




Mengapa Komite Seleksi Caleg Ada?
 Di usia reformasi Indonesia yang masih relatif muda, kita berada 
di tengah kondisi demokrasi partai politik yang cukup mengkhawatirkan. 
Partai politik yang berdasarkan konstitusi diatur sebagai satu-satunya sarana 
rekrutmen dan kaderisasi calon pemimpin bangsa, mulai dipertanyakan oleh 
publik kredibilitasnya terkhusus setiap kali hajatan pemilu sudah mau dimulai. 
Berbagai permasalahan rekrutmen partai politik sebenarnya sudah menjadi 
rahasia umum seperti : mahar politik, proses rekrutmen yang tertutup 
dan eksklusif, caleg karbitan, masalah under-representation dari identitas 
masyarakat khusus dan berbagai masalah lainnya. 

 Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta di tengah segala tantangan 
yang dihadapi, percaya bahwa harus ada solusi terhadap kekhawatiran publik 
atas masalah rekrutmen partai politik, terkhusus untuk Anggota Legislatif di 
DKI Jakarta. Didasari oleh idealisme PSI untuk mewujudkan sistem rekrutmen 
yang inklusif, meritokratis, dan transparan, Komite Seleksi Caleg PSI Jakarta 
dibentuk dengan fungsi untuk menyusun dan mengeksekusi sistem seleksi 
bakal calon anggota legislatif terbaik di DKI Jakarta untuk mengisi nama-nama 
di surat suara. Harapannya, line up caleg terbaik PSI dapat menghantarkan PSI 
Jakarta menduduki lebih banyak kursi di Kebon Sirih untuk semakin riil 
lagi dalam #HadirKerjaUntukRakyat.

 Kami berharap, proses seleksi caleg PSI Jakarta, 
tidak hanya akan menjadi ajang sirkulasi kepemimpinan, 
tetapi juga sarana edukasi dan kolaborasi dalam 
mengoptimalkan potensi warga Jakarta. Keberadaan 
Komite Seleksi Caleg menjadi bukti nyata komitmen 
PSI Jakarta untuk #MencariPemimpinBaruJakarta 
yang sesuai dengan nilai dan DNA PSI.

Oleh Patriot Muslim, S.Hum 
Ketua Komite Seleksi Calon Anggota Legislatif PSI Jakarta



BAGIAN 1

Komite Seleksi Caleg PSI Jakarta sebagai Solusi

Komite Seleksi Caleg PSI Jakarta sebagai Solusi

 Berdasarkan SK Nomor 0414/SK/DPW-XI/2021 tentang Aturan 
Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia DKI 
Jakarta, tercantum bahwa Seleksi Caleg PSI Jakarta memiliki landasan prinsip-
prinsip sebagai berikut:

1. Seleksi bersifat terbuka untuk semua orang yang ingin mendaftar menjadi  
Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta

2. Seleksi berlandaskan meritokrasi di mana kesempatan akan diberikan 
kepada seseorang berdasarkan kemampuan atau prestasi; dan

3. Seleksi dijalankan secara profesional.

 Demi menjaga landasan prinsip-prinsip tersebut, Komite Seleksi Caleg 
dibentuk dengan melibatkan perwakilan DPW PSI Jakarta, perwakilan 
seluruh DPD PSI se-Jakarta, dan serta perwakilan masyarakat umum. Untuk 
menjaga objektivitas dan netralitas Komite Seleksi Caleg dalam proses yang 
sakral ini, semua nama yang masuk ataupun pernah terdaftar di dalam Komite 
Seleksi Caleg tidak dapat mengikuti seluruh proses Seleksi Caleg dan tidak 
akan didaftarkan pada Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon 
Tetap (DCT) yang akan diserahkan DPW PSI Jakarta kepada KPUD DKI Jakarta 
untuk Pemilu 2024. 
 
 Dalam hal proses dan hasil seleksi caleg, Komite Seleksi Caleg akan 
menyusun rekomendasi akhir berupa nama-nama peserta yang dinyatakan 
lolos proses Seleksi Caleg dan memenuhi kuota nama untuk rekomendasi 
Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan diserahkan kepada DPW PSI DKI 
Jakarta. Dengan demikian, Komite Seleksi Caleg berhak untuk menentukan 
tahapan proses seleksi dan panelis dengan kewajiban untuk menjaga 
independensi dan objektivitas selama proses seleksi caleg.



Apa dan Siapa yang dicari PSI Jakarta?

10 Tanda Anda adalah Calon Pemimpin Jakarta yang Kami Cari!

 PSI Jakarta percaya bahwa mewujudkan bentuk representasi deskriptif 
dan substantif adalah tujuan yang berusaha dicapai melalui proses rekrutmen 
parpol. Representasi deskriptif artinya seorang anggota legislatif mampu 
berdiri untuk identitas kelompok masyarakat yang ia wakili, sedangkan 
representasi substantif artinya seorang anggota legislatif mampu bertindak 
untuk kepentingan dan agenda khusus yang menjadi kegelisahan sang wakil 
rakyat. Dengan kata lain, PSI Jakarta melalui Komite Seleksi Caleg mencari 
anggota legislatif yang mampu merepresentasikan keberagaman identitas 
serta mampu membawa agenda, kepentingan, dan aspirasi substantif dari 
berbagai kelompok masyarakat serta isu di DKI Jakarta ketika duduk di ruang 
rapat DPRD nantinya.  Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah anda adalah 
calon pemimpin Jakarta yang dicari-cari oleh PSI Jakarta, silakan gunakan 
checklist di bawah ini!

*Jika Bro dan Sis ingin mengetahui lebih lanjut terkait AD/ART PSI, ABC PSI, Platform Kebijakan 
PSI Jakarta, dan Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PSI Jakarta, silakan 
mengunduh dokumen-dokumen tersebut di bit.ly/SeleksiCalegPSIJakarta

No Kriteria Calon Anggota Legislatif PSI Jakarta Saya 
Banget!

1
Saya Anti-Korupsi, Anti-Intoleransi dan akan 

memperjuangkan politik bersih, politik kesetaraan dan 
politik kesejahteraan

2 Saya dekat, suka berinteraksi, dan memahami kebutuhan 
masyarakat.

3 Saya memahami tanggung jawab dan tupoksi seorang 
anggota legislatif.

4 Saya menyukai ruang diskusi dan terbuka dengan 
perbedaan pendapat dan gagasan.

5 Saya mengutuk segala bentuk kekerasan seksual!
   

6 Saya siap untuk berkontribusi secara tenaga, gagasan, 
maupun materi untuk membesarkan PSI Jakarta

7 Saya memiliki kestabilan ekonomi dan mampu melakukan 
penggalangan dana publik.

8 Saya memiliki hati yang mau melayani masyarakat dan 
menyukai kolaborasi dengan seluruh elemen PSI Jakarta

9 Saya memiliki keberanian untuk menjadi berbeda demi 
nilai-nilai mulia yang saya perjuangkan

10 Saya percaya bahwa PSI Jakarta adalah harapan 
perubahan untuk DKI Jakarta



Inklusivitas Komite Seleksi Caleg

 Langkah konkrit untuk menghadirkan representasi yang substantif 
sekaligus beragam dalam line up calon anggota legislatif PSI Jakarta di surat 
suara, Komite Seleksi Caleg mendorong Bro dan Sis yang berasal dari:

1. Bagi Bro dan Sis Kader PSI Jakarta
Membangun PSI Jakarta tentunya bukanlah perjuangan yang ringan dan bukan tanpa 
pengorbanan dari kader PSI Jakarta. Di sisi lain, sudah menjadi tugas partai politik pula 
untuk memiliki sistem kaderisasi yang terukur sehingga setiap pengurus dan legislator 
PSI memiliki nilai tambah dalam proses pencalegan. Oleh karena itu, walaupun setiap 
pengurus dan legislator tetap harus mengikuti proses seleksi yang sama, Komite Seleksi 
Caleg telah menyusun penilaian khusus yang mengapresiasi loyalitas dan kinerja 
pengurus serta legislator PSI Jakarta selama ini.

2. Bagi Sis Calon Pemimpin Perempuan
Selain menjadi amanat dari undang-undang untuk memenuhi kuota perempuan 30% di 
surat suara, Komite Seleksi Caleg berusaha untuk mendapatkan caleg-caleg perempuan 
yang berkualitas. Upaya ini akan dilakukan melalui berbagai pembekalan bagi kader 
perempuan, Komite Seleksi Caleg juga berkomitmen untuk menyusun sistem seleksi 
yang ramah gender.

3. Bagi Bro dan Sis dengan Jiwa Muda
Semenjak PSI berdiri, PSI digerakkan oleh para anak-anak muda. PSI Jakarta telah 
memiliki banyak success story  dari anggota legislatif yang terpilih ketika masih duduk 
di bangku kuliah maupun kader  yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pemuda di 
bawah usia 30 tahun. Oleh karena itu, Komite Seleksi Caleg mencari anak-anak muda, 
fresh graduate, mahasiswa, bahkan pelajar yang terdorong untuk menjadi pemimpin 
baru Jakarta.

4. Bagi Bro dan Sis dengan Disabilitas
Politik kesetaraan khususnya untuk isu-isu disabilitas hanya bisa diwujudkan apabila 
ada representasi deskriptif maupun substantif dari rekan-rekan difabel di ruang rapat 
anggota dewan. Oleh karena itu, Komite Seleksi Caleg bukan hanya akan berusaha 
untuk membentuk sistem seleksi yang ramah difabel namun juga mencari rekan-rekan 
difabel maupun aktivis isu disabilitas untuk berjuang di ruang-ruang politik.

5. Bagi Bro dan Sis yang merasa belum terwakilkan!
PSI Jakarta juga menaruh perhatian terhadap kelompok-kelompok termarjinalkan, 
kelompok agama penghayat, kelompok kesukuan, dan kelompok identitas lainnya 
yang selama ini belum terakomodir suara dan aspirasinya dalam proses politik ibukota. 
Kami membuka tangan kami kepada seluruh elemen masyarakat yang tidak pernah 
terakomodir di ruang-ruang rapat DPRD DKI Jakarta.

Pada akhirnya, identitas-identitas di atas memang tidak bisa dipisahkan satu 
dengan yang lain. Keberadaan program kuota pencalegan tidak bertujuan 
untuk mengkotak-kotakan identitas tertentu melainkan untuk mendorong 
Bro dan Sis yang memiliki kegelisahan yang sama dengan PSI Jakarta. 



BAGIAN 2

Bagi Anda yang Terdorong untuk Menjadi 
Bagian dari Solusi

Gelombang Seleksi Caleg PSI Jakarta

a. Komite Seleksi Caleg PSI Jakarta akan membuka 3 (tiga) gelombang 
    seleksi dengan pembabakan:

b. Dilanjutkan dengan fase akhir yaitu :

Gelombang Pertama 11 Mei 2022 - 29 Agustus 2022

Gelombang Kedua 29 Agustus 2022 - 17 Desember 2022

Gelombang Ketiga 05 Januari - 30 Maret 2023

Polling Anggota 30 Maret 2023 - 20 April 2023

Penetapan Rekomendasi 
Daftar Calon Sementara 
(DCS)

20 April 2023 - 27 April 2023

Rapat Pleno Akhir 28 April 2023



Tahapan Seleksi Caleg

Proses Seleksi Calon Anggota Legislatif PSI Jakarta akan dilakukan dalam 3 
gelombang dimulai dari Mei 2022 hingga April 2023. Setiap gelombang akan 
tersusun dari beberapa tahapan seleksi yang wajib diikuti oleh setiap bacaleg 
PSI Jakarta. Berikut tahapan seleksi dari setiap gelombang:

TAHAP 1 : PEMBERKASAN 

Pendaftaran dan pemberkasan bakal calon anggota legislatif PSI Jakarta akan 
dilakukan secara daring melalui website PSI Jakarta (http://jakarta.psi.id/). 
Biodata diri maupun berkas terkait akan secara langsung dimasukkan melalui 
website. Adapun Biodata diri yang wajib dicantumkan oleh Bacaleg antara lain: 
a.    Nama Lengkap
b.    Alamat Surel
c.    Jenis Kelamin
d.    Tempat Tanggal Lahir
e.    Alamat Sesuai KTP
f.     Alamat Domisili (jika berbeda dengan KTP)
g.    3 (tiga) Daerah Pemilihan Preferensi
h.    Pendidikan Terakhir
i.      Profesi
j.      Nomor Whatsapp
k.     Akun Media Sosial

Sedangkan berkas yang wajib dicantumkan antara lain: 
• Scan/Foto KTP dengan format PNG/JPG
• Curriculum vitae dengan format PDF
• Esai Pengantar dengan format PDF (Templat disediakan)
• Video Perkenalan dalam bentuk tautan (Tautan Video dapat dihubungkan 

ke Youtube, Google Drive, Dropbox, dan media penyimpan dokumen lainnya)

Setelah Bacaleg melakukan registrasi secara daring, Bacaleg akan mendapatkan 
tanda terima dan konfirmasi melalui surel. Melalui surel tersebut juga, Bacaleg 
akan mendapatkan tautan jika ingin melakukan revisi/perbaikan terhadap 
dokumen atau identitas diri sampai masa pendaftaran ditutup.

*Templat dan ketentuan dokumen tersebut dapat diunduh melalui 
  bit.ly/SeleksiCalegPSIJakarta 



TAHAP 2 : UJI SOLIDARITAS

Bacaleg yang telah lulus tahapan seleksi pemberkasan akan memasuki 
tahapan selanjutnya yaitu Uji Solidaritas. Dalam periode kurang lebih 28 hari, 
bacaleg akan menjalankan 5 (lima) aktivitas yang bertujuan untuk menguji 
kompetensi dan kemampuan lapangan seorang bacaleg. Empat Aktivitas 
tersebut antara lain:

1. Melakukan Deklarasi Publik maju sebagai Caleg dari PSI Jakarta dan tengah 
mengikuti proses seleksi Caleg. 

2. Melakukan Rekrutmen Anggota Baru PSI Jakarta dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan Anggota (SPA) yang diberikan kepada Komite Seleksi Caleg. 

3. Mengikuti Tes Solidaritas, yaitu serangkaian soal tes tertulis terkait dengan materi:  
ABC PSI, AD/ADRT PSI, Platform PSI Jakarta, dan Buku Saku Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan Seksual PSI Jakarta.

4. Menyelenggarakan 3 (tiga) kali Kegiatan Sosial di dapil preferensi yang dipilih.

5. Leaderless Group Discussion (LGD) adalah diskusi terbatas antar bacaleg di satu 
dapil yang sama untuk mendiskusikan isu-isu di Dapil dan bagaimana mengatasi 
permasalahan tersebut sebagai seorang anggota DPRD.

TAHAP 3 : JURI RAKYAT

Juri Rakyat adalah tahapan dimana setiap bacaleg di satu dapil akan 
dikumpulkan untuk melakukan kampanye, pemaparan visi misi, dan dialog 
bersama dengan representasi warga di setiap daerah pemilihan. Setiap 
bacaleg wajib mempersiapkan Grand Design dengan substansi : Visi-Misi  
dan Program/Kebijakan yang akan didorong. Komite Seleksi Caleg juga akan 
mengundang pengamat (observer) dari kalangan profesional dan akademisi 
dalam Juri Rakyat.

TAHAP 5: POLLING ANGGOTA (2023)

Polling Anggota dilakukan dalam proses pencalegan bahkan berkontribusi 
besar dalam proses seleksi caleg dan perolehan nomor urut sebagai wujud 
komitmen PSI Jakarta terhadap demokrasi internal dan pelibatan anggota 
partai politik dalam proses rekrutmen dan kaderisasi calon anggota legislatif. 
Polling Anggota akan dilakukan setelah 3 (tiga) gelombang seleksi telah 
menghasilkan paling banyak 150% nama Bacaleg dari DCS. 

TAHAP 4: WAWANCARA PANELIS

Wawancara panelis adalah tahapan dimana setiap bacaleg akan diwawancara 
secara langsung oleh panelis yang telah disiapkan oleh Komite Seleksi Caleg.



Penentuan Daerah Pemilihan (DAPIL)

Bacaleg memiliki hak untuk menentukan dan mengubah daerah pemilihan 
(Dapil) dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Pada tahap pendaftaran, Bacaleg berhak memilih 3 (tiga) Dapil pilihan di 
laman pendaftaran Caleg.

2. Pada tahap Uji Solidaritas, Bacaleg berhak menjalankan kegiatan di 
ketiga dapil pilihan. 

3. Pasca melakukan Uji Solidaritas, Bacaleg wajib menentukan satu dapil                       
yang akan menjadi dapil Juri Rakyat.

4. Pasca tahap Juri Rakyat hingga pasca Wawancara Panelis, Bacaleg      
memiliki hak untuk mengajukan perpindahan dapil dengan mengajukan 
surat permohonan kepada Komite Seleksi Caleg untuk kemudian 
diputuskan oleh Komite Seleksi Caleg. Dalam kondisi khusus, Komite 
Seleksi Caleg berdasarkan hasil Juri Rakyat dan Wawancara Panelis  juga 
berhak mengajukan usulan perpindahan dapil kepada bacaleg yang 
bersangkutan.

5. Dapil bacaleg akan terkunci setelah bacaleg lolos seleksi gelombang dan 
masuk ke tahapan polling anggota pada tahun 2023. 

6. Perubahan dapil pasca polling anggota hanya bisa terjadi apabila terdapat 
kondisi khusus yang diputuskan Komite Seleksi Caleg berkoordinasi 
dengan DPW PSI Jakarta dan bacaleg yang bersangkutan.



Pelanggaran dan Tata Tertib Tambahan dalam Proses Seleksi

Komite Seleksi Caleg memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga integritas 
dari sistem seleksi calon anggota legislatif PSI Jakarta oleh karena itu, perlu 
diketahui bahwa, segala bentuk kecurangan baik yang disengaja maupun 
tidak sengaja yang dilakukan oleh bakal calon anggota legislatif di setiap 
tahapan akan ditindak tegas oleh Komite Seleksi Caleg. Komite Seleksi Caleg 
tidak mentolerir segala bentuk pemalsuan, plagiarisme, suap-menyuap, dan 
pelanggaran etika dan integritas lainnya yang terjadi selama proses seleksi 
caleg. Mekanisme yang akan dijalankan oleh Komite Seleksi Caleg terkait 
dengan pelanggaran antara lain:

1. Komite Seleksi Caleg menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh 
bacaleg baik secara langsung  maupun melalui hotline.

2. Komite Seleksi Caleg akan melakukan penelusuran mandiri untuk 
memverifikasi fakta dan data dari pelanggaran yang dilakukan.

3. Komite Seleksi Caleg akan memanggil bacaleg yang terkait serta saksi 
dan/atau pihak yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.

4. Komite Seleksi Caleg akan mengadakan rapat internal Komite Seleksi 
Caleg untuk mengambil keputusan.

Sanksi yang akan diberikan oleh Komite Seleksi Caleg kepada bakal calon 
legislatif serendah-rendahnya adalah skors dan pengurangan poin dan 
seberat-beratnya adalah dikeluarkan dari proses seleksi caleg PSI Jakarta.
Komite Seleksi Caleg juga memberikan ruang bagi Bacaleg yang sudah 
mendaftarkan diri dan telah lolos tahap pemberkasan di sebuah gelombang, 
namun tidak bisa menjalankan tahapan lanjutan di gelombang tersebut 
dikarenakan: sakit, musibah force majeure, atau ditengah pekerjaan dan 
studi yang belum bisa ditinggalkan dalam kurun waktu tertentu. Bacaleg 
dapat mengajukan surat keterangan mengajukan kompensasi kepada 
Komite Seleksi Caleg untuk kemudian diproses.



Linimasa Seleksi Caleg PSI Jakarta 

Lampiran Rencana Linimasa

Tanggal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan pelaksanaan 
tahapan pencalegan dan kondisi khusus.  

Tahapan

Pendaftaran 
Berkas

Seleksi 
Pendaftaran

Tahapan Uji 
Solidaritas

Seleksi Uji 
Solidaritas

Tahapan Juri 
Rakyat

Seleksi Juri 
Rakyat

Tahapan 
Wawancara 

Panelis

Seleksi 
Wawancara 

Panelis

Pengumuman 
Hasil Seleksi 
Gelombang

Polling 
Anggota

Penetapan 
Nomor Urut 
oleh Komite

Rapat Pleno

Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3

Mulai Selesai Mulai Selesai Mulai Selesai

11-May-
2022

10-Jun
-2022

29-Aug
-2022

28-Sep
-2022

5-Jan
-2023

22-Jan
-2023

10-Jun
-2022

17-Jun
-2022

28-Sep
-2022

5-Oct
-2022

23-Jan-
2023

27-Jan
-2023

18-Jun
-2022

16-Jul
-2022

6-Oct
-2022

3-Nov
-2022

29-Jan-
2023

19-Feb
-2023

16-Jul
-2022

23-Jul
-2022

3-Nov
-2022

10-Nov
-2022

19-Feb-
2023

23-Feb
-2023

24-Jul
-2022

31-Jul
-2022

11-Nov
-2022

18-Nov
-2022

25-
Feb-
2023

4-Mar
-2023

31-Jul
-2022

7-Aug
-2022

18-Nov
-2022

25-Nov
-2022

4-Mar
-2023

8-Mar
-2023

15-
Aug-
2022

22-Aug
-2022

3-Dec
-2022

10-Dec
-2022

16-Mar-
2023

23-Mar
-2023

22-
Aug-
2022

29-Aug
-2022

10-Dec
-2022

17-Dec
-2022

23-
Mar-
2023

30-Mar
-2023

29-
Aug-
2022

29-Aug
-2022

17-Dec
-2022

17-Dec
-2022

30-
Mar-
2023

30-
Mar-
2023

30-
Mar-
2023

20-Apr
-2023

20-Apr
-2023

27-Apr
-2023

27-Apr
-2023

28-Apr
-2023



BAGIAN 3

Lebih Jauh tentang PSI Jakarta

Rujukan Dokumen PSI Jakarta lainnya

Untuk mempersiapkan diri dalam proses seleksi calon anggota legislatif, 
kami mendorong Bro dan Sis untuk mengakses, mempelajari, dan 
memahami beberapa dokumen yang berkaitan dengan landasan 
perjuangan PSI serta catatan kinerja PSI Jakarta untuk mengenal kami 
lebih dekat.

Akses dokumen-dokumen diatas melalui bit.ly/SeleksiCalegPSIJakarta



Temui Komite Seleksi Caleg PSI Jakarta

Komite Seleksi Caleg PSI Jakarta menyediakan kanal call center yang senantiasa 
menerima pertanyaan dan menerima pendapat dari publik. Call center ini 
juga adalah ruang aman bagi Bro dan Sis bacaleg, kader PSI Jakarta, maupun 
publik yang menemukan kejanggalan dalam proses seleksi caleg ataupun 
aduan lainnya terkait pencalegan PSI Jakarta. Bro dan Sis yang mengalami 
kendala serta kesulitan dalam proses seleksi silakan menyambangi kantor PSI 
Jakarta untuk dibantu oleh Komite Seleksi Caleg. 

Komite Seleksi Caleg PSI Jakarta dapat dihubungi melalui:

seleksicalegdki@gmail.com

0821 165 165 24

Gedung Kantor DPD PSI Jakarta Selatan (Lt.2) 
Jl. Panglima Polim No.116i,RT.1/RW.6, Melawai, 
Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 12130



Frequently Asked Question (FAQ)

Q : Saya tidak bisa mendaftarkan diri di Website PSI Jakarta 
karena keterbatasan perangkat atau belum terbiasa dengan 
website. Bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan? 

A : Bro dan Sis yang kesulitan dalam mendaftarkan diri di Website 
PSI Jakarta bisa menghubungi call center Komite (0821-165165-24).                                                           
Bro dan Sis juga boleh menyambangi kantor DPW atau DPD PSI 
di DKI Jakarta untuk mendapatkan asistensi langsung untuk 
mendaftarkan diri di website.

Q : Apa keuntungan saya mendaftar di gelombang pertama 
seleksi caleg PSI Jakarta?

A :  Selain Bro dan Sis akan mendapatkan nilai tambah dalam 
proses seleksi, Bro dan Sis yang mengikuti gelombang 1 akan 
diuntungkan karena : (1) Akan terlebih dahulu mendapatkan 
pembekalan program kaderisasi untuk caleg PSI Jakarta, (2) 
Dilibatkan lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan PSI Jakarta 
sebagai bacaleg, (3) Memiliki waktu lebih panjang untuk 
membangun hubungan dengan pengurus dan anggota PSI, dan 
berbagai keuntungan lainnya.

Q : Saya adalah profesional atau mahasiswa yang tergerak untuk 
mendaftarkan diri sebagai caleg PSI namun karena terkendala 
dengan kondisi kontrak kerja/studi saya belum bisa muncul di 
publik sebagai bacaleg, apakah tetap bisa mengikuti proses 
seleksi?

A :  Tentu Bisa! Bro dan Sis dapat mengikuti terlebih dahulu proses 
pendaftaran dan pemberkasan. Apabila Sis dan Bro telah lolos 
seleksi berkas, Bro dan Sis dapat mengajukan Surat Keterangan 
Mengajukan Kompensasi kepada Komite Seleksi Caleg agar Bro 
dan Sis dapat mengikuti tahapan yang terbuka di gelombang 
selanjutnya.

Q : Jika saya gagal dalam seleksi gelombang pertama, apakah 
saya bisa mengikuti gelombang pencalegan selanjutnya?

A : Bro dan Sis yang dinyatakan gagal dalam proses seleksi suatu 
gelombang, masih memiliki kesempatan untuk mengikuti proses 
seleksi di gelombang selanjutnya. Namun, Bro dan Sis harus 
mengikuti ulang seluruh tahapan dari awal ya!
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