
ASERIiI ATAS LAPORAN DA]\A KAMPANYE
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI GORAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PIMPINAN TINGKAT I'{BIJPATEN MAGET,dN

Kamj yang b€rtanda tangan di bawah inj :

l. Nama : R. INDRA PRIANGKASA, SH., MH.

Alamar . Kpr. Tawangaoom Pemai No.I I RT.008 RW.006 Tawanganom,
Kecamatatr Magelan. kabupaten Magetan

Alamat domisi, . Kpr. Tawanganom Permai No.l I RT.008 RW.006 Tawanganom,
KecamaEn Magetan, Kabupaten Magetan

Nomor Identitas : 3 520062904670003

Jabatan :KETUA
2. Nama : PUTHII"I PUIONO

Alamar . Dsn. Sendang RT.013 RW.004 Krdja4 Kecamatan pamng, Kabuparen
MaqetaD

Alamar domisiti Dsn. Sehdang RT.0l3 RW.004 Krajan, Kecamaran parang, Kabupaten
Magetan

Nomorldentitas :1520020608760002
Jabatan :BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Polirik Peserta pemilu Anggota DpRD KABUPATEN MAGETAN.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Un&ng Nomor Z Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Pemhran Komisi Pemilihal Umun Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Perafuran Komisi Pomilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dara
Karpanye Pemilihan Umurn, sebagai berikut:

l. Kami membuka Rekening Khusus DaDa Kampanye (RKDK) atas nama partai politik peserta
Pemilu yang terpisah dad rekening pribadi partai politik pada Bank Umum dan dibuka bersarna
oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.

2. Kami membuka RKDK tidak melarnpaui ketentuaD pembukuan RKDK yaitu paling lambat I (satu)
hari sebelum dimulainya masa kiunpanye.

3- Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang benugas khusus untuk
menSclola RKDK, yang dilengkapi surat pemyataan dari kami.

4. Kami mematuhi periode pembukuatr Lapomr Ar*,al Dana Karnpanye (LADK) yaitu dimulai sejak
pembukaan RKDK dan ditu$p I (satu) harj sebelum masa Kampanye.

5. Kami meDyusun LADK yang memuat infomasi:
A. RKDK:
b. Saldo awal atau saldo pembukaan:
c. Sumber perclehan saldo awal atau saldo pembukuaD;
d. jumlah riacial perhitungan peberihaan dal pengeluarar yallg suda] dilakuftah sebelum

penyampaian LADI(, apabila saldo awal merupal,an sisa daxi penerimaan dana dengan
peruntukan kampanyc yang diperoleh sebelurn periode pembukuan LADK;

e. Penerinaan sumbaDgan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain:
f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.

6. Kami memabhi penyerahan LADK tidak melarnpaui .wakul yang telah diterapkan yaitu t (satu)
had setelah periode p€nutupan LADK paling larnbar pukul 18.00 wattu setempat kepada KpU
KABT,PATEN MAGETAN, yang ditengkapi dengan :

a. Formulir Model LADKI -PARPOL atau Formulir Model LADKI.Hp-pARpOL;
b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formuln Model LADK2.HP-PARPOLi
c. FormulirModel LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
e. Formulir Model LADKs-PARPOL atau Forrnulir Mode) LADK5.HP-PARPOL;
f Fomulir Model LADK6-PARPOL atau Fomutir Model LADK6.HP-PARPOL: daa

MODEL LPPDKI-PANPOL

Halaman I dari 3



g. Formulir Model LADKT-PARPOL atau Fonnulir Model LADKT.HP-PARPOL.
7. Karri mematuhi p€riode pembukua! Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

yang dimulai dari I (sahr) hari setclah periode penurupan LADK dalr dinrtup I (saiu) hari sebelum
laporan porerimaan sumbangan disampaikan kepada KpU KABUPATEN MAGETAN.

8. Kami menlrsutr LPSDK yarg memrxrt pembukuar soluuh penerimaan sumbangan Dana
Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.

9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui *aktu yang rclah diterapkan s€suai dengan
jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peratumn KpU tcntang tahapan, progam dan jadwal
disampaika kepada KIU KABUPATEN MAGETAN paling lambat pukul 18.00 wakru setEmpat,
yang dilengkapi denganl
a. Formulir Model LPSDK I -PARPOL;
b. Formulir Model LPSDIO-PARPOL;
c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
d. Formulir Modcl LPSDK4-PARPOL.

10. Kami mematuii periode pembukuan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dalla Kampanye
(LPPDK) dimulai s€jak 3 (tiga) hari setelah Partai Poljtik dirctapkan sebagai peserta pemilu dan
ditutup E (delapan) hari setelai hari pemungutan suam.

11. Kami men,,usun LPPDK ya[g memuat pembukuan seluruh penerimaan surnbangan Da.a
Kampanye yang ditedma dan seluflh pengeluaran Dana Karnpanye dalam bentuk uang, barang!
dan/atau jasa yang dikonlersikan detrgan nilai uang. tednasuk utang dan diskon pembeliaa barang
atau jasa yarg melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertsi deDgan butli
pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan_

12. Kami menyampailan Laporan Dana Kampanye pating lambar t5 (lima belas) hari serelah
p€mungutaD suara paling lambat pukul 18.00 wako setcmpat kepada I(Ap yang tclah ditunjuk olch
KPU KABTIPATEN MAGETAN, ditarnpiri dengan LADK dan LPSDK serta dilangkapi dengan:
a. Formulir Model LPPDKI-PARPOL;
b. l-ormulir Model LPPDK2-PARIOL,
c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
d. Formulir Modcl LPPDK4-PARPOL,
e. Formulir Model LPPDKS-PARPOL;
t Formulir Model LPPDK6-PARPOL,
g. Formulb Model LPPDKT-PARPOL;
h. Surat pemyataao penlumb€ng pihak lain perseorangan;
i. SlnEt pemyataan penlumbang pilak lain kelompok;
j. Surat pernyataan peryumbang pihak lain badan u.saha non pemeritrtah;
k. Copy buki TagihadlJtang (ika ada); dan
L Bukti-bukti Transaksi Penerirnaan alan Transaksi Pmgeluaran.

13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami
melaporkan dan kami lainpirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampaaye
calon anggota DPRD KABL?ATEN MAGETAN.

14. Kami mencatat dan melaporkan selulul sumbangan (mencakup uang, baraD& dai/atau jasa yang
dikonversikar dengan nilai uadgj temasut utatrg darr diskon pembetian barang alau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umurE) yang kami terima ke dalam Daltar
Penerimaan Surnbangat.

15. Kami rnernahrhi jumlah penerimaan sumbangan (mellcakup uang, bamng, dar/atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai uarlg termasuk utang dan diskon pembetian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaki jual beli secara umum) yang dilaportatr dalam LADK, LPSDK
dan LPPDK tidak melebihi junrlah di bawah ini:
a. Rp 2.5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; da,
b. Rp 25 Milyar untuk penFrnbang kelompok dan/atau badan usaha non perDerintah.

16. Kami membukukan dan mmampung seluruh suibangalr dalam bentuk uang yang diterima ke
dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan uduk kegiatan Karirpanye.

17. Kami tidak menggunakaD dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami mmerima sumbangan
yang ditarang maka kami mernatuhi ketenomn sebagai bcdkut:
a. Tidak mengguna.kan sumbangan tersebut;
b. Melaporkan sumbangan yaflg dilarang tersebut; da,
c. Menyetorkan sumbmEan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas)

hari sctelah masa Kampanye berakhir dan mehyerahkan butri lapor kepada KpU KABUPATEN
MAGETAN.

18. Kafii mencatat selurui transaksi pehgeluaran Dana Kampanye ke dalam Daltar Aktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye.

t9. KaIni menggunakan harga piuar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalarn aktivitas
peherimaan dan pengeluaraD dana kampanye.

20. Kami tidak mengBmakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, sepeni membiayai saksi
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kami dalam pcmmgutan dan perhitungan suara.

21. Kami membiayai seluruh pengeluamn Kampanyc mmggunakan dana yang ditempatkan dalam
RKDK,

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatirn, dokumen, dar
keterangan yang diperlukan tepai waktu sefta ntenlbedkan akses bagi audiror unruk mendapatkan
infonnasi tentang pembukuah dana katDpanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KlU.

Dcmikiar pemyataan ini dibuat dcngan sebenarnya.

Magetat, 30 Apri! 2019

Keterangan:
* Pilih salah san-r

PUTHUT PUJIONO
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