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DASAR HUKUM PEMILU 
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURNTB 2013

UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 
2005 dan terakhir dengan UU No 12 Tahun 20082005 dan terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008

UU No. 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

PP No. 6 Tahun 2005PP No. 6 Tahun 2005
Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah terakhir dengan PP No. 
49 Tahun 2008.

Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009
Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan 
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat 
Pemungutan Suara

Keputusan  KPU Provinsi NTB No : 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012
T t T h P d J d l P l P ilih UTentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Gubernur dan Wakil Gubernur  Nusa Tenggara Barat Tahun 2013
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1. KPPS sebagai kelompok yang dibentuk PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di TPS merupakan lembagamenyelenggarakan pemungutan suara di TPS merupakan lembaga
penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis. Sebagai
bagian dari penyelenggara pemilukada,

2 KPPS d l l k k t h i d2. KPPS dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. KPPS perlu melakukan
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan
cermat, teliti dan konsisten dengan menggunakan data-data asli
yang diperoleh dari surat suara.

3. KPPS juga perlu melaksanakan kegiatan pemungutan danj g p g p g
penghitungan suara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KPPSPERAN DAN TANGGUNG JAWAB KPPS

Bersikap adil dan netral.
Menjalankan kewajibannya agar pemilih mempercayaiMenjalankan kewajibannya agar pemilih mempercayai
proses pemilihan.
Bersikap simpatik, sopan, dan siap membantu setiapBersikap simpatik, sopan, dan siap membantu setiap
saat.
Memperlakukan semua pemilih sama rata dan dengan
rasa hormat.
Tidak mengenakan atribut / kaos, topi atau benda
apapun yang mempromosikan tim kampanye/pasanganapapun yang mempromosikan tim kampanye/pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
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1. Ketua KPPS Menerima Dan Memeriksa Seluruh 

Kegiatan KPPS Sebelum  13 Mei   2013

Kelengkapan Dan Administrasi TPS.
2. Mengumumkan Waktu Dan Lokasi TPS.
3 M i S t M d t S k i3. Menerima Surat Mandat Saksi.
4. Mengundang Pemilih.
5 Bimbingan Teknis Anggota KPPS5. Bimbingan Teknis Anggota KPPS.
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Bentuk dan Ukuran TPS

1. Ukuran TPS sekurang-kurangnya panjang 10 meter dan lebar 8
meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat
menampung peralatan TPS atau kegiatan pemungutan danmenampung peralatan TPS atau kegiatan pemungutan dan
penghitungan suara.

2. Harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
3 Mempertimbangkan al r kegiatan pem ng tan dan penghit ngan3. Mempertimbangkan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan 

suara
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RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. PERSIAPAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
2. RINGKASAN TUGAS KPPS PADA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
3. DENAH RAPAT PEMUNGUTAN SUARA3. DENAH RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
4. PROSEDUR RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1) Memandu sumpah dan janji
2) M ik d lih tk l t il b2) Memeriksa dan memperlihatkan peralatan pilgub
3) Menghitung surat suara
4) Menandatangani berita acara
5) memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi 

memasuki TPS
6) Menandai salinan daftar pemilih tetap) p p
7) Pemilih menerima surat suara
8) Pemilih mencoblos surat suara
9) Memasukan surat suara ke kotak suara9) Memasukan surat suara ke kotak suara
10)Menandai salah satu jari tangan dengan tinta
11)Penutupan penghitungan suara
12)Mengamankan Surat Suara12)Mengamankan Surat Suara
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1. PERSIAPAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
Selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat anggota 
KPPS harus berada di TPS dengan Tugas  :

1. Memeriksa TPS dan perlengkapannya bersama Petugas
Keamanan TPS dengan atau tanpa saksi.

2. Memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudahg g p y g
ditentukan.

3. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta
kelengkapan administrasi di depan meja Ketua KPPS.kelengkapan administrasi di depan meja Ketua KPPS.

4. Mempersilakan pemilih dan saksi untuk memasuki TPS secara
tertib pada pukul 06.50.

5 Memeriksa keabsahan pemilih (tinta di jari kartu pemilih dan5. Memeriksa keabsahan pemilih (tinta di jari, kartu pemilih, dan
surat pemberitahuan) dan mempersilakan menempati tempat
duduk yang telah disediakan. Pemeriksaan tinta di jari untuk
memastikan yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnyamemastikan yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya
(mencoblos)
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2. RINGKASAN TUGAS KPPS PADA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1 :
KPPS 4 menerima pemilih, memeriksa semua jari tangan untuk
melihat tinta, mencocokkan jenis kelamin. Terhadap pemilih dari TPSj p p
lain dapat diminta KTP/identitas lain/surat keterangan memilih di
tempat lain (Formulir Model A-8 KWK) dari PPS untuk kesesuaian
Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih dengan identitasFormulir Model C6 KWK.KPU dan Kartu Pemilih dengan identitas
Pemilih tersebut, memberi nomor urut sesuai kehadiran pemilih.

Langkah 2 : g
Ketua KPPS memanggil pemilih ke mejanya, KPPS 2 meneliti Kartu 
Pemilih dan Surat Pemberitahuan (Form Model C 6 KWK) serta 
memberikan tanda centang (v) nama dan nomor pemilih dari salinanmemberikan tanda centang (v) nama dan nomor pemilih dari salinan
Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. KPPS 3 mengambil Surat 
pemberitahuan yang dibawa pemilih.

Langkah 3 : 
Ketua KPPS menandatangani surat suara dan memberikan satu 
lembar surat suara kepada pemilihlembar surat suara kepada pemilih
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Langkah 4 :  
KPPS 5 mengarahkan pemilih menuju Bilik Pemberian Suara yang g p j y g
kosong, KPPS 5 harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada 
di belakang Bilik Pemberian Suara kecuali pemilih yang bersangkutan.

Langkah 5 : 
KPPS 6 memastikan bahwa para pemilih telah melipat surat suara 
dengan benar sehingga tanda tangan Ketua KPPS dapat terlihat sertadengan benar sehingga tanda tangan Ketua KPPS dapat terlihat serta 
pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

Langkah 6 : g
KPPS 7 menandai (mencelupkan) salah satu jari tangan pemilih sebelum 
pemilih keluar dari areal TPS.

Petugas Keamanan TPS mengatur ketertiban antrean
para pemilih sebelum memasuki TPS dan menjaga pintu
keluarnya Petugas keamanan harus memastikan bahwakeluarnya. Petugas keamanan harus memastikan bahwa
tidak seorang pun yang berada di belakang bilik
pemberian suara kecuali para pemilih sedang mencoblos.
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3. DENAH RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
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4. PROSEDUR RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pukul 07.00 Ketua KPPS membuka rapat Pemungutan Suara. Apabila rapat 
pemungutan sudah dibuka namun pemilih belum  ada yang hadir, rapat 
pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya pemilih yang hadir.pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya pemilih yang hadir.

LANGKAH 1 
MEMANDU SUMPAH/JANJI ANGGOTA KPPS
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LANGKAH 2LANGKAH 2 
MEMERIKSA DAN MEMPERLIHATKAN PERLENGKAPAN 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

K t KPPSKetua KPPS
1. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di 

atas meja secara tertib dan teratur.
2 Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bah a kotak s ara benar2. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara benar-

benar kosong.
3. Menutup kembali, mengunci dan meletakannya di tempat yang telah 

ditentukanditentukan.
4. Mengindentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan 

peralatan administrasi dengan bantuan Anggota KPPS.
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NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

A 1 (satu) buah KOTAK SUARA yang tersegel yang berisi :A 1 (satu) buah KOTAK SUARA yang tersegel, yang berisi :

1 Surat Suara Jumlah DPT per TPS +2.50%

2 Segel Pemilukada 15 Lembar Untuk menyegel sampul VS12 Segel Pemilukada 15 Lembar Untuk menyegel sampul V.S1, 
V.S3.1, V.S3.2, V.S4, Lubang 
Kotak Suara, Gembok, Sampul 
Anak Kunci dan Sampul V.S2 
(2 lembar sampul) Sisanya(2 lembar sampul), Sisanya 
untuk cadangan

3 Tinta (untuk tanda khusus) 1 -2 Botol

4 Formulir berita acara (Model C-
KWK) dan lampirannya

5 rangkap ditambah saksi 
yang  hadir 

5 rangkap yaitu :
- 1 rangkap untuk PPK
- 1 rangkap untuk KPU Kab
- 1 rangkap untuk PPLg p
- 1 rangkap untuk di KPPS.
- 1 rangkap untuk 
pengumuman di PPS
Ditambah Saksi yang hadir y g
masing- masing 1 rangkap
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5 Sampul 8 buah
Ada 5 jenis :
- V.S1,

V S2 (2 l b )- V.S2 (2 lembar),
- V.S3.1,
- V.S3.2,
- V.S4, dan

l bi t k k k i (2- sampul biasa untuk anak kunci (2
lembar).

6 Alat pencoblos 2 Buah
Pada Pemilukada masih berlaku

MENCOBLOSMENCOBLOS
7 Alas pencoblosan 2 Buah
8 Spidol besar/kecil 2 Buah Alat tulis administrasi di TPS

9 Ballpoint (biru/ungu) 2 Buah Alat tulis administrasi di TPS9 Ballpoint (biru/ungu) 2 Buah Alat tulis administrasi di TPS

10 Karet 20 Gelang Untuk pengikat surat suara

11 Lem 1 Botol
12 Plastik 6 Buah Untuk tempat Berita Acara dan12 Plastik 6 Buah Untuk tempat Berita Acara dan

lampirannya.
13 Alat Bantu Tuna Netra 1 buah

B DI LUAR KOTAK SUARA t l iB DI LUAR KOTAK SUARA, antara lain :

1 Bilik Suara 2 buah Dapat ditambah sesuai kebutuhan danbisa berasal 
dari swadaya masyarakat
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2 Formulir model C6-KWK
(Pemberitahuan/Undangan)

Sebanyak Jumlah Pemilih 
dalam DPT

Diterima lebih dulu



NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN
3 Salinan DPT untuk setiap TPS 4 rangkap ditambah Yaitu :

Ssaksi yang hadir. - 1 rangkap untuk KPPS kedua
- 1 rangkap untuk KPPS keempat
- 1 rangkap untuk pengumuman di TPS.
- 1 rangkap untuk PPL

S k i i i 1 k- Saksi masing-masing 1 rangkap.

4 Stiker bertuliskan Pemilukada 
untuk ditempel di kotak suara

1 buah

5 Daftar Pasangan Calon 
Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah

1 lembar Untuk ditempatkan dekat pintu masuk 
TPS

6 T d P l K t KPPS 1 B h6 Tanda Pengenal Ketua KPPS 1 Buah

7 Tanda Pengenal Anggota 
KPPS

6 Buah

8 Tanda Pengenal Saksi Sesuai dengan jumlah g g j
Pasangan Calon

9 Buku Panduan KPPS 1 Buku
10 Kantong Plastik 1 Buah Digunakan untuk menyimpan 

l k TPS di l k t kperlengkapan TPS yang di luar kotak 
suara.

11 Tali Pengikat (benang kasur) 1 gulung
12 Gembok dan Anak Kunci 1 buah Dalam kantong plastik transparang p p
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LANGKAH 3
MENGHITUNG SURAT SUARA YANG DITERIMA UNTUK TPSMENGHITUNG SURAT SUARA YANG DITERIMA UNTUK TPS
Ketua KPPS
1. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi-saksi yang hadir bahwa 

sampul yang berisikan surat suara bagi pemilihan Gubernur dan Wakilsampul yang berisikan surat suara bagi pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur masih dalam keadaan tersegel.

2. Dibantu oleh KPPS, menghitung seluruh jumlah surat suara yang ada di 
TPS-nya dan mengumumkan jumlah surat suara yang diterima KetuaTPS-nya dan mengumumkan jumlah surat suara yang diterima. Ketua 
KPPS mencatat di model C1-KWK Baris B1 Kolom 3.

LANGKAH 4
MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Ketua KPPS Mengisi Model C4-KWK sesuai dengan jenis dan jumlah 
barang yang ada dan menandatanganinyabarang yang ada dan menandatanganinya.
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LANGKAH 5
MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH DAN SAKSIMEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH DAN SAKSI

Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang:
Tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pilgub kepada pemilih dan
saksi-saksi yang hadir di TPS. Saat memberikan penjelasan, Ketua KPPS
membuka dan memperlihatkan contoh surat suara kepada pemilih.
Penjelasan ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Saudara-saudara
Pada hari ini kita khususnya WNRI dan berdomisili seluruh NTB yang telah berhak

ilih t k k b ik d P ilih G b dmemilih, secara serentak akan memberikan suaranya pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2013.
Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam skala
lokal di NTB dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan
Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,
Jujur dan Adil.j
Sebelum saudara-saudara melaksanakan pemberian suara, perlu diberikan
penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, sehingga upaya Saudara tidak sia-
sia dan surat suara yang saudara coblos benar-benar sahsia dan surat suara yang saudara coblos benar benar sah.
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Untuk itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh Saudara adalah sebagai berikut :
Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara dalam BilikPemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara dalam Bilik
Pemberian Suara dengan cara mencoblos surat suara untuk memilih pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang hendak Saudara pilih.
Pada TPS ini terdapat surat suara sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam salinan DaftarPada TPS ini terdapat surat suara sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam salinan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) dan cadangan sebesar 2,5 % dari seluruh pemilih yang terdaftar.
Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 ini memuat Nomor Urut,
F t d N P C l K t P ilih t k b ik di BilikFoto dan Nama Pasangan Calon. Kesempatan Pemilih untuk memberikan suara di Bilik
Pemberian Suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran yang tertera dalam surat
pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
Pemilih akan menerima 1 (satu) lembar surat suara yaitu : Surat Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
Cara memberikan suara pada surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahunp
2013 ini dilaksanakan dalam Bilik Pemberian Suara dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
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1. Surat suara sebanyak 1 (satu) lembar dibuka lebar-lebar dan diperiksa oleh pemilih 
dan pastikan apabila surat suara tersebut dalam keadaan baik. Apabila surat suara 
dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta gantinya. Penggantian surat suara 
hanya dapat dilakukan satu kali.

2. Pemilih yang telah menerima 1 (satu) lembar surat suara dari Ketua KPPS, langsung y g ( ) g g
menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.

3. Sebelum mencoblos surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, surat suara 
diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya 
dicoblos dengan alat pencoblos

Cara pencoblosan surat suara :Cara pencoblosan surat suara :
(Ketua KPPS memperlihatkan contoh surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur)
Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih bahwa surat suara sah Pemilihan Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih bahwa surat suara sah Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
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1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
2 Tanda coblos hanya dalam salah satu kotak segi empat yang bermuat satu pasangan2. Tanda coblos hanya dalam salah satu kotak segi empat yang bermuat satu pasangan

calon; atau
3. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto

dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; ataudan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
4. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat

nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
5 T d bl t d t d l h t i k t k i t t f t5. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nama, foto

dan nama pasangan calon; atau
6. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan KPU NTB;
7. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
8. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada kertas surat suara yang tidak rusak; dan
9. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatanp

Setelah pemilih mencoblos, kertas surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga 
tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan hasil pencoblosan tidak dapat g p p p
dilihat.
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Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada 
surat suara hal tersebut mengakibatkan suara tidak sahsurat suara, hal tersebut mengakibatkan suara tidak sah.
Setelah memberikan surat suaranya, pemilih menuju ke tempat kotak
suara dan memperlihatkan surat suara yang terlipat ke pada Ketua
KPPS k di di k k d l k k di d l hKPPS, kemudian dimasukan ke dalam kotak suara, yang dipandu oleh
Anggota KPPS ke 6 (enam).
Pemilih yang telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara,
selanjutnya oleh anggota KPPS ke 7 diberikan tanda khusus (tinta) pada
salah satu jari tangan pemilih yang bersangkutan

Kegiatan pemberian suara oleh pemilih secara bergiliran dilakukan
sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar
Pemilih Tetap untuk TPSPemilih Tetap untuk TPS.
Demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih.....
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LANGKAH 6
MEMASUKI TPS 

Anggota KPPS ke 4Anggota KPPS ke-4
mengambil posisi dekat pintu masuk TPS dan :
1. Memeriksa salah satu jari tangan pemilih apakah ada bekas tinta khusus

atau tidak bila ada tidak diijinkan masuk ke TPSatau tidak, bila ada tidak diijinkan masuk ke TPS.
2. Memeriksa pemilih apakah membawa undangan untuk memberikan

suara.
3. Mencatat nama pemilih dikertas yang dibuat sendiri (lihat contoh),3. Mencatat nama pemilih dikertas yang dibuat sendiri (lihat contoh),

menuliskan nomor urut kehadiran pada surat undangan pemilih dan
mempersilahkan duduk di tempat yang sudah dipersiapkan.

4. Mencatat jenis kelamin pemilih.j p
5. Meminta KTP/indentitas lainnya dari pemilih yang berasal dari TPS lain

untuk memastikan kesesuaian Undangan (Formulir C6-KWK.KPU)
dengan identitas pemilih.
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LANGKAH 7
MENANDAI SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI TPS DANMENANDAI SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI TPS  DAN 
MEMBERIKAN SURAT SUARA

Ketua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor urutKetua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor urut
kehadirannya.
Pemilih mendatangi meja Ketua KPPS dan memperlihatkan kartu pemilih
dan surat pemberitahuan untuk memberikan suaradan surat pemberitahuan untuk memberikan suara.
Anggota KPPS ke – 2
1. Mencari nama dan nomor pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap.
2. Memberikan tanda centang (“v“) di sebelah nama pemilih sebagai

tanda bahwa pemilih tersebut berhak memilih (lihat gambar).
3. Memeriksa kartu pemilih dan surat pemberitahuan untukp p

memberikan suara guna memastikan keabsahannya.
4. Mengambil Kartu Pemilih, dan mengambil undangan untuk

memberikan suaramemberikan suara.
5. Mencatat pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTa) setiap pemilih yang

menerima surat suara namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih.
6 Mencatat jika pemilih tersebut menerima penggantian surat suara6. Mencatat jika pemilih tersebut menerima penggantian surat suara

untuk mengganti yang rusak atau keliru cobblos
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Contoh penandaan nama pemilih dalam salinan DPT terhadap 
mereka yang berhak memilih:mereka yang berhak memilih:
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LANGKAH 8
PEMILIH MENERIMA SURAT SUARA

Anggota KPPS ke – 3
Memberikan surat suara kepada Ketua KPPS.
Ketua KPPS
Membubuhkan tanda tangan di bagian belakang setiap lembar surat suara 
pada kolom yang disediakan dan memberikannya kepada pemilih.

SURAT SUARA YANG RUSAK
Jika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek hasil cetak kurangJika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek hasil cetak kurang
sempurna, ada tulisan/coretan) atau pemilih melakukan kesalahan dalam
pencoblosan, maka Pemilih mengembalikan surat suara kepada Ketua
KPPS untuk menerima surat suara baru.
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LANGKAH 9
PEMILIH MENCOBLOS SURAT SUARA DI DALAM BILIK SUARAPEMILIH MENCOBLOS SURAT SUARA DI DALAM BILIK SUARA

Anggota KPPS ke – 5
1 Mempersilakan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah kosong1. Mempersilakan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah kosong.
2. Membantu pemilih penyandang cacat atau tuna netra bila diminta oleh 

pemilih.

LANGKAH 10
MEMASUKAN SURAT SUARA KE KOTAK SUARA

1 Setelah mencoblos surat suara pemilih melipat kembali surat suara seperti1. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti 
semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS  terlihat dan tanda coblosan 
tidak dapat dilihat.

2 Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua2. Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua 
KKPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat suara 
dimasukan ke dalam kotak suara.

Anggota KPPS ke-6
Wajib senantiasa mengawasi dan memastikan pemilih memasukan surat
suaranya ke dalam kotak suara tanpa menyentuh surat suara.
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LANGKAH 11
MENCELUPKAN SALAH SATU JARI KE TINTA

Anggota KPPS ke-7
Menandai pemilih dengan tinta khusus dengan cara memberi tanda atau
mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta khusus yang tersedia.
Kemudian anggota KPPS ke-7, mempersilakan pemilih meninggalkan
lingkungan yang dibatasi di dalam TPS.

LANGKAH 12
PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA
Menjelang PUKUL 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Rapat 
Pemungutan Suara akan ditutup.
Siapa pun tidak dibolehkan memberikan suara setelah penutupan pukul 13.00 
kecuali:
1. Pemilih yang telah menunggu giliran dan sudah mendapat nomor urut,
2. Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS yang membawa surat 

pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
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LANGKAH 13
MENGAMANKAN SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI DAN RUSAKMENGAMANKAN SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI DAN RUSAK

Anggota KPPS ke – 3 
memilah surat suara yang tidak digunakan (tidak terpakai atau rusak/keliruy g g ( p
coblos) :

Surat suara yang tidak terpakai
1 Memberi tanda X (silang) yang besar dan diparaf pada semua surat suara1. Memberi tanda X (silang) yang besar dan diparaf pada semua surat  suara  

yang tidak terpakai oleh Ketua KPPS. Hal ini hanya dapat dilakukan setelah 
penutupan rapat pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

2 Mengikat setiap tumpukan dan memasukan ke dalam sampul yang2. Mengikat setiap tumpukan dan memasukan ke dalam sampul yang 
diperuntukan surat suara yang tidak terpakai dan harus disegel (Sampul VS 2 
KWK).

Surat suara yang rusak
1. Pada Surat Suara yang rusak atau salah dicoblos ditulis kata RUSAK dengan 

huruf besar.
2 M ik t t k t b t d k k b li k d l l2. Mengikat tumpukan tersebut dan memasukan kembali ke dalam sampul yang 

diperlukan surat suara rusak dan sampul tersebut harus disegel (Sampul VS 
3 – KWK).
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Saksi di TPS
menunjukkan mandat tertulis dari tim kampanyemenunjukkan mandat tertulis dari tim kampanye,
Peran memastikan bahwa proses pemilihan ini
berlangsung adil bagi Pasangan Calon yang merekaberlangsung adil bagi Pasangan Calon yang mereka
wakili.

Hak Saksi :
1. Hadir pada persiapan pembukaan TPS dan saat p p p p

perlengkapan suara diperiksa serta kotak suara 
dikunci dan disegel.

2 M ti t k li t2. Mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat 
pemilih mencoblos surat suara.

3 Mengajukan keberatan dan pertanyaan serta3. Mengajukan keberatan dan pertanyaan serta 
meminta penjelasan kepada Ketua KPPS terhadap 
kasus yang terjadi.

4. Mengikuti proses penghitungan suara.
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Saksi dilarang :
1. Mempengaruhi pilihan pemilih atau mencoba

mengintimidasi pemilih.
2 M i t h t KPPS2. Memerintah anggota KPPS.
3. Menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara.
4 Mengatur perlengkapan pemungutan suara4. Mengatur perlengkapan pemungutan suara.
5. Mengganggu anggota KPPS saat mereka sedang

melaksanakan tugasnya.
6. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara atau

menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.
7 Mengg nakan atrib t pasangan calon G bern r dan7. Menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur.
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PEMANTAU LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN 
INTERNASIONAL.

diijinkan untuk berada di dalam area TPS. 
Pemantau mewakili organisasi pemantau lokal, regional, 

i l i t i lnasional maupun internasional
memantau dan melaporkan segala proses yang terjadi dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Pemantau lokal, Regional, Nasional dan Internasional diijinkan untuk :g j
1. Mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih 

mencoblos surat suara.
2. Hadir pada persiapan pembukaan TPS dan saat perlengkapan2. Hadir pada persiapan pembukaan TPS dan saat perlengkapan 

pemungutan suara diperiksa serta kotak suara dikunci dan disegel.
3. Mengikuti proses penghitungan suara di TPS.
4 Menerbitkan laporan mengenai hasil pemantauan4. Menerbitkan laporan mengenai hasil pemantauan.
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dilarang :
1. Mempengaruhi pilihan pemilih atau mencoba

mengintimidasi pemilihmengintimidasi pemilih.
2. Memerintahkan anggota KPPS.
3. Menyaksikan pemilih mencoblos surat suara.y p
4. Memegang perlengkapan pemungutan suara.
5. Mengganggu anggota KPPS saat mereka sedang

j l kmenjalankan tugasnya.
6. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara atau

menimbulkan kekacauan di TPSmenimbulkan kekacauan di TPS
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