian IV tentang tata cara penggantian anggota DPRD Kabupaten/Kota. Secara
keseluruhan bab ini terdiri atas 26 pasal. Bab ini memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang calon pengganti,
tata cara verifikasinya, hingga ke soal masa jabatan yang akan dijalaninya.
Untuk melihat isi selengkapnya peraturan ini berikut contoh formulir dan berita acaranya, silakan klik Keputusan KPU No.
637 Tahun 2003.
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