
PANDUAN PENGAWASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia

PEMUNGUTAN 
DAN 

PENGHITUNGAN 
SUARA



TUJUAN

1) Melakukan pencegahan terhadap potensi 
pelanggaran yang terjadi pada proses 
pemungutan dan penghitungan suara;

2) Memastikan pelaksanaan pemungutan dan 
penghitungan suara sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan dan Undang-
Undang; dan

3) Menindak segala bentuk pelanggaran dan 
memprosesnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan dan Undang-Undang;
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TUGAS PENGAWAS
TPS – DESA/KELURAHAN - KECAMATAN



PENGAWAS TPS
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• Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan

mempelajari buku panduan yang disusun oleh Bawaslu

• Melakukan koordinasi kepada pihak RT/RW atau sebutan lainnya serta KPPS dalam hal

persiapan dan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja

masing – masing;

• Mengawasi persiapan pemungutan suara (pendirian TPS dan pendistribusian Form

C.Pemberitahuan-KWK)

• Menerima Salinan DPT

• Menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara pada jam 06.30 sampai mendapatkan

salinan hasil penghitungan suara;

• Memeriksa (memvalidasi) hasil penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan antara

formulir yang dicatat di papan dengan data yang dikirimkan melalui SIREKAP serta data yang

disalin;

• Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur

pemungutan dan penghitungan suara;

• Memastikan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan protokol Covid-19

• Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan dan

penghitungan suara di TPS;

• Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

• Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK; dan

• Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama

sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu;



PENGAWAS DESA/ KELURAHAN
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• Melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di

wilayah kerja masing – masing;

• Memprioritaskan pengawasan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing - masing

berdasarkan data dan informasi Pengawas Kecamatan;

• Melakukan koordinasi dengan PPS dan pihak lainnya dalam rangka pengawasan pemungutan

dan penghitungan suara;

• Berkeliling melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan dengan memprioritaskan

kepada TPS rawan;

• Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau

prosedur pemungutan dan penghitungan suara;

• Menyampaikan laporan untuk dijadikan rekomendasi terhadap pelanggaran;

• Menerima laporan dan meneruskan temuan dugaan pelanggaran pidana dan etika kepada

Bawaslu Kab/Kota Kabupaten melalui Panwaslu kecamatan;

• Mendokumentasikan hasil catatan penghitungan suara;

• Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari Pengawas TPS;

• Memeriksa (memvalidasi)j pembuatan Berita Acara dan Sertifikasi hasil penghitungan suara

berdasarkan catatan penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan;

• Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan ke PPK; dan

• Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada

sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu



PENGAWAS
KECAMATAN
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• Melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan

suara di wilayah kerja masing – masing;

• Memetakan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing-masing berdasarkan

data dan informasi Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;

• Melakukan koordinasi dengan PPK dan pihak lainnya di tingkat Kecamatan dalam

rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;

• Melakukan supervisi dan asistensi kepada PKD dan Pengawas TPS;

• Menerima laporan dan meneruskan kepada pengawas pemilu di atasnya;

• Melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang terjadi sesuai

kewenangannya; dan

• Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan

segera.



KERAWANAN TPS
DAN POTENSI PELANGGARAN
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PEMETAAN
KERAWANAN TPS

Kerawanan TPS adalah setiap peristiwa dan indikasi
yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara di TPS yang berdampak pada
hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih
dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Tujuan pemetaan kerawanan TPS, yaitu:

1) Pemetaan kerawanan sebagai langkah perbaikan
untuk mengurangi terjadinya potensi
pelanggaran di hari pemungutan dan
perhitungan suara.

2) Menyediakan data analisis untuk menyusun
strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di
tahapan pemungutan dan penghitungan suara.



INDIKATOR
TPS RAWAN
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• Memiliki sejarah pelanggaran

dengan jumlah tinggi

• Menjadi wilayah/domisili Paslon, tim

kampanye dan relawan

• DPTnya bermasalah (tidak akurat)

• Pemilihnya banyak tidak dirumah

pada hari pemungutan suara (9

Desember 2020)

• Lokasi TPS sulit dijangkau pemilih

• TPS yang lokasinya dilanda

bencana alam/gangguan keamanan



POTENSI PELANGGARAN
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• Pemilih tidak memenuhi syarat terdapat

di dalam DPT;

• Pemilih yang memenuhi syarat tidak

masuk ke dalam DPT;

• Banyaknya jumlah pemilih tambahan

(DPTb) dan pemilih pindahan (DPPh)

sehingga mempengaruhi ketersediaan

surat suara;

• Penyimpangan perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara

(Formulir Model C-Pemberitahuan

KWK, surat suara dan perlengkapan

TPS lainnya);

• Pemberian uang atau materi lainnya;

• Mobilisasi pemilih;

• Memilih lebih dari sekali dan

menggunakan hak pilih orang lain;

• Penyimpangan data pemungutan dan

penghitungan (formulir model C-

Pemberitahuan KWK, Model C. Hasil-

KWK, Model C. Salinan Hasil-KWK,

Model C. Daftar Hadir Pemilih

DPT/Pindahan/Tambahan);

• Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan

Calon/tim kampanye dengan pemilih,

partai/Pasangan Calon/tim kampanye

dengan Petugas, partai/Pasangan

Calon/tim Kampanye/aparat dengan

petugas);

• Sabotase kotak/surat suara;



TATA CARAPENGAWASAN

• Pengawasan Pada Masa Tenang

• Pengawasan Logistik

• Pengawasan Hari Pemungutan Suara

• Pengawasan Rekapitulasi



MENJELANG HARI “H”
( 6 – 8 DESEMBER 2020)

Arahkan Pengwasan pada :
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Pasangan

Calon

Tim Sukses/

Kampanye/

Relawan

Aparatur

Pemerintah 

Setempat

Petugas 

KPPS



AKTIVITAS PENGWASAN

• Patroli Pengawasan TPS

• Mencatat Kejadian (5W+1H) Laporkan ke Pengawas 
Diatasnya

• Informasi/ Laporan/ Temuan: Dokumentasi Dan 
Tindak Lanjut

• Isi Alat Kerja Hasil WAS dan  Kirim Melalui Siwaslu

• Panwascam Menerima & Merekap Laporan PKD 
/Pengawas TPS

• Melanjutkan Dugaan Pelanggaran & Menyampaikan 
Laporan Ke Bawaslu
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PENGAWAS DESA / KELURAHAN
(6 – 8 DESEMBER 2020)
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Perlengkapan 
pemungutan dan 
penghitungan 
suara

Terdapat perlengkapan 
pemungutan suara yang 
kurang

Berkoordinasi dengan PPS 
mengidentifikasi jumlah dan 
jenis perlengkapan 
pemungutan suara yang 
diterima 

Perlengkapan pemungutan 
suara tidak sampai di tingkat 
Kelurahan/Desa 

Memastikan distribusi 
perlengkapan pemungutan 
suara yang sudah diterima 

Terdapat perlengkapan 
pemungutan suara yang rusak 

Mengidentifikasi keadaan dan 
kondisi perlengkapan 
pemungutan suara 



PENGAWAS DESA / KELURAHAN
(6 – 8 DESEMBER 2020)
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Politik Uang
Terdapat Praktik Politik
Uang

1. Identifikasi aktor Yang potensial jadi 
pelaku

2. Patroli Pengawsan TPS

Pengembalian C 

Pemberitahuan 

Memilih 

Terdapat surat 
pemberitahuan memilih 
yang tidak diberikan kepada 
pemilih 

1. Berkoordinasi dengan PPS 
2. Mencatat detail jumlah dan asal TPS 

ke dalam form A Jika terdapat surat 
pemberitahuan memilih yang 
dikembalikan ke PPS 

Alat Peraga 
Kampanye 

Terdapat alat peraga 
kampanye yang masih 
terpasang 

1. Mengidentifikasi lokasi-lokasi alat 
peraga kampanye yang terpasang di 
wilayah pengawasan

2. Memastikan alat peraga kampanye di 
wilayah pengawasan telah diturunkan 



KETENTUAN FORMULIR MODEL C.
PEMBERITAHUAN-KWK
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• Disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

• Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK

• Jika tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir

Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk

menandatangani tanda terima.

• Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat

formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada

Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK

kepada PPS.

• PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS

dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian.

• PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-

KWK

• Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-

KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara

• Keterangan Waktu dan Periode Mencoblos di Model C.Pemberitahuan-KWK



PENGAWASAN MASA TENANG
OLEH PENGAWAS TPS
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Larangan
Kampanye
Dimasa Tenang

1. Ada kampanye
2. Ada alat peraga

1. Memeriksa di lokasi TPS, apakah ada 
pertemuan yang dilakukan oleh 
Paslon/Tim Kampanye

2. Memeriksa di lokasi TPS alat peraga 
kampanye.

Larangan 

Pemberian Uang 

Dan Barang

Terjadi praktik politik 
uang di masa tenang

1. Identifikasi aktor;
2. Mengumpulkan bukti awal
3. Patroli pengawasan TPS

Larangan 
Mempengaruhi 
Pilihan Pemilih

Terjadi intimidasi 
di masa tenang

1. Mencari informasi adanya 
ancaman/intimidasi kepada pemlih;

2. Menghimbau pemilih yang mendapat 
ancaman untuk melapor



PENGAWASAN LOGISTIK

PANWASCAM

• Koordinasi PPK terkait ketersediaan perlengkapan 
pengut hitung;

• Supervisi dan asistensi PKD/PTPS;

• Mengisi Form Model A;

• Menerima dan merekap laporan PKD/PTPS;

• Tindaklanjut dugaan pelanggaran; dan

• Menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu 
Kab/Kota.
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PENGAWASAN LOGISTIK

PKD DAN PTPS
• Memastikan TPS telah didirikan;

• Memastikan perlengkapan pungut hitung telah 
diterima oleh KPPS

• Mengecek berita acara serah terima perlengkapan 
pengut hitung

• Menyampaikan saran perbaikan apabila pendirian 
TPS tidak sesuai ketentuan

• Mengisi alat kerja

• Menyampaikan hasil pengawasan ke Panwascam
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PENGAWASAN JELANG HARI “H”
( 8 DESEMBER 2020 )
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Distribusi 
Formulir 
Pemberitahuan 
Memilih 

Terdapat Pemilih Terdaftar 
belum menerima Surat 
Pemberitahuan Memilih 

1) Mendatangi minimal 10 rumah 
pemilih di TPS, yang rawan tidak 
didatangi KPPS (terpencil, sulit 
ditemui, pagar ditutup).

2) Bertanya apakah sudah menerima 
surat pemberitahuan memilih

3) Mencatat nama dan jumlah pemilih 
yang belum menerima surat 
pemberitahuan memilih

4) PTPS agar membuka posko
pengaduan bagi pemilih yang 
terdaftar di DPT namun belum 
menerima formulir pemberitahuan  di 
lingkup TPS-nya masing-masing



PENGAWASAN JELANG HARI “H”
( 8 DESEMBER 2020 )
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Pendirian TPS

Lokasi yang direncanakan 
sebagai tempat 
pemungutan suara tidak 
terakses bagi pemilih 
(khususnya disabilitas
dan/atau lansia) 

1) Berkoordinasi dengan KPPS untuk 
memastikan apakah di TPS tersebut 
terdapat pemilih yang berkebutuhan 
khusus;

2) Apabila terdapat pemilih yang 
berkebutuhan khusus di TPS tersebut, 
segera merekomendasikan kepada 
KPPS untuk merelokasi TPS tersebut 
ke lokasi yang dapat diakses oleh 
pemilih yang berkebutuhan khusus 

Ketersedian
Logistik 
Pemungutan 
Suara 

KPPS belum menerima 
perlengkapan pemungutan 
dan penghitungan suara 

Merekomendasikan kepada KPPS agar 
segera memenuhi kekurangan 
perlengkapan pemungutan suara yang 
kurang 



PENGAWASAN JELANG HARI “H”
( 8 DESEMBER 2020 )
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Ketersedian

Logistik 

Pemungutan 

Suara 

Kotak Suara yang 

diterima oleh KPPS 

dalam kondisi terbuka

1) Melakukan penelusuran 

terhadap faktor penyebab 

terbukanya kotak suara tersebut;

2) Melakukan pengecekan untuk 

memastikan kesesuaian jenis 

dan jumlah dari masing -masing

perlengkapan pemungutan suara 

yang terdapat dalam kotak 

suara;

3) Jika jumlahnya jenis dan jumlah 

perlengkapan di dalam kotak 

suara tidak sesuai maka 

langsung menyampaikan 

rekomendasi kepada KPPS 

untuk 



PENGAWASAN JELANG HARI “H”
( 8 DESEMBER 2020 )
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Distribusi 

Model A

(Pindah 

Memilih)

A-Pindah pemilih 

didistribusikan melebihi 

batas waktu yang ditentukan 

1. Berkoordinasi dengan KPPS untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan 

pemilih DPT yang melakukan pindah 

memilih ke TPS lain maupun yang 

masuk sebagai pemilih pindah di TPS 

tersebut pada hari pemungutan suara;

2. Memastikan jumlah pemilih pindahan 

yang masuk ke TPS tujuan tidak 

melebihi ketersediaan surat suara 

Kesiapan

penyelenggara
Terdapat KPPS yang reaktif 

Covid-19 

Merekomendasikan agar KPPS yang 

bersangkutan tidak melakukan tugas 

sebagai KPPS pada hari pemungutan suara; 

Daftar pemilih

Terdapat Penduduk 

Memenuhi Syarat sebagai 

pemilih tetapi Tidak terdaftar 

dalam DPT 

Menghimbau kepada pemilih ybs agar tetap 

datang ke TPS dengan membawa KT-el atau 

suket pada TPS sesuai dengan alamat 

domisili di KTP-el atau suket tersebut



KRITERIA
PINDAH MEMILIH
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• Menjalankan tugas di tempat lain 
pada hari pemungutan suara;

• Menjalani rawat inap di 
RS/Puskesmas dan keluarga yang 
mendampingi;

• Penyandang disabilitas yang 
berada dipanti sosial/panti
rehabilitasi;

• Menjalani rehabilitasi narkotika;
• Menjadi tahanan di Rutan/Lapas;
• Tugas belajar;
• Pindah domisili; dan atau
• Tertimpa bencana alam.



PENGAWASAN HARI PEMUNGUTAN 
SUARA

9 DESEMBER 2020



PANWASCAM
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• Koordinasi PPK memastikan pelaksanaan pungut 
hitung sesuai dengan tata cara pemungutan suara.

• Supervisi, asistensi dan pembinaan kepada PKD 
dan PTPS.

• Menerima dan mereka laporan pengawasan dari 
PKD/ PTPS.

• Mengkaji dan merekomendasikan 
PSU/penghitungan suara ulang apa ada kejadian 
yang memenuhi syarat PSU.

• Mengisi formulir Model A dan Siwaslu hasil 
pengawasan.

• Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu 
Kab/Kota.



PKD / PENGAWAS TPS
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Ketersediaan 
Perlengkapan 
Pemungutan 
Suara

Perlengkapan pemungutan 
suara kurang

Mengecek, ada / tidak:
1. Surat suara
2. Tinta
3. DPT
4. Visi-misi dan Foto paslon
5. Kotak Suara
6. Alat coblos
7. Bilik suara
8. Formulir C Hasil KWK
9. Formulir C.Salinan KWK
10. Formulir C.Daftar Hadir DPT/ Pindahan/ 

Tambahan
11. Alat bantu disabilitas netra
12. Segel

NOTE: Jika salah satu item diatas tidak ada
maka dianggap kurang



PKD / PENGAWAS TPS
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Ketersediaan APD
Tidak tersedia fasilitas/alat 
kelengkapan protokol covid
di TPS

Mengecek, ada / tidak:
1. Alat cuci tangan;
2. Pemeriksaan suhu tubuh;
3. Jaga jarak dan
4. Sarung tangan sekali pakai.

Keterbukaan 
Informasi

1. DPT tidak terpasang di 
sekitar TPS;

2. Daftar pasangan calon; 
biodata, foto dan visi 
misi program

Memeriksa papan pengumuman apakah 
daftar pemilih dan informasi di pasang 
atau tidak 

Penerapan Protokol 
Kesehatan

Terdapat KPPS terpapar 
Covid-19 hadir di TPS

Mencari informasi tentang status 
kesehatan KPPS

Jaminan Keamanan 
Surat Suara

Kotak suara terbuka sebelum 
rapat pemungutan suara

Memastikan kotak suara dalam keadaan 
terkunci dan tersegel sebelum 
pemungutan suara



PKD / PENGAWAS TPS
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Ketersediaan 
Logistik 
Pemungutan Suara

1. Surat suara tertukar; dan
2. Surat suara kurang.

Memastikan surat suara sesuai dengan 
daerah pemilihan

Prosedur 
Pemungutan Suara

Pembukaan pemungutan 
suara dimulai lebih dari 
pukul 07.00

Memastikan ketepatan waktu 
pemungutan suara

Larangan Kampanye
Saksi mengenakan atribut 
pasangan calon

Mengidentifikasi nomor, nama calon, foto 
pasangan calon, simbol, gambar partai 
politik atau mengenakan seragam dan 
atau atribut lain yang mencitrakan 
pendukung atau menolak peserta 
pemilihan

Logistik Pemilihan 
Suara

Alat bantu coblos disabilitas
netra tidak tersedia di TPS

Memastikan adanya ketersediaan adanya 
alat bantu pemilih disabilitas netra



PKD / PENGAWAS TPS

30

FOKUS PENGAWASAN POTENSI PELANGGARAN LANGKAH PENGAWASAN

Pemungutan Suara 
Ulang

✓ Terdapat pemilih 
menggunakan hak 
pilihnya dua kali

✓ Terdapat penggunaan 
hak pilih orang lain

Mengawasi pemungutan suara

Prosedur 
Pemungutan

Pemungutan suara ditutup 
sebelum pukul 13.00 waktu 
setempat

Memastikan ketepatan waktu penutupan 
pemungutan suara



PENGAWASAN HARI PENGHITUNGAN 
SUARA

9 DESEMBER 2020



PENGAWAS TPS
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI MASALAH LANGKAH PENGAWASAN

Prosedur 
Pemungutan Dan 
Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara dilakukan 
sebelum pukul 13 waktu setempat

2. Terdapat KPPS yang tidak bersedia 
menandatangani salinan hasil 
penghitungan suara

1. Memastikan penghitungan 
suara dimulai tepat waktu;

2. Memastikan salinan Berita 
Acara dibuat dan 
ditandatangani oleh KPPS

Kesesuaian Data 
Hasil Penghitungan 
Suara

1. Perbedaan data daftar hadir 
pemilih dengan formulir C.Hasil
KWK

2. Perbedaan data suara yang 
digunakan dengan daftar hadir 
pemilih

3. Perbedaan data hasil 
penghitungan dengan penulisan 
hasil penghitungan

4. Perbedaan data hasil 
penghitungan Model C.Hasil KWK 
dengan C.Salinan Hasil-KWK yang 
diberikan kepada saksi dan 
pengawas TPS

Mengecek kesesuaian penulisan 
data dalam penghitungan dan 
penulisan dalam salinan hasil 
penghitungan suara



PENGAWAS TPS
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI MASALAH LANGKAH PENGAWASAN

Salinan Hasil 
Penghitungan Suara

1. Saksi tidak diberikan salinan hasil 
penghitungan suara

2. Pengawas TPS tidak diberikan 
salinan hasil penghitungan suara

Memastikan KPPS memberikan 
salinan hasil penghitungan 
suara kepada saksi dan 
pengawas TPS

Aplikasi SIREKAP
KPPS tidak menggunakan Aplikasi 
SIREKAP

Memastikan KPPS dapat 
menggunakan SIREKAP

Penyerahan Kotak 
Suara

1. KPPS tidak menyerahkan kotak 
suara di hari H kepada PPS

2. Terdapat pembukaan kotak suara 
pada saat penyerahan ke PPS

Memastikan KPPS 
menyerahkan kotak suara 
tersegel pada hari yang sama 
ke PPS

NOTE:
Mendokumentasikan foto dan melakukan input data serta 
mengirimkannya
menggunakan aplikasi Siwaslu



PENYERAHAN KOTAK DAN PENGUMUMAN 
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI MASALAH LANGKAH PENGAWASAN

Penyerahan kotak 
suara dari TPS 
kepada PPS dan PPK

1. Kotak suara tidak diserahkan 
pada hari H pemungutan suara;

2. Kotak suara tidak tersegel/tidak 
tergembok/terbuka; dan

3. Kotak suara hilang atau rusak

PKD hadir dan menyaksikan 
penyerahan kotak suara dari 
KPPS ke PPS dan ke PPK

Penempelan 
formulir C.Hasil
KWK di Papan 
Pengumuman

1. Hasil penghitungan suara di TPS 
tidak sama dengan hasil 
penghitungan suara yang di 
tempel;

2. Hasil penghitungan suara tidak di 
tempel di papan pengumuman;

3. Hasil penghitungan suara yang 
ditempel bukan bersumber dari 
SIREKAP

1. PKD memeriksa dan 
mengecek kesesuain hasil 
penghitungan suara yang 
ditempel dengan hasil 
penghitungan suara di TPS;

2. PKD mengecek penggunaan 
SIREKAP yang digunakan 
oleh PPS



PENGAWASAN REKAPITULASI
SUARA 

OLEH PANWASCAM
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI MASALAH LANGKAH PENGAWASAN

Jadwal Rekapitulasi 
Tingkat Kecamatan

1. PPK tidak menyusun jadwal 
rekapitulasi suara 
berdasarkan pengelompokan 
desa/kelurahan atau sebutan 
lainnya

2. PPK tidak menyampaikan 
undangan rapat rekapitulasi 
ke peserta pemilihan

1. Memastikan PPK menyusun dan 

menetapkan jadwal Rekapitulasi 

tingkat kecamatan;

2. Memastikan PPK telah 

menyampaikan undangan Rapat 

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan 

kepada Tim Pasangan Calon.

Keamanan Kotak 
Suara

1. Kotak suara Tidak 
ditempatkan di lokasi yang 
aman;

2. Kotak suara Tidak dijamin 
keamanannya 

1. Memastikan kotak suara 
ditempatkan di tempat yang 
aman dan netral;

2. Memastikan tempat 
penyimpanan kotak suara dijaga 
oleh pihak kepolisian 
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI MASALAH LANGKAH PENGAWASAN

Keterbukaan Tempat 
Rekapitulasi Suara

Lokasi Rekapitulasi suara 
dilakukan di ruangan 
tertutup 

Memastikan tempat rekapitulasi 
suara cukup terbuka 

Kebenaran Tempat 

Rekapitulasi Suara

Lokasi Rekapitulasi Suara 

berbeda dengan tempat yang 

ditentukan

Memastikan rekapitulasi suara tingkat 

kecamatan dilakukan di tempat yang 

netral

Penerangan Tempat 

Rekapitulasi Suara

Lokasi Rekapitulasi kurang 

mendapatkan cahaya

Memastikan rekapitulasi suara 

dilakukan dengan penerangan yang 

baik

Kehadiran Saksi Peserta 

Pemilihan

Saksi Peserta pemilihan tidak 

dapat menyaksikan proses 

rekapitulasi

Memastikan saksi pasangan calon 

menyaksikan proses rekapitulasi 

suara
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI MASALAH LANGKAH PENGAWASAN

Keberatan Saksi Dan 

Pengawas

Terdapat keberatan yang disampaikan 

saksi peserta Pemilihan dan Pengawas

Memastikan PPK menerima dan 

mencatat keberatan saksi 

pasangan calon dan Pengawas

Ketepatan Dan 

Kesesuain Hasil 

Suara

Terdapat perbedaan angka antara data 

Sirekap dengan C.Hasil KWK atau 

C.Salinan KWK yang dimiliki Saksi atau 

Pengawas

Memastikan kesesuaian data 

hasil rekapitulasi suara 

Kotak Suara

1. Pembukaan kotak suara akibat hasil 

Sirekap tidak sesuai dan berbeda 

dengan Salinan yang didapat 

saksi/pengawas

2. Kotak suara hilang atau isi dalam 

kontak suara tidak terdapat C.Hasil 

KWK 

Keamanan kotak suara dan 

Pencermatan angka
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FOKUS PENGAWASAN POTENSI MASALAH LANGKAH PENGAWASAN

Ketepatan Waktu
Rapat rekapitulasi melebihi 

waktu yang ditentukan

Memastikan waktu pelaksanaan 

rekapitulasi tidak melewati batas 

yang ditentukan

Penggunaan Sirekap
Terdapat kendala jaringan 

dalam penggunaan Sirekap

Memastikan ketersediaan jaringan 

internet untuk penggunaan Sirekap

NOTE:
Mendokumentasikan Foto dan melakukan input data serta mengirimkannya menggunakan aplikasi 
Siwaslu



TERIMA KASIH

Bersama Rakyat AwasiPemilu

Bersama Bawaslu

TegakkanKeadilanPemilu


