
Form Pemantauan Pilkada Serentak 2018     

KIPP Indonesia                                  

Hal____  dr ____ 

Nama Pemantau: KIPPDA: 

 

Kab/Kota: 

 
 

Kecamatan: Petunjuk Pengisian 

Baca pertanyaan dengan saksama. Masukkan "x" di kotak yang sesuai. Jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan, atau tidak 

relevan, biarkan kosong. Jika pelanggaran atau penyimpangan terjadi, mohon jelaskan secara singkat di bagian komentar di 

belakang formulir. 

 
TPS No 

 

TPS No 

 

TPS No 

 

TPS No 

 

TPS No 

 

TPS No 

 

TPS No 

 

TOTAL 

Situasi lingkungan Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td 

1. Apakah ada orang di dalam atau di dekat tempat pemungutan suara yang mencoba 

mempengaruhi cara orang memilih? 
              

  

2. Adakah yang ada di dekat pusat pencatatan nama-nama pemilih?                 

3. Apakah pusat di lokasi yang nyaman dan netral?                 

4. Apakah ada materi kampanye yang dipasang dalam radius 100 meter dari stasiun?                 

5. Apakah orang yang tidak sah berada di dalam tempat pemungutan suara?                 

Before Opening Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td 

6. Apakah semua materi penting telah sampai, spt daftar pemilih, kertas suara, dan tinta?                 

7. Apakah Petugas Polling menunjukkan kotak suara kosong sebelum menyegelnya?                 

8. Apakah ada kandidat atau agen partai yang hadir?                 

9. Apakah TPS dibuka tepat waktu?                 

10. Apakah DPT terpampang dan mudah diakses oleh calon pemilih                 

11. Apakah DCT terpampang dan mudah diakses oleh calon pemilih                 

Polling Process Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td 

12. Apakah pengamat dan saksi agen partai diizinkan untuk mengamati semua aspek dari 

pemungutan suara? 
              

  

13. Apakah nama-nama pemilih dipanggil dengan jelas?                 

14. Apakah pemilih yang tidak ada dalam daftar diizinkan untuk memilih atau pemilih 

yang berhak dihalau? 
              

  

15. Apakah ada pemilih yang diancam? (jika ya, sertakan total dan detail di bagian 

komentar) 
              

  

16. Apakah jari-jari diperiksa untuk tinta?                 

17. Apakah pemilih yang sudah memiliki tinta di jari mereka diizinkan untuk memilih?                 

18. Apakah jari pemilih ditandai dengan tinta sebelum mereka memilih?                 

19. Apakah surat suara yang diberikan kepada pemilih telah ditandatangani oleh Petugas                 



  

Polling? 

20. Apakah ada surat suara yang ditenderkan? (jika ya, sertakan total dan detail di bagian 

komentar) 
              

  

21. Dapatkah para pemilih menandai surat suara mereka secara rahasia, tanpa diawasi 

oleh siapa pun? 
              

  

Penutupan TPS  Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td Ya Td 

22. Apakah Polling Station tutup pada waktu yang tepat?                 

23. Apakah para pemilih dalam antrian pada jam tutup diperbolehkan untuk memilih?                 

24. Apakah kotak suara disegel dengan benar?                 

25. Apakah kertas suara yang tidak digunakan dihitung dan disimpan dengan benar 

dalam amplop tertutup? 
              

  

26. Apakah surat suara yang digunakan, tidak digunakan, dan rusak benar didamaikan?                 

27. Apakah pengamat dan agen partai diperbolehkan untuk menyertai kotak suara?                 



Penilaian umum Pemungutan Suara 
Petunjuk untuk Bagian ini: Masukkan "X" di samping pernyataan yang paling tepat menggambarkan penilaian 

Anda tentang lingkungan pemilihan dan proses pemungutan suara untuk area yang Anda amati. Jika tanggapan 

Anda “buruk” atau “sangat buruk”, berikan penjelasan lebih lanjut di bagian komentar. 

 Sangat Bagus - tidak ada insiden atau ketidakberesan yang diamati. 

 Bagus - beberapa insiden atau ketidakberesan diamati yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

integritas proses. 

 Rata-rata - banyak insiden atau ketidakberesan yang diamati yang tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap integritas proses. 

 Buruk - insiden atau ketidakberesan diamati yang dapat secara signifikan mempengaruhi integritas 

proses. 

 Sangat Buruk - insiden atau ketidakberesan terjadi yang sangat memengaruhi integritas proses 

sehingga membuat hasil dari satu atau lebih pusat pemungutan suara menjadi tidak valid. 

Catatan 

Petunjuk untuk Bagian ini: Dalam kotak di bawah, berikan rincian tentang pelanggaran apa pun, kejadian tidak 

biasa, atau penyimpangan yang terjadi di pusat polling Anda. Jika diperlukan lebih banyak ruang lampirkan 

lembar kertas tambahan ke formulir laporan. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 



  

 

 



  

 

Form Pemantau Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2018 

Nama Pemantau: 

 

Kab/Kota: 

 

Kecamatan: 

 

Petunjuk  No TPS : 
Baca pertanyaan dengan saksama. Masukkan "x" di kotak yang sesuai. Jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan, atau 

tidak relevan, biarkan kosong. Jika pelanggaran atau penyimpangan terjadi, mohon jelaskan secara singkat di bagian 

komentar di belakang formulir. 

Proses Penghitungan Suara 
Constituency 

No. 

Constituency 

No. 

Ya Td Ya Td 

1 
Apakah Petugas Pengembalian mengumumkan sebelumnya 

tanggal, waktu, dan tempat untuk menghitung? 

    

2 
Apakah semua kotak suara untuk konstituen diterima sebelum 

penghitungan dimulai? 

    

3 
Apakah jumlah total kotak dihitung sama dengan jumlah tempat 

pemungutan suara di konstituensi? 

    

4 Apakah ada kotak suara yang dibuka atau rusak?     

5 
Apakah segel masih utuh dan apakah nomornya sesuai dengan 

dokumentasi? 

    

6 
Apakah ada kotak yang dikesampingkan karena nomor urut yang 

mencurigakan atau tidak cocok? 

    

7 
Apakah surat suara dari dua atau lebih kotak suara dicampur 

bersama sebelum penghitungan dimulai? 

    

8 
Apakah pemilihan pemilih dihitung terlebih dahulu (jika tidak ada 

cukup ruang untuk menghitung keduanya secara bersamaan)? 

    

9 
Sejauh pengetahuan Anda, penghitungan telah dilakukan dalam 

proses berkelanjutan 24 jam sehari? 

    

10 
Apakah pengamat dan agen partai dapat mengamati seluruh proses 

penghitungan? 

    

11 
Apakah para agen dan pengamat partai diizinkan untuk secara 

mandiri mencatat hasil pemilihan? 

    

12 
Apakah surat suara tidak sah dianggap valid, atau surat suara yang 

sah dianggap tidak sah? 

    

13 Apakah suara dicatat secara akurat?     

14 
Apakah ada agen partai yang hadir yang tidak bersedia 

menandatangani Sertifikat Penghitungan Suara? 

    

15 
Apakah surat suara yang digunakan, tidak digunakan, dan rusak 

benar didamaikan? 

    

 

Peniliana Umum Penghitungan Suara 

 

 

 Sangat Bagus - tidak ada insiden atau ketidakberesan yang diamati. 

 
Bagus - beberapa insiden atau ketidakberesan diamati yang tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap integritas proses. 

 
Rata-rata - banyak insiden atau ketidakberesan yang diamati yang tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap integritas proses. 

 
Buruk - insiden atau ketidakberesan diamati yang dapat secara signifikan 

mempengaruhi integritas proses. 

 

Sangat Buruk- insiden atau ketidakberesan terjadi yang sangat memengaruhi 

integritas proses sehingga membuat hasil dari satu atau lebih pusat penghitungan 

tidak valid. 



  

 

 

 

Catatan 

Petunjuk untuk Bagian ini: Pada kotak di bawah ini, berikan rincian tentang pelanggaran apa pun, 

kejadian tidak biasa, atau penyimpangan yang terjadi di pusat penghitungan. 

 

Selain proses penghitungan, silakan beri komentar tentang lingkungan pasca-pemilihan berkaitan 

dengan: 

 

1. Partai politik (mis. Apakah mereka menerima hasil) 

2. Setiap insiden kekerasan 

3. Persepsi pemilih (mis. Apakah mereka merasa pemilu bebas dan adil) 

 

Jika diperlukan lebih banyak ruang lampirkan lembar kertas tambahan ke formulir laporan. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 



  

 

 

 
 Checklist Pra Pemungutan Suara Ya Tdk 

1 
Apakah partai politik dan kandidat bebas untuk mengatur dan merekrut 

anggota baru? 
  

2 
Apakah partai dan kandidat bebas untuk berkumpul dan melakukan 

kegiatan? 
  

3 
Apakah warga negara biasa memiliki kebebasan berserikat, berpidato, 

dan bergerak? 
  

4 

Apakah orang memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang 

platform dan kebijakan partai dan kandidat sehingga mereka dapat 

membuat pilihan berdasarkan informasi pada hari pemilihan? 

  

5 

Apakah orang memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses 

pemilihan (bagaimana dan di mana untuk mendaftar, mengeluh, dan 

memilih) untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pemilihan? 

  

6 Apakah keluhan terkait pemilu diselesaikan dengan tepat?   

7 
Apakah petugas pemilu lokal terlatih dan memenuhi syarat untuk secara 

efektif memenuhi tugasnya? 
  

8 
Apakah administrasi pemilihan lokal menerima materi dan dukungan 

yang diperlukan untuk melakukan pemilihan? 
  

9 
Apakah pejabat pemilu dianggap sebagai administrator netral dari proses 

pemilu? 
  

10 
Apakah partai politik dan kandidat bebas untuk mengatur dan merekrut 

anggota baru? 
  

11 
Apakah partai dan kandidat bebas untuk berkumpul dan melakukan 

kegiatan? 
  

12 
Apakah warga negara biasa memiliki kebebasan berserikat, berpidato, 

dan bergerak? 
  

13 

Apakah orang memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang 

platform dan kebijakan partai dan kandidat sehingga mereka dapat 

membuat pilihan berdasarkan informasi pada hari pemilihan? 

  

14 

Apakah orang memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses 

pemilihan (bagaimana dan di mana untuk mendaftar, mengeluh, dan 

memilih) untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pemilihan? 

  

15 Apakah keluhan terkait pemilu diselesaikan dengan tepat?   

 

Formulir Pemantauan untuk  

Pilkada Serentak 2018 

Pra-Pemilihan 

Nama Pemantau : 

 

Kabupaten/Kota: 

 

Kecamatan: 

 

Instruki Pengisian Form 
Baca pertanyaan dengan saksama. Masukkan "x" di kotak yang sesuai. Jika Anda tidak dapat menjawab 

pertanyaan, atau tidak relevan, biarkan kosong. Jika pelanggaran atau penyimpangan terjadi, mohon jelaskan 

secara singkat di bagian komentar di belakang formulir. 



  

 

Catatan 

Petunjuk untuk Bagian ini: Dalam kotak di bawah ini, berikan rincian tentang pelanggaran apa pun, 

kejadian tidak biasa, atau penyimpangan yang Anda amati sebelum hari pemilihan. Jika diperlukan lebih 

banyak ruang lampirkan lembar kertas tambahan ke formulir laporan. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   
 


