
Bagaimana cara saya ikut  
dalam pemilihan?

Agar memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan, anda harus:
• sekurang-kurangnya berusia 18 tahun dan merupakan  
 warga negara Australia
• tinggal atau memiliki properti di daerah Dewan
• tercatat pada daftar pemilihan untuk daerah Dewan
• tidak didiskualifikasi dari suatu jabatan resmi, misalnya  
 apabila anda telah melakukan pelanggaran tertentu.
Usulan yang mencalonkan anda sebagai calon perlu 
diajukan oleh:  

• sekurang-kurangnya dua orang yang memenuhi syarat 
yang terdaftar untuk wilayah atau daerah yang sama 
untuk mana anda tengah dicalonkan, atau
• pejabat resmi dari partai politik yang terdaftar.

Anda harus melengkapi beberapa formulir dan secara resmi 
mengajukannya sebelum tengah hari pada hari ditutupnya 
pencalonan dan membayar deposit. NSW Electoral 
Commission dapat memberikan informasi lebih lanjut 
mengenai cara pencalonan yang benar (keterangan 
lengkap mengenai pihak yang dapat dihubungi tertera di 
balik halaman ini).

Anda harus merencanakan dan mengorganisasi 
kampanye sedini mungkin. Anda mungkin perlu 
menggunakan poster, brosur, mengunjungi rumah para 
pemilih, media dan iklan. Aturan yang ketat berlaku untuk 
informasi yang dapat dipublikasikan atau disebarluaskan 
oleh para calon dan para pendukungnya, yang juga dapat 
anda peroleh dari NSW Electoral Commission.

Anda juga harus memberikan informasi mengenai 
sumbangan yang bersifat politik yang mungkin anda 
terima untuk membantu menjalankan kampanye 
pemilihan kepada NSW Election Funding Authority 
(keterangan lengkap mengenai pihak yang dapat 
dihubungi tertera di balik halaman ini). 

Di mana saya dapat memperoleh 
informasi lebih lanjut?

Anda dapat menemukan informasi yang lebih 
rinci dalam Becoming a Councillor pada situs web 

DLG dan LGSA (lihat di bawah ini).  

Dewan setempat anda
Lihat NSW Local Government Directory pada situs 

web DLG (lihat di bawah ini)

Division of Local Government
Department of Premier and Cabinet (DLG)

Email: dlg@dlg.nsw.gov.au
Situs Web: www.dlg.nsw.gov.au
Nomor Telpon: (02) 4428 4100

Local Government Remuneration Tribunal
Lihat Local Government Remuneration Tribunal  

di situs web DLG 

Local Government Association of NSW and 
Shires Association of NSW (LGSA)

Email: lgsa@lgsa.org.au
Situs Web: www.lgsa.org.au

Nomor Telpon: (02) 9242 4000

New South Wales Electoral Commission
Email: enquiries@elections.nsw.gov.au
Situs Web: www.elections.nsw.gov.au

Nomor Telpon: (02) 9290 5999

New South Wales Election Funding Authority
Email: enquiries@efa.nsw.gov.au
Situs Web: www.efa.nsw.gov.au

Nomor Telpon: (02) 1300 022 011

Australian Local Government Women’s 
Association NSW Branch

Email: algwasecretariat@gmail.com
Situs Web: www.algwa.org.au
Nomor Telpon: 0418 699 350

Komunitas setempat kita beraneka-ragam,  
tetapi kaum wanita, penduduk Aborijin dan penduduk 

Kepulauan Selat Torres, masyarakat dari latar-belakang 
yang beraneka-ragam dari segi budaya dan bahasa, 

masyarakat penyandang cacat dan kaum muda kurang 
terwakili di Dewan setempat. 

Dewan yang berhasil mencerminkan keaneka-ragaman 
komunitasnya.

Mengapa tidak mencalonkan diri dalam pemilihan untuk 
pemerintah setempat?

BE A COUNCILLOR.
WAKILILAH KOMUNITAS ANDA.

JADILAH ANGGOTA DEWAN 
KOTAPRAJA ANDA.
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http://www.elections.nsw.gov.au/
http://www.elections.nsw.gov.au/
http://www.elections.nsw.gov.au/
http://www.directory.nsw.gov.au/showorgunit.asp?id=%7bBC07E1E3-86BF-4B31-9EBD-3243C485A922%7d
http://www.dlg.nsw.gov.au/dlg/dlghome/dlg_LocalGovDirectory.asp?index=7&mi=2&ml=7
mailto:dlg%40dlg.nsw.gov.au?subject=
http://www.dlg.nsw.gov.au
http://www.dlg.nsw.gov.au/dlg/dlghome/dlg_CommissionTribunalIndex.asp?areaindex=RT&index=12&mi=4&ml=2
mailto:lgsa%40lgsa.org.au?subject=
http://www.lgsa.org.au
http://www.lgsa.org.au/www/html/7-home-page.asp
mailto:enquiries%40elections.nsw.gov.au?subject=
http://www.elections.nsw.gov.au
mailto:enquiries%40efa.nsw.gov.au?subject=
http://www.efa.nsw.gov.au/
mailto:algwasecretariat%40gmail.com?subject=
mailto:secretary%40algwa.net.au?subject=
http://www.algwa.org.au


Mengapa saya perlu menjadi anggota 
Dewan Kotapraja?

Menjadi anggota Dewan Kotapraja memberi peluang 
menarik untuk membuat perbaikan bagi komunitas 
setempat anda. Jika anda peduli dengan apa yang 
terjadi di dalam komunitas anda, ingin memperindah 
taman setempat, membuat jalan-jalan lebih aman atau 
mendukung usaha setempat, menjadi anggota Dewan 
merupakan pilihan yang baik. 

Menjadi anggota Dewan setempat adalah cara untuk 
mewujudkan semua itu dan membuat daerah anda 
menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. 

Tidak ada tingkat lain di pemerintahan yang sedekat itu 
dengan masyarakat yang diwakilinya.

Menjadi anggota Dewan Kotapraja memberikan peluang 
untuk mewakili pandangan komunitas anda dalam 
keputusan-keputusan penting yang berdampak pada 
kehidupan rakyat sehari-hari.

Juga ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan  
keahlian dan bekerja dengan orang-orang yang sangat beragam.

Apa pekerjaan Dewan Kotapraja?

Dewan Kotapraja memberikan layanan yang menjadi 
andalan rakyat dan bisnis di dalam komunitas, 365 hari 
dalam setahun.

Mereka menyediakan infrastruktur yang diperlukan 
rakyat untuk pergi ke sekolah dan tempat kerja. Mereka 
melindungi lingkungan dan menyediakan taman untuk 
tempat bermain bagi anak-anak. 

Mereka bekerjasama dengan rakyat dan bisnis setempat 
untuk mencari tahu apa yang penting bagi mereka dan 
mewujudkannya.

Mereka memastikan desa-desa, kota-kota kecil dan kota-
kota besar kita tumbuh dan menjadi makmur sekarang 
dan di masa mendatang.

Apa pekerjaan anggota Dewan Kotapraja?

Anggota Dewan Kotapraja mencari tahu apa yang diinginkan 
rakyat setempat dan mewakili pandangan mereka.

Dengan bekerjasama dengan anggota-anggota Dewan 
lain, mereka mengambil keputusan atas apa yang harus 
diperbuat Dewan untuk memenuhi kebutuhan ini dan 
bagaimana uang harus dibelanjakan bagi kepentingan 
terbaik komunitas secara keseluruhan. Mereka memastikan 
Dewan berkinerja baik dan menggunakan uang para 
pembayar pajak dengan efisien.

Mereka tidak terlibat dalam menjalankan pekerjaan Dewan 
sehari-hari (itu adalah peran Manajer Umum).

Apakah saya, atau seseorang yang saya 
kenal, cocok untuk jabatan ini?

Bersikap etis, terbuka dan jujur merupakan ciri khas penting  
dari anggota Dewan yang berhasil. Selain itu juga diperlukan:

• rasa antusias untuk belajar
• keahlian berkomunikasi, termasuk mampu berkomunikasi  
 dengan rakyat di komunitas dan menimbang berbagai  
 pandangan sewaktu mengambil keputusan
• keahlian mengatur waktu dan berorganisasi
• keahlian memecahkan masalah
• keahlian bekerja kelompok.

Anda perlu menyediakan waktu untuk membaca kertas 
kerja Dewan, menghadiri rapat dan mewakili Dewan 
pada sejumlah acara. Waktu yang diperlukan untuk ini 
berbeda-beda tergantung pada Dewan dan pekerjaan 
yang sedang dilakukan, tetapi mungkin dapat memakan 
waktu 10-15 jam setiap minggu.

Ada baiknya anda menghadiri rapat Dewan, berbicara 
dengan anggota Dewan yang sekarang atau mantan 
anggota Dewan atau orang-orang di dalam komunitas 
mengenai persoalan setempat untuk mendapat ide 
mengenai apa pekerjaan anggota Dewan. 

Perlu sekali berbicara dengan keluarga dan sahabat 
mengenai apakah anda secara realistis dapat memasukkan 
tugas sebagai anggota Dewan dalam kehidupan anda 
beserta setiap pekerjaan dan prioritas pribadi lainnya.

Dukungan apa yang akan saya terima?

Setelah dipilih, anda akan menerima pelatihan yang 
diadakan di kantor Dewan Kotapraja dan dukungan lain 
untuk membantu memahami dan berhasil menjalani 
jabatan ini. Pemerintah NSW juga menyelenggarakan 
acara-acara untuk membantu anggota Dewan yang baru 
terpilih.

Dewan Kotapraja membayar sejumlah pengeluaran dan 
menyediakan sarana lain untuk membantu anggota 
Dewan menjalankan tugasnya. Pengeluaran dapat 
mencakup pelatihan, konferensi, perjalanan, telpon dan 
perawatan atas tanggungan, seperti anak-anak. Sarana 
lain dapat mencakup komputer dan peralatan kantor lain 
untuk digunakan bagi urusan Dewan. Dewan Kotapraja 
juga dapat memberikan dukungan untuk membantu 
anggota dewan yang cacat atau yang memerlukan 
bantuan khusus lainnya.

Untuk menghargai apa yang diperbuat anggota Dewan 
untuk komunitasnya, mereka menerima honor tahunan 
dari Dewan Kotapraja yang dibayar setiap bulan. Honor 
ini didasarkan atas rentang honor yang ditetapkan setiap 
tahun oleh Local Government Remuneration Tribunal  
(keterangan lengkap mengenai pihak yang dapat 
dihubungi tertera di balik halaman ini). Honor dihitung 
sebagai penghasilan untuk keperluan pajak.
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