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PENGANTAR
Kabupaten Los Angeles (Kabupaten) merupakan yurisdiksi pemilihan lokal di negara dengan lebih dari
5.7 juta pemilih terdaftar yang tinggal di wilayah seluas 4,100 mil persegi. Pendaftar-Pencatat/Panitera
Kabupaten (RR/CC) bertanggung jawab untuk mengelola pemilihan tingkat lokal, negara bagian, dan
federal di yurisdiksi ini serta memastikan semua pemilih memiliki pengetahuan, akses, dan peluang
untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi kami. RR/CC secara berkelanjutan dan tekun berupaya
meningkatkan mutu pengalaman pemilihan melalui sistem pemilihan yang dimiliki publik dan dirancang
untuk publik, Solusi Pemilihan untuk Semua Kalangan (VSAP - Voting Solutions for All People), sekaligus
melenyapkan potensi hambatan atau kendala yang dapat mencegah pemilih dari berpartisipasi dalam
pemilihan. Solusi VSAP merupakan pengalaman pemilihan yang modern, mudah diakses, dan aman yang
berupaya memastikan pemilih di Kabupaten memiliki peluang lebih besar untuk memilih dengan
menyediakan pilihan lebih luas dengan cara yang praktis, mudah diakses, dan aman; yang sejalan
dengan upaya untuk memperluas pilihan pemungutan suara di seluruh California.
Negara Bagian California (Negara Bagian) juga telah mengambil langkah yang belum pernah ada untuk
memperluas akses dan memodernisasi undang-undang pemilihan dengan menetapkan ulang cara,
waktu, dan tempat pemilih dapat memberikan suara mereka dalam pemilihan. RUU Senat 450, UndangUndang Pilihan Pemilih (VCA) California, dikembangkan untuk memfasilitasi akses ini.
Dalam dokumen ini, terdapat informasi rinci tentang bagaimana rencana RR/CC untuk mengedukasi
pemilih tentang hak pemilihan mereka dan pilihan mereka; bagaimana lokasi Pusat Pemilihan dan Kotak
Suara akan didistribusikan, ditempatkan, dan dikelola; detail tentang tata letak Pusat Pemilihan,
peralatan pemilihan, dan rencana staf; rencana keamanan dan cadangan; serta langkah berikutnya.

UNDANG-UNDANG PILIHAN PEMILIH
VCA menyediakan kerangka kerja dasar untuk kabupaten-kabupaten guna memberikan pilihan lebih luas
kepada pemilih dengan memberikan fleksibilitas dan kemudahan yang lebih besar. Elemen inti dari
model VCA meliputi:
•

Pilihan pemungutan suara secara langsung yang fleksibel memungkinkan pemilih untuk
menggunakan hak suara mereka di Pusat Pemilik di kabupaten tempat mereka berdomisili
selama periode 11 hari.

•

Layanan dan bantuan yang ditingkatkan untuk pemilih yang disediakan di Pusat Pemilihan,
termasuk Pendaftaran Pemilih Bersyarat.
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•

Layanan Memilih yang Diperluas Melalui Pos (VBM) termasuk Kotak Penyerahan Surat Suara
dan lokasi penyerahan yang aman dan praktis tersedia selama 29 hari sebelum Hari
Pemilihan Umum (lihat Bagian 2-B).

Pelaksanaan yang berhasil pada model pemilihan VCA mensyaratkan kabupaten-kabupaten yang
mengadopsi untuk dengan saksama memeriksa kondisi dan proses mereka yang sudah ada, termasuk
teknologi pemilihan, kapasitas anggaran, lokasi pemilihan, dan keterlibatan masyarakat.

IMPLEMENTASI VCA DI KABUPATEN LOS ANGELES
Untuk menerapkan VCA di Kabupaten, RR/CC mengembangkan infrastruktur yang berbasis prinsip VSAP
transformasional yang ada dan berfokus pada kebutuhan pemilih yang seimbang dengan validasi dari
komisi penasihat beranggotakan pakar industri dalam desain, aksesibilitas, keamanan, teknologi,
administrasi pemilihan, akademik, dan masukan masyarakat dari pemangku kepentingan, organisasi
berbasis masyarakat (CBOs), dan anggota masyarakat. Memanfaatkan kombinasi kelompok penasihat,
survei, kelompok terfokus, analisis teknis, dan pengujian pengguna, RR/CC menetapkan proses kompleks
yang terkemuka dan diutamakan yaitu mengembangkan pengalaman pemilihan baru yang memenuhi
persyaratan Negara Bagian dan lokal, memenuhi kebutuhan pemilih, dan melampaui standar keamanan
sistem pemilihan nasional.
Pada tanggal 3 Maret 2020, Pemilihan Pendahuluan Presiden, Kabupaten mengimplementasikan
prakarsa VSAP yang memperkenalkan pemilih pada pengalaman yang menyertakan Perangkat
Penandaan Surat Suara (BMD) yang sepenuhnya mudah diakses dan aman, Buku Registrasi Elektronik
(ePollbook), Contoh Surat Suara Interaktif (ISB), Suara Dapat Diakses dari Jarak Jauh melalui Pos
(RAVBM), Sistem Penghitungan modern, periode pemilihan suara tatap muka 10 hari, Pusat Pemilihan,
dan Program Pemilihan Bergerak/Fleksibel. Dalam implementasi awal VCA dan VSAP ini, lebih dari 1.14
juta pemilih memilih menggunakan surat suara VBM mereka dan sejuta pemilih lainnya memilih di pusat
pemilihan. Partisipasi ini menunjukkan kenaikan sekitar 75% dalam partisipasi VBM dan 42% dari total
partisipasi dari pemilihan pendahuluan sebelumnya di tingkat kabupaten pada bulan Juni 2018, yang
melaporkan sekitar 665,000 para pemilih memberikan suara menggunakan surat suara Pemilihan
Melalui Pos mereka. Dalam survei yang diadakan oleh RR/CC, 70% pemilih menyatakan mereka memiliki
pengalaman yang secara keseluruhan netral atau positif.
Segera setelah Pemilihan Pendahuluan Presiden tanggal 3 Maret 2020, Dewan Pengawas (Dewan)
Kabupaten mengarahkan RR/CC untuk mengadopsi ketentuan VCA sebagaimana dijelaskan dalam Kode
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Pemilihan Suara 4005 dan 4007(c), yang mensyaratkan Kabupaten untuk mengirimkan surat suara VBM
melalui pos kepada semua pemilih yang terdaftar. Adopsi awal ini memberikan pemilih peluang untuk
memberikan suaranya dengan aman dari rumah tanpa mempertaruhkan kesehatan mereka serta
kesehatan keluarga mereka selama awal pandemi COVID-19. Ini berarti terdapat kenaikan sebesar 2,5
juta surat suara VBM tambahan telah dikirimkan melalui pos pada 3 November 2020 Pemilihan Umum
yang dibandingkan dengan pada 3 Maret 2020, Pemilihan Pendahuluan Presiden. Dalam pemilihan ini,
lebih dari 3.4 juta pemilih memilih menggunakan surat suara Pemilihan Melalui Pos mereka dan sekitar
913,000 orang memilih secara langsung. Ini menandai partisipasi bersejarah 4.3 juta pemilih dan
kenaikan dari 58% ke 76% yang dibandingkan dengan keseluruhan partisipasi dalam pemilihan
sebelumnya tingkat kabupaten pada November 2018. Survei yang diadakan oleh RR/CC juga melihat
kenaikan pada kepuasan pemilih dengan pengalaman mereka dengan 94% responden survei
mengindikasikan mereka memiliki pengalaman pemilihan yang secara keseluruhan netral atau positif.

BAGIAN 1 – RENCANA EDUKASI DAN PENJANGKAUAN PEMILIH
RR/CC akan terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran di antara pemilih terdaftar dan pemilih
yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar tentang hak pilih, pilihan pemungutan suara, VCA,
pengalaman pemilihan VSAP mereka, serta cara mengakses sumber daya pemilihan melalui
serangkaian kampanye edukasi publik dan penjangkauan yang strategis. Sejak implementasi dan adopsi
VSAP dan VCA, RR/CC telah mengimplementasikan tiga kampanye multibahasa skala besar dan edukasi
pemilih multibudaya yang melibatkan jutaan pemilih di seluruh Kabupaten. Kampanye ini
memanfaatkan berbagai taktik dan strategi, yang memberikan pesan penting kepada pemilih dalam
lebih dari belasan bahasa dan mengarahkan pemilih ke informasi dan sumber daya yang tersedia untuk
umum di situs web kami serta saluran telepon bebas pulsa. RR/CC akan terus mengembangkan dan
mengimplementasikan kampanye yang memanfaatkan praktik terbaik berbasis data, pendekatan, dan
platform komunikasi yang tersedia di pasar.
Selain itu, RR/CC akan terus menggunakan dan memanfaatkan hubungannya dengan jaringan media
berita lokal dan multibahasa untuk mendapatkan peluang media yang diinginkan dari TV, radio, cetak,
dan saluran berita digital. Peluang ini akan termasuk, tetapi tidak terbatas pada mengadakan
wawancara, forum diskusi media, konferensi pers, dan mengundang media ke berbagai operasi yang
dapat dilihat publik untuk mempelajari tentang proses pemberian suara dan pemilihan. Keterlibatan ini
dengan media sosial akan menghasilkan dan memberikan kepada publik informasi tepercaya tentang
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acara pemilihan mendatang, tenggat kritis, peluang pendaftaran pemilih, pilihan pemungutan suara, dan
banyak lagi.
Lebih lanjut, RR/CC akan terus berkolaborasi dengan mitra yang sudah ada sejak lama, termasuk, namun
tidak terbatas pada organisasi berbasis masyarakat, pemangku kepentingan Kabupaten, komite
advokasi, kotamadya, sekolah menengah atas, akademi negeri, dan universitas. Melalui kemitraan ini,
RR/CC akan berkolaborasi dan menyediakan bahan penjangkauan dalam banyak bahasa guna
meningkatkan kesadaran dan mengedukasi komunitas multibudaya kami yang besar tentang cara
memanfaatkan peluang pemilihan awal, mendorong keterlibatan warga negara, dan partisipasi pemilih.

1-A

ANGGARAN MEDIA DAN PENJANGKAUAN

Anggaran media dan penjangkauan RR/CC untuk Tahun Anggaran 21-22 adalah sebesar $6,300,000.
Tahun anggaran Kabupaten berlangsung mulai bulan Juli - Juni. Oleh karenanya, anggaran ini mencakup
Pemilihan Pendahuluan Langsung Tingkat Negara Bagian pada 7 Juni 2022, dan beberapa pengeluaran
awal terkait edukasi dan penjangkauan untuk Pemilihan Umum pada 3 November 2020. Anggaran ini
akan digunakan untuk mengimplementasikan kampanye edukasi pemilih skala besar, multibahasa, dan
multibudaya untuk mengedukasi pemilih dan penduduk Kabupaten tentang hak pilih sah, pilihan
pemungutan suara, dan sumber daya pemilihan mereka.
Tabel 1: Perbandingan Pengeluaran untuk Tahun Anggaran

MEDIA
Tahun
Anggaran

Anggaran

Biaya

PENJANGKAUAN
Varians

Anggaran

Biaya

Varians

TA 17-18

$850,000

$488,656

$361,344

$25,000

$29,773

$(4,773)

TA 18-19

$1,500,000

$587,216

$912,784

$25,000

$62,216

$(37,216)

TA 19-20

$7,467,000

$360,269

$7,106,731

$25,000

$1,001

$23,999

TA 20-21

$725,000

$290,338

$434,662

$16,376,000

$12,804,721

$3,571,279

TA 21-22

$1,700,000

$970,101

$729,899

$4,600,000

-

$4,600,000

TA 22-23

$700,000

-

$700,000

$2,000,000

-

$2,000,000
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1-B

PENJANGKAUAN MEDIA

RR/CC memanfaatkan berbagai sumber data seperti laporan dari kampanye edukasi pemilih
sebelumnya, survei pemilih publik, dan sumber data yang diakui di tingkat nasional dalam menentukan
metode terbaik untuk secara efektif menjangkau dan berkomunikasi dengan beragam penduduk di
Kabupaten. RR/CC akan terus menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan sebaik
mungkin cara mengedukasi masyarakat tentang pilihan dan hak pemilihan mereka, serta mengarahkan
mereka ke sumber daya tepercaya yang tersedia untuk mereka secara online dan melalui saluran
telepon bebas pulsa kami.
Kampanye media akan bersifat multibahasa dan multibudaya. Untuk memastikan tercapainya
masyarakat yang beragam di Kabupaten, RR/CC akan berinteraksi dengan platform nasional besar serta
outlet kecil lokal. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa pemilih akan menerima pesan RR/CC
dengan cara apapun yang biasanya mereka gunakan untuk mengonsumsi berita dan informasi.
Media Penyiaran
RR/CC akan bekerja dengan berbagai jaringan dan stasiun siaran berbahasa Inggris dan non-Inggris di
televisi dan radio untuk memproduksi layanan pengumuman masyarakat, melakukan kegiatan wawancara
informatif, dan menerapkan keterlibatan berbayar. Layanan pengumuman masyarakat, bersama dengan
upaya penjangkauan RR/CC lainnya, akan berisi pesan penting tentang pemilu mendatang, informasi
pendaftaran, akses bahasa, dan pilihan pemungutan suara. Upaya ini akan secara langsung melayani
warga yang berbahasa Inggris dan juga warga yang tidak berbahasa Inggris. Mitra sebelumnya termasuk,
namun tidak terbatas pada:
•

ABC

•

iHeart Media

•

KPCC

•

CBS

•

POWER 106

•

NPR

•

KTLA

•

Entercom

•

K-ABC

•

FOX

•

Entravision

•

KFI

•

NBC

•

Liberman Broadcasting

•

KJLH

•

Telemundo

•

KNX

•

Univision
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Media Cetak
RR/CC akan bekerja sama dengan media cetak lokal dan regional untuk mempromosikan keterlibatan
warga negara dan mengedukasi pembaca tentang cara pembaca untuk dapat mendaftarkan diri untuk
memilih, memeriksa hak dan pilihan pemungutan suara mereka, mencari lokasi sumber daya pemilihan,
dan mendorong partisipasi pemilihan awal. Ini termasuk surat kabar, majalah, dan buletin. Media cetak
terus berfungsi sebagai sarana tepercaya untuk menjangkau masyarakat yang terpencil secara geografis
dan kurang terlayani, serta penduduk yang terutama berbicara atau membaca dalam bahasa selain
bahasa Inggris. Mitra sebelumnya termasuk, namun tidak terbatas pada:
•

Los Angeles Times

• LA Daily News
Media Digital

•

San Gabriel Valley Tribune

•

LA Sentinel

• Daily Breeze
• La Opinion
RR/CC akan terus memanfaatkan platform digital untuk menyediakan iklan statis dan video dalam
berbagai platform, situs web, dan layanan streaming multibahasa untuk membantu dalam menemui
• Pasadena Star News
• World Journal
pemilih tempat mereka mengonsumsi berita atau hiburan. Media digital merupakan komponen penting
dalam rencana media dan penjangkauan yang efektif karena penduduk sangat mengandalkan perangkat
• Long Beach Press-Telegram
• The Korea Times
seluler atau digital mereka untuk mengonsumsi informasi dan mengakses referensi atau informasi
• Whittier
secara
online. Daily News
Media Digital
RR/CC akan terus memanfaatkan platform digital untuk menyediakan iklan statis dan video dalam berbagai
platform, situs web, dan layanan streaming multibahasa untuk membantu dalam menemui pemilih tempat
mereka mengonsumsi berita atau hiburan. Media digital merupakan komponen penting dalam rencana
media dan penjangkauan yang efektif karena penduduk sangat mengandalkan perangkat seluler atau digital
mereka untuk mengonsumsi informasi dan mengakses referensi atau informasi secara online.
Media Sosial
RR/CC akan terus memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan penduduk Kabupaten
tentang cara mendaftar untuk memilih dan mendorong partisipasi pemilih. Media sosial tetap menjadi
salah satu metode paling hemat biaya untuk menargetkan audiens spesifik dengan pesan serta untuk
menyebarkan informasi dengan volume tinggi sehingga informasi penting tentang pemberian suara
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dan pemilihan tetap mudah diingat. Selain itu, media sosial menyediakan peluang unik untuk interaksi
peer-to-peer di berbagai platform sekaligus juga memungkinkan RR/CC untuk berinteraksi dengan
pemilih guna menjawab pertanyaan, kekhawatiran, atau melenyapkan kebohongan atau misinformasi.
Anda dapat menyukai, mengikuti atau berlangganan RR/CC di:

•

Facebook: facebook.com/LACountyRRCC

•

Instagram: @lacountyrrcc

•

YouTube: lacountyrrcc

•

Twitter: @LACountyRRCC

Pemasaran Melalui Email
RR/CC akan terus memanfaatkan daftar alamat emailnya yang melimpah yang terkait dengan basis data
pendaftaran pemilih untuk mengirimkan pesan yang tepat waktu dan tepercaya kepada pemilih terkait
tenggat, peluang pemilihan, dan cara mereka untuk dapat mengakses alat online yang dapat diakses agar
menjadikan pengalaman pemilihan mereka lebih mudah dan lebih praktis.
Di luar rumah
RR/CC akan terus mengevaluasi dan menentukan berbagai peluang di luar rumah untuk mengirimkan pesan
kepada penduduk. Di masa lampau, iklan transit di papan reklame tradisional, termasuk halte bus dan papan
reklame di jalan raya, telah dimanfaatkan, dan cara ini akan terus dieksplorasi untuk memastikan informasi
penting tentang pemilihan umum mencapai masyarakat yang beragam dan terpencil secara geografis di
dalam Kabupaten.
Perusahaan Berbagi Tumpangan/Perusahaan Transportasi
RR/CC akan terus berkolaborasi dengan perusahaan berbagi tumpangan, Otoritas Transportasi Metropolitan,
Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten, dan entitas transportasi lainnya di Kabupaten untuk
mempromosikan pendaftaran pemilih dan informasi, dengan tujuan untuk menyediakan layanan
transportasi ke Pusat Pemilihan.
Influencer dan Utusan Tepercaya
RR/CC akan terus bekerja sama dengan influencer dan utusan tepercaya di dalam masyarakat kita untuk
mengedukasi dan memperluas penyebaran pesan penting yang dikembangkan oleh RR/CC dan mitranya.
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Surat Langsung
Di pemilihan tingkat kabupaten, RR/CC akan secara langsung menghasilkan dua surat langsung untuk
pemilih yang terdaftar. Untuk secara langsung membantu pemilih, RR/CC akan menyediakan daftar Kotak
Suara terdekat dalam paket Pemilihan Lewat Pos. Surat terpisah Tempat Pemungutan Suara akan
dikirimkan ke setiap pemilih terdaftar mencantumkan Tempat-tempat Pemungutan Suara terdekat dari
rumah mereka. RR/CC akan terus menggunakan surat langsung sebagai bentuk penjangkauan, sebagai
tambahan untuk Contoh Surat Suara dan paket Pemilihan Melalui Pos, untuk mengedukasi pemilih
tentang pemilihan mendatang serta menyediakan detail tentang pemilihan secara langsung dan garis
waktu pemilihan melalui pos, pilihan pemungutan suara yang dapat diakses, lokasi Pusat Pemilihan secara
langsung, dan tempat pemilih dapat menemukan informasi pemilihan yang tepercaya dan aman melalui
saluran siaga bebas pulsa atau situs web RR/CC.
Berdasarkan siklus pemilihan umum, pos dapat mencakup dan memberikan pemilih lembar
pengembalian yang berperangko sehingga pemilih dapat meminta bahan pemilihan umum dalam
bahasa selain bahasa Inggris atau memperbarui informasi alamat tempat tinggal mereka.

1-C

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Untuk penjangkauan yang efektif kepada masyarakat dan menyediakan informasi tentang VSAP, RR/CC
akan terus bekerja sama dengan agensi mitra di dalam Kabupaten, badan pemerintah lainnya, Pegawai
Kota, dan CBO. RR/CC akan mengadakan presentasi, acara staf, menyediakan pelatihan dan bahan, serta
memastikan bahwa pesan yang konsisten sedang disampaikan kepada masyarakat. Untuk mendukung
aktivitas ini, RR/CC menciptakan banyak brosur dan poster informatif untuk lebih lanjut mengedukasi
dan menginformasikan kepada masyarakat tentang VSAP dan VCA. Semua bahan yang diberikan kepada
organisasi ini adalah bermerek VSAP, sehingga memastikan kepada masyarakat bahwa informasi sudah
relevan, akurat, dan berasal dari sumber yang tepercaya.
Kolaborasi/Pemangku Kepentingan di Tingkat Kabupaten
Menjangkau dan mengedukasi masyarakat mensyaratkan kemitraan kolektif dari pejabat publik (terpilih
dan tidak terpilih), badan pemerintah, departemen Kabupaten, kota, kamar dagang, dan pemangku
kepentingan masyarakat lainnya. Entitas ini bekerja sama untuk mengedukasi dan meningkatkan
kesadaran tentang pilihan pemungutan suara dan informasi penting tentang pemilihan.
Kolaborasi dengan departemen lainnya di Kabupaten meningkatkan kemampuan RR/CC untuk
menjangkau dan mengedukasi masyarakat. Entitas berikut di Kabupaten telah membantu RR/CC
sebelumnya dan merupakan contoh pihak yang akan membantu dalam upaya edukasi dan
penjangkauan kepada pemilih:
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•

Penilai

•

Pantai dan Pelabuhan

•

Dewan Pengawas

•

Perpustakaan Umum

•

Kantor Direktur Eksekutif

•

Layanan Sosial Umum

•

Urusan Konsumen dan Bisnis

•

Pekerjaan Umum

•

Komunikasi Tingkat Kabupaten

•

Bendahara dan Pemungut
Pajak

•

Taman dan Rekreasi

•

Pengembangan Tenaga Kerja,
Layanan Lansia dan
Masyarakat

•

Layanan Sosial Umum

Acara Komunitas
Melalui hubungan CBO dan kemitraan media berbayar, peluang untuk menjadi tuan rumah dan sponsor
bersama acara di Kabupaten akan menghasilkan jalur yang bermanfaat bagi RR/CC untuk berinteraksi
dengan masyarakat terkait model pemilihan yang baru. RR/CC memiliki banyak hubungan jangka
panjang dengan banyak organisasi dan koordinator acara dan dengan banyak organisasi dan koordinator
acara serta akan menghabiskan banyak akhir pekan untuk menyusun meja dan menyediakan materi
terkait pemilihan kepada masyarakat. Tabel 2 menyoroti pilihan acara besar yang telah dihadiri RR/CC
tahun ini dan rencananya akan hadir pada tahun 2022. Selain acara tersebut, RR/CC telah menghadiri
ratusan acara komunitas lainnya.
Tabel 2. Acara Komunitas Besar
TANGGAL
13 Februari 2022
4 Maret 2022
5 Maret 2022
11 Maret 2022
15 Maret 2022
16 Maret 2022
16 Maret 2022
24 Maret 2022
5-31 Mei 2022

ACARA
Bell 5K Resource Fair
Care Harbor Resource Event
Care Harbor Resource Event
Latina History Day
Townhall Voter Registration
East LA Job and Resource Fair
Gabrielino HS College and Career
Fair
SOS Event
Pomona FairPlex

KOTA

Bell
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Dominguez Hills
Los Angeles
San Gabriel
Domingue Hills
Pomona
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1-D

INFORMASI SITUS WEB

LAVOTE.GOV
Situs resmi RR/CC, LAVOTE.GOV, merupakan sumber daya utama dan lokasi untuk semua informasi
tentang pemberian suara dan pemilihan di dalam Kabupaten. Situs web diperbarui terus-menerus
dengan informasi penting tentang pemilihan mendatang, informasi pendaftaran pemilih, pilihan
pemungutan suara, dan sumber daya online untuk meningkatkan mutu pengalaman pemilihan.

1-E

BANTUAN BAHASA

Kabupaten Los Angeles bukan hanya yurisdiksi pemilihan lokal paling padat di AS, tapi juga merupakan
salah satu tempat dengan penduduk yang paling beragam. Keragaman budaya dan bahasa adalah salah
satu ciri khas Kabupaten ini, yang menjadikan kehadiran pemilih terasa semarak dan dinamis. Untuk
mendukung dan membina proses yang terbuka dan inklusif untuk komunitas dengan bahasa minoritas,
RR/CC menyediakan terjemahan bahan pemilihan dan bantuan bahasa yang beragam. Kabupaten saat
ini menyediakan bantuan bahasa untuk pemilih selain bahasa Inggris dalam bahasa berikut:
•

Bahasa Armenia

•

Bahasa Jepang

•

Bahasa Mandarin

•

Bahasa Thailand

•

Bahasa Kamboja/Khmer

•

Bahasa Rusia

•

Bahasa Persia

•

Bahasa Bengali*

•

Bahasa Korea

•

Bahasa Burma*

•

Bahasa Spanyol

•

Bahasa Gujarat*

•

Bahasa Tagalog/Filipino

•

Bahasa Indonesia*

•

Bahasa Vietnam

•

Bahasa Mongolia*

•

Bahasa Hindi

•

Bahasa Telugu*

*Layanan untuk bahasa ini akan ditingkatkan mulai tanggal 7 Juni 2022 saat Pemilihan Pendahuluan
Langsung Tingkat Negara Bagian. Termasuk pengiriman pos surat suara VBM dan tambahan bahasa ini
ke Perangkat Penandaan Surat Suara.

RENCANA ADMINISTRASI PEMILU | 12

Kabupaten ini berkomitmen untuk melanjutkan pendekatan komprehensif dalam mematuhi persyaratan
bahasa federal dan Negara Bagian serta mencapai tujuannya dalam menyediakan layanan pemilihan
yang adil, mudah diakses, dan transparan untuk semua pemilih.
Mengidentifikasi dan Melayani Pemilih dengan Tingkat Kemahiran Inggris yang Terbatas (LEP)
Ketika seseorang mendaftar untuk memilih, mereka dapat meminta terjemahan bahan pemilihan dalam
bahasa lain. Setiap pemilih yang mengajukan permintaan ini akan secara otomatis menerima contoh
surat suara yang diterjemahkan dan semua materi pemilu dalam bahasa pilihan mereka. RR/CC juga
memiliki Saluran Telepon Bantuan Multibahasa untuk pemilih meminta materi atau informasi pemilihan
yang sudah diterjemahkan tentang lokasi Pusat Pemilihan, kartu pemilihan pemilih dalam dua bahasa,
aplikasi VBM yang sudah diterjemahkan, dan contoh buklet surat suara.
RR/CC telah mengembangkan sistem data penargetan yang komprehensif yang mengintegrasikan
permintaan bantuan data demografi dan bahasa dari berbagai sumber termasuk data dari Sensus
Amerika Serikat, Survei Komunitas Amerika, aplikasi pendaftaran pemilih, dan permintaan bantuan
bahasa dari kelompok masyarakat. Dari data ini, dihasilkan laporan untuk memprioritaskan staf
multibahasa di Pusat Pemilihan berdasarkan kebutuhan bantuan bahasa. Berdasarkan data yang ada,
Petugas Pemilihan penutur bahasa Spanyol akan dikerahkan di setiap Pusat Pemilihan.
Mengedukasi dan Berkomunikasi dengan Komunitas LEP tentang Pusat Pemilihan
Komite Penasihat Aksesibilitas Bahasa (LAAC) RR/CC, yang didirikan pada tahun 2017 berperan penting
dalam mengedukasi komunitas LEP tentang pemilihan mendatang dan pilihan pemungutan suara
mereka. Anggota LAAC membantu dengan menyelenggarakan acara komunitas dan mendistribusikan
terjemahan materi dalam komunitas mereka. Beberapa organisasi LAAC meliputi:
•

Asian Americans Advancing Justice

•

California Common Cause

•

Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE)

•

Korean American Coalition

•

League of Women Voters (LWV), Los Angeles

•

NALEO Educational Fund

•

National Iranian American Council

•

Pars Equality Center

•

South Asian Network (SAN)
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•

United Cerebral Palsy of Los Angeles

RR/CC bertemu dengan LAAC tiap kuartal untuk terus berkolaborasi mengatasi masalah, memperluas dan
meningkatkan layanan bahasa, serta berinteraksi dengan komunitas LEP. Informasi lebih lanjut, seperti
cara menghadiri, berpartisipasi, dan/atau mengikuti rapat komite, dapat ditemukan di LAVOTE.GOV.

1-F

DUKUNGAN AKSESIBILITAS

RR/CC bekerja dengan tekun untuk memastikan aksesibilitas penuh terhadap pemilih dengan disabilitas
dan akan terus mengambil langkah-langkah penting dalam mensurvei, merekrut, memodifikasi, dan
mempertahankan Pusat Pemilihan yang mudah diakses.
Model Pusat Pemilihan dirancang agar mudah diakses oleh semua pemilih dengan memastikan bahwa
Pusat Pemilihan yang mudah diakses berlokasi dekat dengan pemilih dengan disabilitas. Dalam penilaian
Pusat Pemilihan, fasilitas yang dipertimbangkan untuk berfungsi sebagai Pusat Pemilihan harus
memenuhi persyaratan parkir yang dapat diakses di samping kriteria lainnya. RR/CC telah melibatkan
masyarakat melalui Komite penjangkauan Pemilih Komunitas (CVOC) dan Komite Penasihat Aksesibilitas
Pemilihan (VAAC). VAAC Kabupaten didirikan pada tahun 2006 untuk membantu RR/CC dengan
menerapkan strategi inovatif yang meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi. VAAC telah memainkan
peran penting dalam membantu RR/CC baik dalam kegiatan sebelum pemilihan maupun sesudah
pemilihan.
Melalui kemitraan dengan VAAC, RR/CC memproduksi video Pelatihan Kesadaran Disabilitas Petugas
Pemilihan untuk mengedukasi Petugas Pemilihan tentang cara berinteraksi dengan pemilih yang
beragam jenis disabilitas. Video ini dimasukkan ke dalam kurikulum pelatihan Petugas Pemilihan dan
juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat untuk menginformasikan kepada konstituen
mereka tentang layanan yang tersedia bagi pemilih dengan disabilitas.
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Kolaborasi dengan Organisasi Penasihat Aksesibilitas
Komite Penasihat Aksesibilitas Pemilihan (VAAC) RR/CC, yang didirikan pada tahun 2006, berperan
penting dalam menginformasikan pemilih tentang berbagai program, proses, layanan, dan alat yang
diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk pemilih. Anggota VAAC membantu dengan
menyelenggarakan acara untuk masyarakat, berkolaborasi dengan RR/CC dalam berhubungan
dengan pemilih dengan disabilitas dan mendistribusikan hasil terjemahan bahan di dalam
masyarakat. Beberapa organisasi yang berpartisipasi dalam VAAC mencakup:
•

Ability First

•

Dewan Tuna Netra CA (CA Council of the Blind)

•

Pusat Kehidupan Independen California (CALIF Independent Living Centers)

•

Hak-Hak Disabilitas California (Disability Rights California)

•

Pusat Regional

•

Cerebral Palsy Bersatu (United Cerebral Palsy) Los Angeles

•

Pusat USC untuk Studi Disabilitas dan Inklusi Masyarakat (USC Center for Disability Studies
and Community Inclusion)

Melalui kolaborasi dengan VAAC, RR/CC akan terus menginformasikan masyarakat tentang dukungan
aksesibilitas yang tersedia sepanjang proses pemilihan. RR/CC bertemu dengan VAAC tiap kuartal
untuk terus berkolaborasi mengatasi masalah, meningkatkan layanan aksesibilitas, dan berinteraksi
dengan pemilih dengan disabilitas. Informasi lebih lanjut, seperti cara menghadiri, berpartisipasi,
dan/atau mengikuti rapat komite, dapat ditemukan di LAVOTE.GOV.

Layanan yang Dapat Diakses – ISB, RAVBM, VBM, dan BMD
ISB, RAVBM, VBM, dan BMD adalah alat yang memberikan akses dan kemudahan tambahan bagi
pemilih dengan disabilitas. Alat-alat ini semua dirancang dan diimplementasikan sebagai komponen
inti dari solusi VSAP. Alat-alat ini didesain dan diimplementasikan dengan menggunakan proses
desain yang berpusat pada manusia dan kolaboratif yang melibatkan pemilih, organisasi komunitas
petugas pemilihan umum, pejabat pemilihan umum, dan pakar dalam topik seperti teknologi,
aksesibilitas, dan keamanan. Sebagai bagian dari proses tersebut, alat ini telah melalui pengujian

RENCANA ADMINISTRASI PEMILU | 15

pengguna yang ekstensif guna memastikan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Alat-alat ini
dirancang dengan berlandaskan 14 prinsip inti. Prinsip-prinsip ini adalah:
1. Transparansi

8. Efektivitas Biaya

2. Kemampuan Untuk Menyediakan Pilihan Pemungutan
Suara
3. Privasi

9. Skalabilitas

4. Kemudahan Penggunaan dan Aksesibilitas

11. Kemudahan Penyiapan

5. Kepercayaan

12. Kekuatan Minimal

6. Integritas

13. Pemrograman Minimal

7. Keamanan

14. Portabilitas

10. Fleksibilitas

ISB dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang ada di situs web RR/CC. ISB tersedia dalam 19
bahasa, dapat diakses dengan menggunakan teknologi pendukung, dan desain agar mudah digunakan
dan dipahami. Dengan ISB, pengguna dapat menandai contoh surat suara mereka dan menciptakan
Kode QR yang berisi pilihan pemilu yang dapat dicetak atau diunduh di perangkat seluler. Kode QR yang
berisi pilihan pemilu mempercepat pengalaman pemberian suara di Pusat Pemilihan dengan
memudahkan pemilih untuk dengan cepat mentransfer contoh surat suara pilihan mereka ke BMD,
mengonfirmasi atau mengubah pilihan mereka, dan menyelesaikan proses pemberian suara mereka.
Semua BMD menawarkan beberapa fitur aksesibilitas yang memungkinkan pemilih untuk menyesuaikan
pengalaman dengan kemampuan mereka. Setiap BMD memiliki ruang yang cukup untuk menampung
pemilih yang duduk di kursi roda atau alat pembantu berjalan. Tampilan layar sentuh dapat disesuaikan
untuk pemilih yang berada dalam posisi duduk atau berdiri. Bagi mereka yang tidak dapat atau
mengalami kesulitan menggunakan layar sentuh, BMD menyertakan keypad taktil dengan tombol untuk
menavigasi surat suara dan membuat pilihan. Pemilih juga dapat menyesuaikan ukuran fon, warna, dan
kontras layar BMD agar mudah melihat. Setiap BMD berisi headset audio terpasang yang memungkinkan
pemilih untuk mendengarkan kontes surat suara dan pilihan. Kecepatan dan volume audio dapat
disesuaikan oleh pemilih. Selain itu, pada tahu 2022, BMD menghadirkan antarmuka audio dan layar
sentuh dalam 20 bahasa.
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Sementara surat suara dan amplop VBM Kabupaten dirancang agar mudah digunakan, RR/CC juga
menawarkan RAVBM. Dengan alat ini, pemilih dapat mengakses aplikasi berbasis web yang terletak di
situs web RR/CC untuk melihat surat suara mereka dalam format yang dapat dibaca di layar. Pemilih
dapat menggunakan teknologi/perangkat bantu untuk membaca dan menandai pilihan mereka. Pemilih
kemudian harus mencetak surat suara mereka dan mengirimkannya ke RR/CC atau menyerahkannya di
Pusat Pemilihan atau Kotak Surat Suara.
Pilihan tatap muka dan VBM memungkinkan pengalaman pemilihan yang independen, pribadi, dan
aman bagi semua pemilih.

BAGIAN 2 – PUSAT PEMILIHAN DAN LOKASI KOTAK SURAT SUARA
VCA mensyaratkan agar Kabupaten mendirikan pusat pemilihan dan kotak penyerahan yang praktis,
aman, dan mudah diakses di seluruh Kabupaten. VCA menetapkan kriteria minimum untuk pemilihan
lokasi, jumlah hari, dan jam operasi untuk lokasi-lokasi ini. Kabupaten mengadakan penelitian dan
analisis ektensif untuk mengidentifikasi lokasi terbaik bagi pemilih Kabupaten Los Angeles serta
meluncurkan kampanye penjangkauan yang komprehensif untuk menyediakan informasi lokasi untuk
pemilih. Lokasi Pusat Pemilihan dan Kotak Penyerahan dapat dilihat sebelum tiap pemilihan umum di
LAVOTE.GOV. Informasi lokasi juga dibagikan kepada pemilih melalui berbagai pos.

2-A

PUSAT PEMILIHAN

Penempatan Pusat Pemilihan
Menentukan lokasi Pusat Pemilihan yang paling cocok memerlukan proses yang kuat dan berbasis data
yang mengintegrasikan persyaratan Negara Bagian dan Lokal dengan kondisi spasial dan sosial ekonomi
lokal sekaligus memperkirakan perilaku dan pola manusia. RR/CC menggunakan strategi komprehensif
untuk mengidentifikasi lokasi Pusat Pemilihan yang ideal bagi komunitasnya yang melampaui kriteria
minimum VCA.
RR/CC memasukkan 14 kriteria berikut dalam menentukan penempatan Pusat Pemilihan yang ideal:
1. Masyarakat yang Terpencil Secara Geografis
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3. Komunitas dengan Bahasa Minoritas dan Berbahasa Inggris Terbatas
4. Masyarakat Berkepemilikan Kendaraan Rendah
5. Pusat Kependudukan Residensial Pemilih
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6. Kedekatan dengan Pusat Ketenagakerjaan
7. Pemilih dengan Disabilitas
8. Pemilih Memenuhi Syarat Tetapi Tidak Terdaftar
9. Penggunaan VBM rendah
10. Pemilih Terdaftar dengan Kecenderungan yang Tinggi
11. Pemilih Pemula
12. Akses Transit
13. Kemacetan dan Pola Lalu Lintas
14. Parkir yang Dapat Diakses Publik
Penilaian Fasilitas untuk Kabupaten Los Angeles
VCA mensyaratkan sekitar 114 Pusat Pemilihan agar dibuka 10 hari sebelum Hari Pemilihan untuk
Pemilihan Pendahuluan Langsung Tingkat Negara Bagian pada 7 Juni 2022. Meski demikian, target
RR/CC adalah memiliki 120 Pusat Pemilihan. Selain itu, tiga hari sebelum dan termasuk Hari Pemilihan,
VCA mensyaratkan minimal 568 Pusat Pemilihan dibuka di Kabupaten, tetapi target RR/CC adalah 640.
Untuk menyelesaikan dan mengonfirmasi Pusat Pemilihan, RR/CC melakukan survei komprehensif di
setiap lokasi potensial untuk memastikan aksesibilitas dan daya yang sesuai serta konektivitas jaringan.
Setelah survei selesai, RR/CC akan melanjutkan dengan finalisasi melalui Perjanjian Penggunaan Fasilitas
yang ditandatangani yang menguraikan tanggal, waktu, dan penugasan ruang tertentu di setiap
Pusat Pemilihan.
Jam Operasional Pusat Pemilihan
Pusat Pemilihan akan dibuka selama 10 hari tambahan sebelum Hari Pemilihan, yang memungkinkan
pemilih dua akhir pekan untuk memberikan suara di lokasi Pusat Pemilihan mana pun. Pusat Pemilihan
akan dibuka minimal 9 jam per hari selama 10 hari pertama periode pemilihan dan dari pukul 07.00
hingga 20.00 pada Hari Pemilihan.
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2-B

KOTAK SURAT SUARA

Lokasi Kotak Surat Suara sangat penting untuk memberikan peningkatan aksesibilitas kepada pemilih,
terutama mereka yang tinggal di lokasi pedesaan, yang sering bepergian, dan yang bekerja di perbatasan
Kabupaten. Sesuai dengan VCA, Kotak Surat Suara harus aman, dapat diakses, dan dikunci yang
ditempatkan sedekat mungkin dengan rute transportasi umum yang telah ditetapkan. Kotak Surat Suara
harus dibuka selama jam kerja reguler selambat-lambatnya 29 hari sebelum dan termasuk Hari
Pemilihan. Selain itu, harus ada setidaknya satu Kotak Surat Suara, yang dapat diakses, aman, dan
tersedia minimal 12 jam per hari, termasuk jam kerja reguler.
Rekomendasi lokasi Kotak Surat Suara ditentukan berdasarkan kriteria VCA dan sebaran geografis.
Menurut VCA, Kabupaten diharuskan memiliki setidaknya 379 Kotak Suara untuk Pemilihan
Pendahuluan Langsung Tingkat Negara Bagian 7 Juni 2022. RR/CC saat ini memiliki 380 Kotak Surat Suara
24 jam yang dipasang di seluruh Kabupaten. Agar konsisten dengan pemilihan tingkat kabupaten
sebelumnya, sebelum Pemilihan Umum Langsung Seluruh Negara Bagian 7 Juni 2022, 20 Kotak Surat
Suara tambahan akan dipasang dengan total 400 Kotak Suara. Lokasi Kotak Surat Suara yang
ditambahkan sedang menjalani penilaian lebih lanjut yang serupa dengan proses Pusat Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2-B. Selain itu, semua Pusat Pemilihan juga akan berfungsi sebagai
lokasi Pengembalian Surat Suara.

BAGIAN 3 – TATA LETAK PUSAT PEMILIHAN, PERALATAN, DAN STAF
3-A

LOGISTIK STAF DAN LAYANAN MULTIBAHASA

Model Pusat Pemilihan Kabupaten Los Angeles dirancang untuk mengakomodasi berbagai tingkat
partisipasi di seluruh Kabupaten. Kabupaten akan menyebarkan Pusat Pemilihan dengan menggunakan
tiga perkiraan variasi ukuran: kecil, sedang, dan besar (lihat Tabel 3). Setiap Pusat Pemilihan akan
memiliki sekitar 5 hingga 27 Petugas Pemilihan tergantung pada ukuran dan jumlah hari buka selama
periode pemilihan. Maksimal delapan (8) penutur dwibahasa dapat ditugaskan untuk memenuhi
persyaratan bahasa untuk daerah-daerah di atau berdekatan dengan Pusat Pemilihan.
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Tabel 3. Ambang Batas Ukuran Pusat Pemilihan
Ukuran Pusat Pemilihan

Diperlukan Ukuran Luas

BMD yang Didukung

Kecil

1,775 – 3,274

15 - 20

Sedang

3,275 – 4,499

25-30

Besar

>4,500

35-45

Berikut ini adalah peran Petugas Pemilu yang diidentifikasi RR/CC di Pusat Pemilihan:
•

Pimpinan – Mengawasi semua kegiatan di Pusat Pemilihan termasuk pembukaan dan
penutupan Pusat Pemilihan, menjawab pertanyaan/masalah, dan mengirimkan surat suara ke
Pusat Check-In (CIC) setiap hari.

•

Asisten Pimpinan – Membantu semua tugas Pemimpin dan mengambil peran Pemimpin jika
Pemimpin berhalangan hadir.

•

Pemantau Antrean – Menyambut pemilih, menjawab pertanyaan umum, dan mengarahkan
mereka ke stasiun yang sesuai (mis. Pegawai Check-In, Pegawai VBM, dll.). Memastikan jalur
dijaga secara memadai dengan membantu dan mengarahkan pemilih ke proses ISB dan
memberikan instruksi tentang cara menggunakan BMD. Daftar selebaran di dekat Pusat
Pemilihan akan tersedia sebagai pilihan bagi pemilih jika ada antrean panjang atau waktu
tunggu.

•

Pegawai Stop Station – Menginstruksikan pemilih tentang Panduan COVID-19 dan memastikan
semua panduan tersebut terpenuhi sebelum memasuki Pusat Pemilihan.

•

Petugas Lapor masuk – Menerima pemilih, memberi mereka surat suara dan mengarahkan
mereka ke area pemilihan.

•

Pemantau Area Pemilihan – Mengarahkan pemilih ke BMD yang tersedia, memecahkan
masalah/pertanyaan dasar BMD, dan membantu Pemantau Antrean, jika diperlukan.

•

Teknisi Pendukung di Lapangan – Memberi solusi untuk masalah peralatan di Pusat Pemilihan
(mis. BMD, Buku Registrasi Elektronik, Router, dll.). Membantu penanganan untuk semua
peralatan pemilu dan mencatat waktu tunggu, inventaris surat suara, dan insiden ke dalam
sistem RR/CC.

•

Pegawai VBM/Sementara – Membantu pemilih sementara dan CVR, menerima amplop VBM
dari pemilih, dan mengeluarkan stiker “Saya Sudah Memilih” (posisi diskresi).
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3-B

BANTUAN PUSAT PEMILIHAN

Setiap Pusat Pemilihan di Kabupaten akan memiliki BMD, yang merupakan perangkat pemilihan yang
dapat diakses sepenuhnya yang memungkinkan semua pemilih untuk menandai surat suara mereka
secara mandiri dan pribadi. Selain itu, semua Petugas Pemilihan akan menerima pelatihan tentang
membantu pemilih dengan disabilitas di setiap langkah proses pemilihan. Hal ini termasuk pelatihan
berfokus pada fitur-fitur yang tersedia di BMD yang akan sangat bermanfaat bagi pemilih dengan
disabilitas. Perangkat aksesibilitas tambahan yang akan tersedia di semua Pusat Pemilihan termasuk
kaca pembesar, panduan tanda tangan, pegangan pena, pena 20/20, dan layanan pemilihan di tepi jalan.
Pusat Pemilihan juga menawarkan pemilihan di tepi jalan. Layanan ini ditujukan untuk pemilih yang
mungkin memiliki waktu yang terbatas atau tidak dapat masuk ke pusat pemilihan. Pemilihan di tepi
jalan memungkinkan pemilih untuk memilih dengan nyaman dari kendaraan mereka dengan
menghubungi nomor telepon yang dipasang dengan jelas di area yang ditetapkan di luar pusat
pemilihan dan selanjutnya Petugas Pemilihan Umum mengantarkan bahan pemilihan ke kendaraan
pemilih sehingga pemilih dapat secara independen dan pribadi menandai surat suara mereka. Pilihan
untuk pemilih termasuk menandai surat suara mereka dengan menggunakan ISB atau surat suara kertas.

3-C

TATA LETAK PUSAT PEMILIHAN

Seperti disebutkan dalam Bagian 3-A, akan ada berbagai ukuran Pusat Pemilihan. Namun, tergantung
pada tata ruang dan berbagai spesifikasi yang unik untuk setiap Pusat Pemilihan, jumlah pasti BMD di
setiap Pusat Pemilihan dapat bervariasi. Setiap Pusat Pemilihan akan dilengkapi dengan diagram tata
ruang untuk memastikan BMD ditempatkan dengan cara yang memungkinkan pemilih memberikan
suara secara pribadi dan independen. Tata ruang tersebut juga harus peka terhadap kebutuhan
aksesibilitas pemilih dan akan disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai bentuk dan ukuran ruangan
di setiap lokasi. Di bawah ini adalah diagram yang menunjukkan contoh tata ruang Pusat Pemilihan.
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Contoh tata ruang Pusat Pemilihan

BAGIAN 4 – RENCANA KEAMANAN DAN CADANGAN
4-A

METODE DAN STANDAR KEAMANAN

Semua pemilihan yang dilakukan di Pusat Pemilihan Kabupaten akan mengikuti standar keamanan yang
ditetapkan Negara Bagian, prosedur keamanan RR/CC, Kode Pemilihan Suara California, dan Prosedur
Penggunaan Sistem Pemilihan Suara California. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, dengan
memastikan semua peralatan di Pusat Pemilihan disegel, dikirim, disimpan, dan digunakan sesuai
dengan peraturan ini dan tahapan penanganan yang didokumentasikan untuk semua peralatan dan
penanganan kotak suara. Selain itu, prosedur mengharuskan setidaknya dua Petugas Pemilihan hadir
saat lokasi dibuka.

4-B

DUKUNGAN DI PUSAT PEMILIHAN

Semua staf, termasuk mereka yang bekerja di Pusat Pemilihan, dan mereka yang memberikan dukungan
teknis dan kepatuhan, akan menghadiri pelatihan ekstensif tentang pengoperasian peralatan pemilihan,
mendirikan Pusat Pemilihan, membantu dan memproses pemilih, mengamankan peralatan sensitif, dan
prosedur yang tepat dalam kasus darurat.
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Semua Pimpinan Pusat Pemilihan dan Teknisi Dukungan di Lapangan (FST) akan diberikan ponsel pintar
untuk menghubungi staf pemilihan bila diperlukan. Ponsel ini merupakan perangkat yang kokoh, andal,
dan hampir tidak dapat dipecahkan yang dirancang untuk kondisi ekstrem. Perangkat ini akan
memungkinkan Pemimpin dan FST untuk berkomunikasi dengan cepat dan memungkinkan RR/CC untuk
mengirim berita dan pesan ke semua Pusat Suara secara bersamaan. Langkah-langkah keamanan juga
diterapkan untuk memastikan bahwa RR/CC dapat mematikan perangkat dari jarak jauh, mengubah
konfigurasi telepon dan mengunci telepon jika hilang atau dicuri.
RR/CC akan memiliki pusat panggilan terlatih dengan staf yang siap dan tersedia untuk membantu
penelepon dalam menyelesaikan masalah. Semua Petugas Pemilihan dan mereka yang memberikan
dukungan teknis dan kepatuhan akan dilatih tentang prosedur darurat dan akan diberikan manual
pelatihan untuk pengoperasian Pusat Pemilihan dan memproses pemilih selama keadaan darurat.

4-C

KEAMANAN SIBER

Keamanan siber dan menjaga integritas pemilihan adalah prioritas penting RR/CC. Tim Teknologi
Informasi RR/CC telah mengadopsi kerangka kerja Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (GRC) untuk
menyelaraskan dengan standar industri dan praktik terbaik selain untuk meningkatkan tingkat
kematangan RR/CC. RR/CC telah mengoperasionalkan keamanan jaringan dan akan memberikan
pemantauan secara berkelanjutan agar secara proaktif menanggapi insiden yang mencurigakan atau
berbahaya. Selain itu, Buku Registrasi Elektronik dikelola secara terpusat dan diberi akses (whitelisted) di
router, koneksi dienkripsi untuk membantu mempertahankan enkripsi saat dalam penyimpanan,
pemindahan, dan transit, dan kunci bersama diubah untuk setiap pemilihan. Terakhir, pusat operasi
keamanan (SOC) khusus untuk pemilihan telah dibentuk untuk memberikan pemantauan berkelanjutan
untuk secara proaktif menanggapi insiden yang mencurigakan atau berbahaya.

4-D

RENCANA CADANGAN

RR/CC memiliki rencana cadangan yang kuat untuk mengatasi gangguan apa pun di Pusat Pemilihan.
Umumnya, jika salah satu Pusat Pemilihan terganggu secara signifikan, RR/CC akan segera mendirikan
Pusat Pemilihan Sementara. Pusat Pemilihan Sementara ini terdiri dari staf dan semua peralatan yang
diperlukan untuk menyiapkan Buku Registrasi Elektronik dan BMD. Sementara Pusat Pemilihan
Sementara dikerahkan dan disiapkan, Para Petugas Pemilihan akan mengarahkan pemilih ke Pusat
Pemilihan terdekat.
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Jika perlu, RR/CC juga akan memberi tahu penegak hukum, kantor Sekretaris Negara Bagian, dan
memberikan info terbaru kepada media untuk memastikan pemilih mendapat informasi. Jika bencana
alam atau gangguan lain berdampak pada kelangsungan Pusat Pemilihan atau Kotak Surat Suara,
pemberitahuan tambahan, papan nama, dan staf akan tersedia untuk mengarahkan pemilih ke lokasi
alternatif.
Jika semua kegiatan di Pusat Pemilihan dihentikan selama periode pemilihan, Petugas Pemilihan akan
segera mengamankan peralatan pemilihan dari Pusat Pemilihan dan menghitung semua materi
pemilihan sesuai dengan Kode Pemilihan Suara California dan panduan Pembuatan dan Penyelesaian
Surat Suara RR/CC akan berupaya membuka Pusat Pemilihan pengganti dan menyebarluaskan informasi
tentang perubahan tersebut kepada publik.

BAGIAN 5 - MELANGKAH MAJU
Pemilih Kabupaten Los Angeles terus berkembang dan menjadi lebih beragam. Komunitas di mana
mereka berada juga terus berubah, dengan menjadi lebih bergantung pada teknologi dan
mengutamakan kenyamanan. RR/CC akan tetap gesit, fleksibel, dan responsif, menyesuaikan rencana ini
sesuai kebutuhan untuk melayani pemilih Kabupaten dengan sebaik-baiknya.
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