
Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota 
legislatif menetapkan beberapa perubahan mendasar, baik menyangkut sistem 
maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Beberapa perubahan ini sangat perlu 
dicermati oleh Partai / Peserta Pemilu. Adapun perubahan tersebut dapat 
digambarkan secara sederhana sebagai berikut: 

Pemilu 2009; Apa yang Berubah ? 
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ISSUE ATURAN PEMILU 2009 POTENSI MASALAH ANTISIPASI YANG DIPERLUKAN 

Kampanye Kampanye selain rapat 
umum dan tatap muka 

dilaksanakan sejak 
ditetapkannya peserta 
pemilu (+- 9 bulan) 

Stamina dan sumber dana caleg 
dan partai bila tidak ter-manage 

secara baik akan terkuras habis 
di masa awal kampanye, 
sehingga kurang efektif 

Berikan asistensi dan supervisi kepada 
partai dan tim kampanye mengenai strategi 

dan tehnik serta managemen kampanye 
yang tepat sasaran 

Treshold Diberlakukannya 
Parliamentary Treshold 

sebesar 2,5 % 

Beberapa partai dimungkinkan 
tidak lolos Parliamentary 

Treshold 

Proses Penghitungan dan Rekapitulasi 
Suara, serta penentapan hasil pemilu perlu 

diawasi dengan ketat 

Cara 
memberikan 

suara 

Menandai dengan 
centang (√) 

  

Kesulitan bagi pemilih 

(terutama yang ileterate/buta 

huruf) dalam memberikan 
suara 

Banyaknya invalid votes 

(suara tidak sah) 

Sosialisasi tehnik memberikan suara/
mencentang harus terus dilakukan dan 

dimasukkan menjadi bagian dari seluruh 
alat peraga kampanye. 

Waktu 
Pemungutan 

Suara 

Dari jam 07:00-12:00 Konstituen tidak mengetahui 
perubahan waktu ini, sehingga 

datang ke TPS di siang hari. 

Informasikan perubahan waktu ke 
konstituen. 

Rekrut tim mobilisasi pemilih 

Penghitungan 
suara di TPS 

Penghitungan suara 
kemungkinan besar 

berlangsung hingga dini 
hari, sebagai dampak dari 
kerumitan tehnik 
pemberian suara. 

Terkait dengan digunakannya 
tehnik mencentang, dengan 

menggunakan alat tulis berupa 
ballpoint, maka tingkat kesulitan 
dalam melihat tanda centang (√) 
dalam surat suara akan lebih 

tinggi. 

Saksi harus dipersiapkan secara khusus 
sehingga memiliki stamina dan konsentrasi 

yang tinggi dalam menyaksikan proses 
penghitungan suara di TPS. Ketidaksiapan 
dan ketidakcermatan saksi akan sangat 
merugikan partai. 

Rekapitulasi 
suara 

Rekapitulasi suara dimulai 
di tingkat kecamatan 

(PPK) dengan merekap 
perolehan suara dari 
seluruh TPS di wilayah 
kecamatan.  

Mengingat banyaknya jumlah 
TPS yang harus direkap, maka 

potensi kesalahan rekap akan 
semakin tinggi. 

Pastikan saksi  memperoleh seluruh 

dokumen berita acara penghitungan 

suara di TPS. 

Lakukan rekapitulasi secara internal 

partai dari seluruh TPS sebelum 
dilakukannya rekapitulasi di PPK. 

Pastikan saksi dalam rekapitulasi di 

PPK selalu merujuk hasil rekapitulasi 

internal. 

Metode 
penghitungan 

perolehan 
kursi DPR RI 

Untuk DPR RI, ada 4 
tahap penghitungan: 

100% BPP 

50 % BPP 
Sisa suara 
dikumpulkan di tingkat 
propinsi, dibuat BPP 
baru 
Suara terbanyak 

Mekanisme penentuan 
perolehan kursi sangat rumit 

(Peraturan KPU nomor 15/2009)  

 

Metode 
penetapan 

calon terpilih 

Suara terbanyak Caleg incumbent dan bermodal 
besar akan menguasai peta 

pertarungan 

Buat sakla prioritas dukungan pemenangan 

pemilu kepada caleg yang telah ditentukan. 

Pengantar 
 
Pemilihan Umum merupakan in-
strument politik untuk mewujud-
kan pemerintahan yang berke-
daulatan rakyat. Melalui prosesi 
Pemilu inilah, rakyat sebagai pe-
megang kedaulatan memberikan 
mandate politik kepada partai 
politik dan calon anggota legisla-
tive untuk mewakili mereka 
dalam mengurus penyelenggaraan 
tata pemerintahan. 
Dalam sebuah proses Pemilu, 
tahapan pemungutan dan penghi-
tungan suara di Tempat Pemun-
gutan Suara (TPS) dan rekapitu-
lasi hasil perolehan suara meru-
pakan salah satu titik penting dan 
rawan. Penting, karena pada 
tahap ini, seluruh hasil kerja partai 
politik dan calon anggota legisla-
tive selama masa kampanye 
dipertaruhkan, di samping itu 
kinerja dan integritas penyeleng-
gara Pemilu dipertaruhkan. 
Tahap ini juga sangat rawan 
karena biasanya sarat dengan 
potensi manipulasi suara. 
Dalam konteks tersebut, partisipasi 
peserta Pemilu dan masyarakat 
dalam mengawasi proses pemun-
gutan, penghitungan dan 
rekapitulasi suara menjadi sangat 
penting dalam kerangka menjaga 
integritas proses dan hasil Pemilu. 
Melalui catatan kecil ini, kami 
mencoba menyumbangkan ga-
gasan berupa panduan pengawa-
san proses pemungutan, penghi-
tungan dan rekapitulasi suara, 
yang dapat dipergunakan oleh 
saksi peserta Pemilu dan masyara-
kat dalam Pemilu 2009. 
 
Semoga bermanfaat. 
 

Jakarta, April 2009 
Ahsanul Minan 
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13 Tugas dan Kewajiban Saksi  

P A N D U A N  S A K S I  D I  T P S  

Sistem dan Teknis 

Pemilu 2009 

banyak 

mengalami 

perubahan 

dibandingkan 

dengan Pemilu 

2004. 

Pemahaman Saksi 

terhadap aturan 

main menjadi 

salah satu kunci 

utama 

kemenangan  

meliputi: 

memahami tugas, 
kewajiban dan 
larangan KPPS bagi 
saksi di tingkat TPS 

memahami tugas, 
kewajiban dan 
larangan PPK bagi 
saksi tingkat PPK 

memahami tugas, 
kewajiban dan 
larangan KPU 
Kab/Propinsi bagi 
saksi tingkat 
Kabupaten/
Propinsi. 

4.   Memahami hak dan 
larangan saksi sesuai 
peraturan (penjelasan 
lebih lengkap, lihat di 
bab berikutnya) 

5. Menyerahkan surat 
mandat dari Partai 
yang ditandatangani 
oleh Ketua dan 
Sekretaris Partai di 
tingkat Kabupaten 
kepada petugas 
KPPS satu hari 
sebelum hari 

pemungutan suara. 
6. Hadir di TPS atau 

kantor PPK atau 
kantor KPU 
Kabupaten selambat-
lambatnya 1 (satu) 
jam sebelum 
dimulainya acara 
pemungutan atau 
rekapitulasi suara. 

7. Mengawasi dengan 
seksama proses 
pemungutan, 
penghitungan dan 
rekapitulasi suara. 

8. Mengawal dengan 
seksama perolehan 
suara Partai 

9. Segera 
menyampaikan 
keberatan secara 
langsung kepada 
petugas 
penyelenggara 
pemilu apabila 
ditemukan 
pelanggaran atas 
aturan teknis pemilu 
dan 
menyampaikannya 
juga kepada petugas 

1. Mempelajari dan 
memahami aturan 
teknis pemungutan, 
penghitungan dan 
rekapitulasi suara. 

2. Memahami secara 
mendalam titik 
rawan dan jenis 
pelanggaran pada 
tahap pemungutan, 
penghitungan dan 
rekapitulasi suara, 
serta memahami 
modus dan pola 
pelanggaran yang 
potensial terjadi pada 
tahap pemungutan, 
penghitungan dan 
rekapitulasi suara 
sehingga dapat 
mengantisipasi 
kemungkinan 
pelanggaran yang 
akan terjadi 

3. Mempelajari dan 
memahami tugas, 
kewajiban dan 
larangan 
penyelenggara 
pemilu di tingkat 
masing-masing, yang 

Kategori Saksi  

1. Saksi di tingkat TPS yang memiliki 
tugas umum untuk mengawasi proses 
pemungutan dan penghitungan suara 
di TPS 

2. Koordinator saksi di tingkat desa, 
yang bertugas untuk mengumpulkan 
dokumen beritas acara pemungtan 
dan penghitungan suara. 

3. Saksi di tingkat PPK yang bertugas 

mengawasi proses rekapitulasi suara di 
tingkat kecamatan/PPK. 

4. Koordinator saksi di tingkat Kabupaten, 
yang bertugas mengumpulkan 
dokumen berita acara rekapitulasi suara 
di tingkat kecamatan. 

5. Saksi di tingkat Kabupaten, yang 
bertugas mengawasi proses rekapitulasi 
suara di tingkat KPU kabupaten. 

Syarat & Ketentuan Saksi 

Persayaratan umum saksi adalah sebagai 
berikut: 
1. Warga Negara RI 

2. Memiliki hak pilih  
3. Terdaftar sebagai pemilih 
4. Mendapatkan mandat tertulis dari Partai  



Tugas Saksi Pada Masa Persiapan Pemungutan Suara di TPS 
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Titik Rawan Pelanggaran dalam Persiapan Pemungutan Suara 

Saksi  wajib 

mendokumentasi

kan seluruh 

pelanggaran yang 

terjadi pada 

tahap persiapan 

pemungutan 

suara dengan 

menggunakan 

form yang 

tersedia, dan 

melaporkannya 

kepada 

Koordinator 

saksi tingkat 

Desa, Kecamatan 

dan Kabupaten.  

No. Potensi Pelanggaran Ya Tidak Kategori 

Pelanggaran 
Dasar Hukum Langkah-Langkah Pengawasan Bukti yang 

Dibutuhkan 

1. KPPS tidak mengumumkan dan 
menempelkan DPT, daftar pemilih 
tambahan, dan DCT Anggota DPR, DPD, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/

Kota 

    Administrasi 

Pemilu 

Ps 152 ayat (1) b UU 
10/2008, Ps 115 ayat 

(1) b UU 42/2008 

Saksi PKB melaporkan kejadian 
ini kepada Petugas Pengawas 

Lapangan setempat 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

2. KPPS tidak menyerahkan salinan DPT dan 
daftar pemilih tambahan kepada saksi dan 

Pengawas Pemilu Lapangan 

    Administrasi 

Pemilu 

Ps 152 ayat (1) c UU 
10/2008, Ps 115 ayat 

(1) b UU 42/2008 

Saksi PKB melaporkan kejadian 
ini kepada Petugas Pengawas 

Lapangan setempat 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

3. Kotak suara sudah terbuka sebelum acara  

pemungutan suara dilakukan 
    Administrasi 

Pemilu 

Ps 154 UU 10/2008, Ps 

116 UU 42/2008 

Saksi PKB melaporkan kejadian 
ini kepada Petugas Pengawas 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

4. KPPS tidak mengeluarkan seluruh isi kotak 

suara 
    Administrasi 

Pemilu 

Ps 154 huruf b UU 
10/2008, Ps 116 huruf b 

UU 42/2008 

Saksi PKB melaporkan kejadian 
ini kepada Petugas Pengawas 

Lapangan setempat 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

5. KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh 

surat suara 
    Administrasi 

Pemilu 

Ps 154 huruf e UU 
10/2008, Ps. 116 huruf 

e UU 10/2008 

Meminta KPPS memeriksa 

seluruh surat suara 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

6. KPPS tidak menandatangani surat suara 

yg akan digunakan 
    Administrasi 

Pemilu 

Ps 154 huruf f UU 
10/2008, Ps. 116 huruf f 

UU 42/2008 

Meminta KPPS untuk 

menandatangani 

Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

7. KPPS tidak membuat BA persiapan 
pelaksanaan pemungutan suara 
(pelaksanaan Ps 154 ayat (1) UU 10/2008 

    Administrasi 

Pemilu 

Ps 154 ayat (3) UU 
10/2008, Ps 116 ayat 

(3) UU 10/2008 

Meminta KPPS untuk membuat Saksi dan bukti 

visual (jika ada) 

Hal-hal yang menjadi prioritas untuk 
diawasi Saksi   m enyangkut 
persiapan pemungutan suara adalah: 
1. Apakah ada anggota KPPS yang 

menjadi anggota atau pengurus 
partai politik ? 

2. Apakah ada anggota KPPS yang 

berdomisili di luar wilayah TPS ? 

3. Apakah ada konstituen Partai 

yang belum menerima surat 

pemberitahuan pemberian suara 

pada H-1 ? 

4. Apakah saksi Partai sudah 

menyerahkan kepada Ketua 

KPPS surat mandat dari partai 

politik yang ditanda tangani oleh 

p i m p i nan  Par t a i  t i ngka t 

kabupaten/kota atau tingkat 

kecamatan, selambat-lambatnya 

satu hari sebelum hari dan 

tanggal pemungutan suara. 

5. Apakah pintu masuk TPS mudah 

diakses gerak oleh penyandang 

cacat yang menggunakan kursi 

roda 

6. Apakah lokasi TPS berada di 

t em pat  i badah t erm asuk 

halamannya ? 

7. Apakah ada warga masyarakat 
yang tidak tercantum dalam DPT 

m aupun Daf t ar  Pem i l ih 
T a m b a h a n  y a n g  i k u t 
memberikan suara di TPS  

8. Apakah jumlah surat suara 
sebanyak jumlah pemilih yang 
tercantum dalam salinan daftar 
pemilih tetap, daftar pemilih 
tambahan untuk TPS, ditambah 
2 % (dua persen) cadangan ? 

9. S u r a t  s u a r a  b e s e r t a 
kelengkapan administrasi 
sebagaim ana d im aksud, 
dimasukkan ke dalam kotak 
suara dalam keadaan dikunci 
dan disegel ?  

10. Apakah KPPS menempelkan 
daftar pemilih tetap, dan daftar 
pemilih tambahan TPS yang 
bersangkutan pada papan 
pengumuman ? 

11. Apakah KPPS menyerahkan 
salinan daftar pemilih tetap dan 
daftar pemilih tambahan 
kepada saksi yang hadir dan 
kepada Pengawas Pemilu 
Lapangan ? 

12. Apakah KPPS memberi surat 
suara pengganti  kepada 
pemilih yang merasa keliru 
dalam memberikan suara ? 

13. Apakah KPPS memberikan 
surat suara pengganti kepada 
pemilih yang merasa keliru 

dalam memberikan suara 
lebih dari satu kali  

14. Apakah KPPS memberi 
pen j el asan  t a ta  ca ra 
pemberian suara sebagai 
berikut:  

menggunakan alat yang 
telah disediakan; 

dalam  bentuk tanda √ 
(centang) atau sebutan 
lainnya;  

pem berian tanda √ 
(centang) atau sebutan 
lain, dilakukan satu kali 
pada kolom nama partai 
atau kolom nomor calon 
atau kolom nama calon 
anggota DPR/DPRD 
P r o v i n s i / D P R D 
Kabupaten/Kota; 

pem berian tanda √ 
(centang) atau sebutan 
lain dilakukan satu kali 
pada foto salah satu 
calon anggota DPD;  

t i d a k  b o l e h 
membubuhkan tulisan 
dan catatan lain  pada 
surat suara; dan 

surat suara yang terdapat 
tulisan dan atau catatan 
lain, surat suara tersebut 
dinyatakan tidak sah. 
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Anggota KPPS dan 

orang lain yang 

membantu pemilih 

tunanetra, 

tunadaksa, atau 

yang mempunyai 

halangan fisik lain, 

wajib 

merahasiakan 

pilihan pemilih 

yang bersangkutan, 

dan 

menandatangani 

surat pernyataan 

dengan 

menggunakan 

formulir Model C5.  

Tugas Saksi Pada Masa Pemungutan Suara 

Titik Rawan  
1. Potensi menurunnya angka voters turn 

out (kehadiran & partisipasi pemilih di 

TPS 
2. Semakin pendeknya waktu pemungutan 

suara (mulai 07:00-12:00) 

Solusi 

1. Petakan basis konstituen berdasarkan TPS 
2. Bentuk  dan aktifkan tim mobilisator pemilih 

di setiap TPS 

3. Pastikan pemilih hadir di TPS sebelum jam 

12.00 

KPPS tidak 

dibenarkan 

mengadaka

n 

penghitunga

n suara, 

sebelum 

pukul 12.00 

waktu 

setempat  

P A N D U A N  S A K S I  D I  T P S  

1. Pada saat pemungutan suara, saksi  wajib mencermati potensi pelanggaran sebagaimana 
tercantum dalam tabel berikut ini. 

2. Saksi wajib mengisi check list sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini dengan cara 
memberi centang dalam kolom Ya atau Tidak 

Proses Krusial Ya Tidak Dasar Hukum 

Apakah Daftar pemilih & daftar pemilih tambahan 

ditampilkan oleh petugas KPPS? 
      

Apakah Daftar calon tetap anggota DPR, DPD DPRD 

provinsi, DPRD Kab/Kota ditampilkan 
      

Apakah masih terdapat alat peraga kampanye (sticker, 

poster, spanduk, kaos, dan alat peraga lainnya yang 

dapat mengarahkan pemilih kepada peserta pemilu 

tertentu) di TPS dan/atau di sekitar lingkungan TPS? 

      

Apakah KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih 

tentang tata cara pemungutan suara dilakukan? 

    Pasal 152 ayat (2), UU 

No.10/2008 

Apakah KPPS menghitung jumlah setiap jenis 

dokumen & peralatan? 

    Pasal 154 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah KPPS memeriksa keadaan seluruh surat 

suara? 

    Pasal 154 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah Berita acara ditandatangani oleh paling 

sedikit dua orang anggota KPPS? 

      
Pasal 154 ayat (3), UU 

No.10/2008 
Apakah KPPS menandatangani surat suara yang akan 

digunakan pemilih? 

    Pasal 154 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah kehadiran pemilih yang akan memberikan 

suara di daftar terlebih dahulu? 

      
Peraturan KPU 

Apakah salinan daftar pemilih tetap & daftar pemilih 

tambahan diserahkan oleh KPPS kepada saksi yang 

hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan 

      
Pasal 152 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah ada kertas suara yang rusak?     Pasal 155 ayat (2), UU 

No.10/2008 

Apakah KPPS mengganti surat suara yang rusak     Pasal 155 ayat (2), UU 

No.10/2008 

Apakah KPPS mengganti surat suara yang keliru     Pasal 155 ayat (3), UU No. 

10/2008 

Apakah ada pemilih cacat fisik?     Pasal 156 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah pemilih cacat fisik dibantu atas permintaan 

pemilih bersangkutan 

    Pasal 156 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah pemilih dikenakan tinta penanda setelah 

memilih 

    Ketetapan KPU 

Apakah Ada pemilih yang mewakili orang lain      

Apakah Pemungutan suara berakhir sesuai batas 

waktu yang telah ditentukan? 

    Pasal 167 ayat (2), UU 

No.10/2008 



Kriteria Suara Sah  
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Berikut ini adalah kriteria suara sah dan yang dianggap sah: 

Saksi  wajib 

mendokume

ntasikan 

seluruh 

pelanggaran 

yang terjadi 

pada tahap 

persiapan 

pemungutan 

suara 

dengan 

menggunaka

n form yang 

tersedia, 

dan 

melaporkan

nya kepada 

Koordinator 

saksi 

tingkat 

Desa, 

Berikut ini adalah kriteria suara yang dianggap sah berdasarkan Perpu No 1 tahun 2009 : 

√ 

√ 
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Kriteria suara 

sah , dianggap sah 

dan tidak sah, 

WAJIB dipahami 

betul oleh Saksi  

di TPS. 

P A N D U A N  S A K S I  D I  T P S  

Saksi  wajib memperhatikan beberapa hal berikut ini: 
1. Penghitungan suara di mulai jam 13:00 waktu setempat 

2. Bentuk Pemberian tanda yang sah adalah sebagai berikut: 

bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya; 

pemberian tanda, dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai termasuk tanda gambar 

dan nomor urut partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon anggota 
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, 
walaupun ujung garis tanda centang (√) melewati garis kolom nama partai politik; atau 

sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau 

kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (√) atau sebutan lainnya melampaui 
kolom nomor urut  calon atau kolom nama calon. 

3. Bentuk tanda coblos, atau  tanda silang (x), atau tanda garis datar (            ),atau 
karena keadaan tertentu,  sehingga tanda centang   (√ ) atau sebutan lainnya  
menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk ( / ) atau ( \ ) , suaranya dianggap 
sah 

4.  Dalam hal terdapat lebih dari satu tanda centrang (√), maka: 

Apabila terdapat 2 tanda centang pada tanda gambar partai dan nama 

caleg atau nomor urut caleg, maka dianggap sah, dan hanya dihitung satu 

kali, dimana dalam pencatatannya dimasukkan sebagai perolehan suara 

caleg. 

Apabila terdapat 2 tanda centang pada nomor urut dan nama caleg yang 

sama, maka dianggap sah dan hanya dihitung satu kali, dimana 

pencatatannya dimasukkan sebagai perolehan suara caleg 

Apabila terdapat 2 tanda centang pada tanda gambar partai yang berbeda, 

maka dianggap tidak sah . 

Apabila terdapat 2 tanda centang pada nomor urut dan nama caleg yang 

berbeda, maka dianggap tidak sah . 
5. Saksi wajib  menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau 

kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS  

6. Saksi wajib meminta 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan 
penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada 
KPPS, dan KPPS wajib memberikannya.  

7. Saksi wajib menyerahkkan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan 
penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada 
Koordinator Saksi PKB di tingkat Desa.  

Tugas Saksi Pada Masa Penghitungan Suara 

Proses Krusial Ya Tidak Dasar Hukum 
Apakah sebelum penghitungan suara, KPPS 

menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara 

berdasarkan salinan DPT 

     Pasal 175 ayat (1), UU 

No.10/2008 

Apakah sebelum penghitungan suara, KPPS 

menghitung jumlah pemilih yang berasal dari TPS 

lain 

     Pasal 175 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah sebelum penghitungan suara, KPPS 

menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai 

     Pasal 175 ayat (1), UU No. 

10/2008 

Apakah sebelum penghitungan suara, KPPS 

menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan 

pemilih karena rusak atau keliru memberi suara 

     Pasal 175 ayat (1), UU 

No.10/2008 

  

Apakah sebelum penghitungan suara, KPPS 

menghitung jumlah sisa surat suara cadangan 

     Pasal 175 ayat (1), UU No. 

10/2008 
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Tugas Saksi Pada Masa Penghitungan Suara (lanjutan ..) 
Proses Krusial Ya Tidak Dasar Hukum 

Apakah KPPS membuat berita acara tentang pemakaian surat suara 

cadangan? 

    Pasal 175 ayat (2), UU No.10/2008 

Apakah Berita acara surat suara cadangan ditandatangani paling sedikit 

dua orang anggota KPPS? 

     Pasal 175 ayat (2), UU No.10/2008 

Apakah penghitungan suara disaksikan oleh saksi peserta pemilu?     Pasal 172 ayat (3), UU No.10/2008 

Apakah penghitungan suara diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan?     Pasal 172 ayat (5), UU No.10/2008 

Apakah penghitungan suara dipantau oleh pemantau pemilu?     Pasal 172 ayat (7), UU No. 10/2008 

Apakah penghitungan suara dipantau oleh masyarakat?     Pasal 172 ayat (7), UU No. 10/2008 

Apakah ada surat suara yang sah dinyatakan tidak sah?     Pasal 17 UU No. 10/2008 

Apakah surat suara yang tidak sah dianggap sah?     Pasal 165 & Pasal 17 UU No.10/2008 

Apakah ada surat suara rusak yg tetap dipakai?     Pasal 176 & Pasal 165 UU 

No.10/2008 

Apakah Penghitungan suara dilakukan & selesai di TPS pada hari/

tanggal yang sama (hari pemungutan suara) 

     Pasal 173 ayat (2), UU No. 10/2008 

Apakah Penghitungan dilakukan dengan suara yang jelas dan terdengar 

dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung 

     Pasal 177 ayat (1), UU No. 10/2008 

Apakah Penghitungan suara dilakukan secara terbuka.     Pasal 177 ayat (2), UU No.10/2008 

Apakah Penghitungan suara dilakukan di tempat terang atau yang 

mendapat cahaya cukup? 

    Pasal 177 ayat (2), UU No.10/2008 

Apakah Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar 

penghitungan dengan jelas & terbaca 

     Pasal 177 ayat (3), UU No. 10/2008 

Apakah Keberatan yang diajukan melaui saksi atau panwas lapangan 

dikoreksi (pembetulan) seketika itu juga. 

     Pasal 178 ayat (3), UU No.10/2008 

Apakah Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan ke dalam berita 

acara dan serifikat pemungutan & penghitungan suara 

    Pasal 179 ayat (1), UU No.10/2008  

Apakah Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara 

ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi (atau yang hadir 

yang bersedia menandatangani) 

     Pasal 179 ayat (2) dan (3), UU 

No.10/2008 

Apakah KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS     Pasal 180 ayat (1), UU No. 10/2008 

Apakah KPPS memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan & 

penghitungan suara kepada masing-masing saksi dan pengawas 

lapangan pada hari yang sama? 

     Pasal 180 ayat (2), UU No.10/2008 

Apakah KPPS memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan & 

penghitungan suara kepada PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang 

sama? 

     Pasal 180 ayat (5), UU No. 10/2008 

Apakah Kotak suara di-segel setelah penghitungan suara?     Pasal 180 ayat (4), UU No.10/2008 

Apakah semua dokumen (surat suara, berita acara, serifikat, dll) 

dimasukkan ke dalam kotak suara? 

      

Apakah KPPS menyerahkan kotak suara tersegel (sebagaimana yang 

dimaksud pada nomer 81), kepada PPK melalui PPS pada hari yang 

sama. 

     Pasal 180 ayat (5), UU No.10/2008 

Apakah Penyerahan kotak suara (sebagaimana yang dimaksud pada 

nomer 82), diawasi pengawas lapangan dan Panwaslu kecamatan. 

     Pasal 180 ayat (6), UU No.10/2008 

Apakah PPS umumkan salinan sertifikasi hasil penghitungan suara dari 

seluruh TPS di wilayahnya dengan menempelkan salinan tersebut di 

tempat umum. 

     Pasal 181 UU No.10/2008 
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Saksi WAJIB 

mencermati  

potensi 

pelanggaran yang 

mengharuskan 

dilakukannya 

pemungutan suara 

ulang atau 

penghitungan 

suara ulang di TPS 

Pemungutan Suara Ulang 
1. Pemungutan suara di TPS dapat 

diulang apabila terjadi bencana 

alam dan/atau kerusuhan yang 

mengakibatkan hasil pemungutan 

suara tidak dapat digunakan atau 

penghitungan suara tidak dapat 

dilakukan. 

2. Pemungutan suara di TPS wajib 

diulang apabila dari hasil 

penelitian dan pemeriksaan 

pengawas Pemilu lapangan 

terbukti terdapat keadaan sebagai 

berikut : 

pembukaan kotak suara dan/

atau berkas pemungutan dan 

penghitungan suara tidak 

dilakukan menurut tata cara 

yang ditetapkan dalam 

Peraturan ini; 

petugas KPPS meminta pemilih 

memberikan tanda khusus, 

menandatangani, atau menuliskan 

nama atau alamatnya pada surat 

suara yang sudah digunakan; dan/

atau 

petugas KPPS merusak lebih dari 

satu surat suara yang sudah 

digunakan oleh pemilih sehingga 

surat suara tersebut menjadi tidak 

sah. 

3.  Pemungutan suara ulang diusulkan 

oleh KPPS dengan menyebutkan 

keadaan yang menyebabkan 

diadakannya pemungutan suara 

ulang  

P A N D U A N  S A K S I  D I  T P S  

Penghitungan Suara Ulang 

1.  Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: 

kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat 

dilanjutkan; 

penghitungan suara dilakukan secara tertutup; 

penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang 

kurang mendapat penerangan cahaya; 

penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; 

penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; 

saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat 

tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; 

penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu 

yang telah ditentukan; dan/atau 

terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan 

surat suara yang tidak sah. 

2.  Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana sebagaimana tersebut di atas, saksi 

Peserta Pemilu atau pengawas Pemilu lapangan dapat mengusulkan 

penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan kepada Ketua KPPS. 

3. Ketua KPPS segera memutuskan penghitungan suara ulang di TPS. 

4.  Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada 

hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara  
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MODEL C 3 DPR

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ……………………………………………………………………
Desa/Kelurahan : ……………………………………………………………………
Kecamatan : ……………………………………………………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………………………….………………..…
Daerah Pemilihan : ……………………………………………………………………
Dicatat pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
……………………………………………..

…………………………, APRIL 2009 

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA,

KETUA

…………………………………………

Bentuk Formulir Keberatan Saksi 
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Kecermatan Saksi 

dalam mengawasi 

proses pemungutan dan 

penghitungan suara 

adalah kunci kemenan-

gan dalam Pemilu 2009 

P A N D U A N  S A K S I  D I  T P S  

FORMULIR PEMANTAUAN 

HARI PEMUNGUTAN SUARA 

PENCATATAN SURAT SUARA DI TPS 

  stationary monitor 

Lokasi TPS : 

Penghitungan dimulai jam : 

Lokasi penghitungan: 

TPS / Tempat lain: ________________ 
  

  

  

Jumlah surat suara yg dicoblos 

  DPR   

  DPD   

  DPRD Propinsi   

  DPRD Kab/Kota   

  
Jumlah surat suara rusak atau keliru dicentang 

  DPR   

  DPD   

  DPRD Propinsi   

  DPRD Kab/Kota   

  
Jumlah surat suara tidak terpakai 

  DPR   

  DPD   

  DPRD Propinsi   

  DPRD Kab/Kota   

  
Jumlah surat suara tambahan (cadangan) yg tersisa 

  DPR   

  DPD   

  DPRD Propinsi   

  DPRD Kab/Kota   

  

Tertanda, 
Nama Saksi: 

Formulir Laporan Hari Pemungutan Suara 
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Formulir Laporan Hasil Pemungutan Suara di TPS 

PARTAI ............................ 

DPR RI 

SUARA 
SAH 

A       

B 1     

  2     

  3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

  10     

  11     

  12     

JUMLAH ( A + B )   

(DENGAN HURUF) 

DPR RI 

DPRD Propinsi 

PARTAI ................................ 

DPRD Propinsi 

SUARA 
SAH 

A       

B 1     

  2     

  3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

  
1

0 
    

  
1

1 
    

  
1

2 
    

JUMLAH ( A + B )   

(DENGAN HURUF) 
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Saksi di tingkat 

Desa, Kecamatan 

dan Kabuapten 

WAJIB menyusun 

rekapitulasi 

internal atas 

perolehan suara  

guna menjadi 

bahan/data 

pembanding 

P A N D U A N  S A K S I  D I  T P S  

PARTAI .................................... 

DPRD Kabupaten/Kota 

SUARA 
SAH 

A       

B 1     

  2     

  3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

  
1

0 
    

  
1

1 
    

  
1

2 
    

JUMLAH ( A + B )   

(DENGAN HURUF) 

DPRD Kabupaten/Kota 

PARTAI ............................ 
SUARA 

SAH 

A   DPR RI   

B  DPRD Propinsi   

 C DPRD Kabupaten/Kota   

JUMLAH ( A + B + C )   

(DENGAN HURUF) 

Total Jumlah Suara Partai …………... 



P A G E  1 3  V O L U M E  1 ,  I S S U E  1  

Tugas Saksi Pada Masa Rekapitulasi Suara di PPK 

saksi. 

5. Rapat pleno rekaputulasi. 

6. Peserta yang hadir dalam rapat pleno 

(anggota PPK, para saksi dan Pan-

waslu kecamatan). 

7. Pengecekan kembali pada segel 

kotak suara. 

8. Pembukaan kotak suara dan 

penyegelannya kembali. 

9. Rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara (penulisannya ke 

dalam berita acara dan sertifikat). 

10. Pembuatan dan penandatanganan berita 

acara rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara. 

11. Pembuatan dan penandatanganan serti-

fikat hasil penghitungan suara. 

12. Penyerahan berita acara dan sertifikat 

kepada para saksi dan Panwaslu keca-

matan. 

13. Pengumuman hasil rekapitulasi. 

14. Penyerahan kotak suara, berita acara, 

sertifikat dan lampiran-lampirannya ke 

KPU kabupaten/kota.  

Pada proses rekapitulasi hasil pen-

ghitungan perolehan suara ini, hal-

hal yang penting untuk dipantau 

adalah: 

1. Penerimaan hasil penghitungan 

suara dari Tempat Pemungutan 

Suara (TPS). 

2. Pembuatan berita acara 

penerimaan hasil penghitungan 

suara dari TPS. 

3. Penyimpanan dan pengamanan 

kotak suara. 

4. Pengecekan surat mandat para 

Langkah Persiapan dan Pengawasan Pada Masa Rekapitulasi Suara di PPK 

2. Berdasarkan atas hasil rekapitulasi suara di tingkat desa, 

saksi PKB di tingkat kecamatan menyusun rekapitulasi suara 

PKB dari semua desa. 

3. Data hasil rekapitulasi dari seluruh desa tersebut menjadi 

bahan pembanding dalam proses pengawasan rekapitulasi 

suara di PPK 

Dalam mempersiapkan pengawasan rekapitulasi suara di 

PPK, Saksi PKB di tingkat kecamatan HARUS melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Meminta Koordinator saksi di tingkat desa untuk mem-

buat rekapitulasi perolehan suara PKB dari semua TPS 

di wilayah desa yang bersangkutan 

PARTAI  ......................... 

DPR RI 

TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 

JUMLAH 
SUARA SAH 

SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH 

A       
                

B 1     
                

  2                     

  3                     

  4                     

  5                     

  6                     

  7                     

  8                     

  9                     

  10     
                

  11                     

  12                     

JUMLAH ( A + B )                   

(DENGAN HURUF) 

Formulir Rekapitulasi Suara TPS di Tingkat Desa 

Nama Desa: …………………………. Nama Kecamatan: …………………………… Nama Kabupaten: …………………………………... 

Catatan:  

1.  Formulir Rekapitulasi Suara TPS di tingkat Desa diisi oleh Koordinator Saksi tingkat Desa dan selanjutnya diserahkan 

kepada Koordinator Saksi tingkat Kecamatan sebelum dimulainya Rekaptulasi suara di tingkat Kecamatan 

2.  Formulir di atas adalah untuk surat suara DPR RI, dan dapat dicopy dengan menggunakan model yang sama untuk surat 

suara DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
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Laporakan 

Pelanggaran 

Pemilu ke 

Panwaslu 

terdekat 

P A N D U A N  S A K S I  D I  T P S  

PARTAI  ................... 

DPR RI 

Desa A 
Desa B Desa C Desa D Desa E Desa F Desa G Desa H 

JUMLAH 

SUARA 

SAH 

SUARA 

SAH 

SUARA 

SAH 

SUARA 

SAH 

SUARA 

SAH 

SUARA 

SAH 

SUARA 

SAH 

SUARA 

SAH 

A       
                

B 1     
                

  2                     

  3                     

  4                     

  5                     

  6                     

  7                     

  8     
                

  9                     

  10     
                

  11     
                

  12     
                

JUMLAH ( A + B )                   

(DENGAN HURUF) 

Formulir Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan 

Nama Desa: …………………………. Nama Kecamatan: …………………………… Nama Kabupaten: …………………………………... 

Catatan:  

1. Formulir di atas adalah untuk surat suara DPR RI, dan dapat dicopy 

dengan menggunakan model yang sama untuk surat suara DPRD 

Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

2. Formulir Rekapitulasi Suara TPS di tingkat Kecamatan diisi oleh 

Koordinator Saksi tingkat Kecamatan dan selanjutnya dijadikan Bahan 

Data Pembanding dalam proses Rekaptulasi suara di tingkat 

Kecamatan oleh PPK. 

3. Saksi di tingkat Kecamatan WAJIB  mengawasi proses Rekapitulasi 

suara secara cermat dan segera menyampaikan keberatan kepada PPK 

jika didapati ada kesalahan dan atau pelanggaran. 

4. Saksi di tingkat Kecamatan WAJIB meminta salinan Berita Acara 

Rekapitulasi Suara kepada PPK 

5. Saksi di tingkat kecamatan WAJIB melaporkan hasil rekapitulasi suara 

kepada Koordinator saksi di tingkat Kabupaten 
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Tugas Saksi Pada Masa Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten 

kotak suara. 

4. Rapat pleno rekaputulasi. 

5. Peserta yang hadir dalam rapat 

pleno (anggota KPU Kabupaten/

Kota, para saksi dan Panwaslu Ka-

bupaten/Kota). 

6. Rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara (penulisannya ke 

dalam berita acara dan sertifikat). 

7. Pembuatan dan penandatanganan 

berita acara rekapitulasi hasil peng-

hitungan perolehan suara. 

8. Pembuatan dan penandatanganan 

sertifikat hasil penghitungan suara. 

9. Penyerahan berita acara dan sertifi-

kat kepada para saksi dan Panwas-

lu kecamatan. 

10. Pengumuman hasil rekapitulasi. 

Pada proses rekapitulasi hasil pen-

ghitungan perolehan suara ini, hal-

hal yang penting untuk dipantau 

adalah: 

1. Penerimaan hasil rekapitulasi 

suara dari PPK. 

2. Pembuatan berita acara 

penerimaan hasil rekapitulasi 

suara dari PPK. 

3. Penyimpanan dan pengamanan 

Langkah Persiapan dan Pengawasan Pada Masa Rekapitulasi Suara di  KPU Kabupaten/Kota 

2. Berdasarkan atas hasil rekapitulasi suara 

di tingkat Kecamatan, saksi di tingkat 

Kabupaten menyusun rekapitulasi suara 

dari semua Kecamatan. 

3. Data hasil rekapitulasi dari seluruh desa 

tersebut menjadi bahan pembanding 

dalam proses pengawasan rekapitulasi 

suara di KPU Kabupaten/Kota 

Dalam mempersiapkan pengawasan rekapitu-

lasi suara di KPU Kabupaten/Kota, Saksi di 

tingkat Kabupaten HARUS melakukan langkah

-langkah sebagai berikut: 

1. Meminta Koordinator saksi di tingkat  Ke-

camatan untuk menyerahkan rekapitulasi 

perolehan suara dari semua di wilayah desa 

yang bersangkutan dan kecamatan. 

PARTAI ........................... 

DPR RI 

Kacamatan 

A 

Kacamatan    

B 

Kacamatan    

C  

Kacamatan 

D 

Kacamatan 

E 

Kacamatan 

F 

Kacamatan 

G 

Kacamatan 

H JUMLAH 

SUARA SAH 
SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH SUARA SAH 

A       
                

B 1     
                

  2                     

  3                     

  4                     

  5                     

  6                     

  7                     

  8                     

  9                     

  10     
                

  11                     

  12                     

JUMLAH ( A + B )                   

(DENGAN HURUF) 

Formulir Rekapitulasi Suara TPS di Tingkat Kabupaten 

Nama Kecamatan: …………………………… Nama Kabupaten: …………………………………... 

Catatan:  

Formulir di atas adalah untuk surat suara DPR RI, dan dapat dicopy dengan menggunakan model yang sama untuk surat 

suara DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 



Bagaimana cara menyampaikan laporan ke 
Panwas ?  

1.   Siapakah yang dapat Menyampaikan Laporan? 

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai 

hak pilih; 

b. Pemantau Pemilu; dan/atau 

c. Peserta Pemilu. 

2.  Apa saja yang Dimuat dalam Laporan? 

a. nama dan alamat pelapor; 

b. waktu dan tempat kejadian perkara; 

c. nama dan alamat pelanggar; 

d. nama dan alamat saksi-saksi; dan 

e. uraian kejadian. 

3.  Kapan Laporan Harus Disampaikan ?   

Laporan disampaikan kepada Pengawas 

Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya 

pelanggaran Pemilu. Pengawas Pemilu 

memberikan tanda terima atas laporan. 

4.   Kepada Siapa laporan disampaikan ? 

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas 

Pemilu Luar Negeri menerima laporan 

pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu. 

 
Ahsanul Minan lahir pada tanggal 13 April 

1976, di Tuban, Jawa Timur. 
Menyelesaikan pendidikan dasar dan menen-
gah pertama di Tuban, lalu melanjutkan seko-
lah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 

Program Khusus di Solo, Jawa Tengah. 
Pendidikan tingginya ditempuh di Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. 
Selama kuliah, ia aktif di Pergerakan Maha-

siswa Islam Indonesia Cabang Solo. 
Di samping menempuh pendidikan formal, 

Minan juga beberapa kali mengikuti short-term 
training di beberapa negara, antara lain di 

Australia, Jerman, Malaysia, Srilangka. 
Selepas kuliah, Minan berinisiatif mendirikan 
Institute for Research and Empowering Soci-
ety (INRES), sebuah NGO yang bergerak di 
bidang community organizing untuk isu pen-
guatan local autonomy dan public services. 

Pada tahun 2003-2004, Minan menjadi ang-
gota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa 

Tengah. 
Sempat 2 tahun menjadi staf ahli DPR RI, lalu 
bekerja pada Asean Inter-parliamentary Myan-

mar Caucuss (AIPMC).  
Pada tahun 2008-2009, Minan menjadi Project 

Officer untuk Program Election Support di 
kantor Partnership for Governance Reform. 

Pada saat yang sama, Minan bekerja sebagai 
staf ahli Bawaslu RI. 

Saat ini Minan menjadi Consultant UNDP un-
tuk Electoral Dispute Setllement. 

Di samping itu, Minan juga aktif memberikan 
pelatihan dalam berbagai bidang antara lain 
capacity development untuk anggota parle-
men, partai politik, dan community develop-

ment. 
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