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Undang-Undang Pilihan Pemilih (VCA)

VCA memberikan kerangka kerja mendasar bagi kabupaten 

untuk menawarkan pilihan yang diperluas untuk pemilih, 

dengan memberikan fleksibilitas lebih besar dan 

kemudahan.  

Unsur inti model VCA mencakup:

• Opsi pemilihan langsung yang fleksibel

• Peningkatan layanan dan bantuan untuk

pemilih yang diberikan di Pusat Pemilihan

• Layanan Memilih melalui Pos (VBM) yang diperluas
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Edukasi Pemilih dan Penjangkauan

Membuat Rencana untuk Memilih
• Kabupaten LA akan terus 

mengimplementasikan edukasi pemilih 

“digaungkan ke seluruh wilayah” dan 

kampanye penjangkauan yang mengimbau 

pemilih untuk membuat rencana untuk

memilih

• Kampanye ini akan melibatkan pemilih 

dalam bahasa ibu mereka dan di platform di 

mana mereka menikmati berita atau hiburan
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Edukasi Pemilih dan Penjangkauan

Pesan Kampanye
• Mendidik pemilih tentang hak pilih mereka, 

pendaftaran pemilih, opsi pemilihan aman, dan 

tempat untuk menemukan sumber daya 

tepercaya

• Mudah dipahami dan menanggapi berbagai 

tingkat literasi dan pendidikan

• Menerjemahkan pesan ke hingga 18 bahasa 

yang sensitif bagi nilai budaya, perbedaan 

linguistik, dan norma populasi kunci
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Edukasi Pemilih dan Penjangkauan

Alat Komunikasi

• Media Penyiaran

• Media Cetak

• Media Digital

• Media Sosial

• Pemasaran melalui Email

• Di Luar Rumah

• Layanan Berbagi Tumpangan/Perusahaan 

Transportasi

• Tokoh Berpengaruh dan Pembawa Pesan 

Terpercaya

• Surat Langsung

• LAVOTE.GOV



LAVOTE.GOV

Edukasi Pemilih dan Penjangkauan

Keterlibatan Masyarakat dan Media Etnik Lokal
• Kabupaten LA akan terus melibatkan dan mendorong kemitraan masyarakat kami, 

komite penasihat, dan lembaga pemerintah daerah untuk memperkuat dan 

mengumandangkan pesan kampanye serta materi tulisan sesuai dengan jadwal dan 

strategi kampanye

• Kabupaten LA akan terus bermitra dengan berbagai jaringan dan saluran media etnik 

lokal untuk memastikan edukasi pemilih dan kesadaran tersedia bagi pemilih yang 

terutama berbicara dalam bahasa selain bahasa Inggris

• Seperangkat alat digital akan terus diimplementasikan dan tersedia (dalam 19 bahasa) 

bagi semua mitra yang ingin mengedukasi pemilih dan komunitas mereka
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Pusat Pemilihan dan Lokasi Kotak  
Surat Suara

Pusat Pemilihan

• Penempatan Pusat Pemilihan

o RR/CC memasukkan 14 kriteria saat menentukan 

penempatan Pusat Pemilihan yang ideal

• Penilaian Fasilitas untuk Kabupaten Los Angeles

o RR/CC melakukan survei yang menyeluruh untuk 

tiap calon lokasi guna memastikan aksesibilitas, 

daya listrik yang sesuai, dan konektifitas jaringan

• Jam Kerja Pusat Pemilihan

o Buka 10 hari sebelum hari Pemilihan, buka minimal 

9 jam

o Hari Pemilihan, buka pukul 7.00 hingga 20.00

Kabupaten LA
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Pusat Pemilihan dan Lokasi Kotak 
Surat Suara

Kotak Surat Suara

• Menurut VCA, Kotak Surat Suara harus:
o Aman, dapat diakses, dan berada sedekat 

mungkin dengan rute transportasi publik

o Buka selama jam kerja normal selama tidak 

kurang dari 29 hari sebelum dan termasuk 

Hari Pemilihan

o Harus tersedia setidaknya satu Kotak Surat 

Suara selama minimal 12 jam per hari, 

termasuk selama jam kerja normal

PERUSAKAN KOTAK SURAT 

SUARA INI MERUPAKAN 

KEJAHATAN.

(KODE PEMILIHAN SUARA CA 15800)

Jika kotak ini penuh, rusak, atau jika Anda memiliki pertanyaan 

apa pun, silakan hubungi kami di 1-800-815-2668, pilihan 2

KOTAK SURAT SUARA INI AKAN DITUTUP PADA 

PUKUL 20.00 PADA HARI PEMILIHAN.

Tidak ada surat suara yang akan diterima setelah pukul 20.00 pada 

Hari Pemilihan, kecuali terdapat antrean pemilih atau waktu untuk 

penutupan pemungutan suara diperpanjang berdasarkan perintah 

pengadilan.

PERINGATAN:

DILARANG BERKAMPANYE DAN/ATAU MERUSAK

PROSES PEMILIHAN!

Pelanggaran bisa berakibat denda dan/atau hukuman penjara.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelarangan berkampanye dan 

apa saja yang merupakan perusakan proses pemilihan, silakan 

kunjungi situs web kami di LAVOTE.GOV

TIDAK MEMERLUKAN PRANGKO
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Tata Letak Pusat Pemilihan, 
Peralatan, dan Staf

Logistik Staf dan Layanan Multibahasa

• Tiap Pusat Pemilihan memiliki kisaran 5 hingga 27 Petugas 

Pemilihan, bergantung pada ukuran dan jumlah hari buka

• Maksimal 8 (delapan) penutur dwibahasa di atau di sekitar Pusat 

Pemilihan

• Peran Petugas Pemilihan yang teridentifikasi di Pusat Pemilihan
o Ketua, Asisten Ketua, Pemantauan Antrean, Petugas Pos 

Penghentian, Petugas Lapor Masuk, Pemantauan Area 

Pemilihan, Teknisi Dukungan Lapangan, Petugas 

Sementara/VBM
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Tata Letak Pusat Pemilihan, 
Peralatan, dan Staf

Aksesibilitas Pusat Pemilihan

• Semua Pusat Pemilihan akan memiliki 

BMD yang merupakan perangkat 

pemilihan yang dapat diakses sepenuhnya

• Semua Petugas Pemilihan akan dilatih 

untuk membantu pemilih dengan 

disabilitas

• Perangkat aksesibilitas tersedia di Pusat 

Pemilihan
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Tata Letak Pusat Pemilihan, 
Peralatan, dan Staf

Tata Letak Pusat Pemilihan

• Kabupaten akan menggunakan tiga ukuran berbeda untuk 

Pusat Pemilihan

Kecil 1.775 – 3.274 kaki persegi 15 – 20 BMD

Sedang 3.275 – 4.499 kaki persegi 25 – 30 BMD

Besar >4.500 kaki persegi 35 – 45 BMD
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Keamanan dan Rencana Kontingensi

Metode dan Standar Keamanan

• Semua pemilihan yang diselenggarakan di 

Pusat Pemilihan akan mengikuti standar 

yang ditetapkan Negara Bagian, prosedur 

keamanan RR/CC, Kode Pemilihan 

California, dan Prosedur Penggunaan 

Sistem Pemilihan California
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Keamanan dan Rencana Kontingensi

Dukungan Pusat Pemilihan

• Semua staf, termasuk mereka yang bekerja di Pusat Pemilihan 

dan memberikan dukungan teknis dan kepatuhan, akan 

menghadiri pelatihan ekstensif tentang yang berikut ini:
o Pengoperasian peralatan pemilihan 

o Penyiapan Pusat Pemilihan

o Membantu dan memproses pemilih 

o Mengamankan peralatan sensitif

o Prosedur yang sesuai jika terjadi kondisi darurat
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Keamanan dan Rencana Kontingensi

Keamanan siber

• Tim TI RR/CC menggunakan kerangka kerja Tata Kelola, 

Risiko, dan Kepatuhan (GRC)

• RR/CC telah mengoperasikan keamanan jaringan dan akan 

memberikan pemantauan berkelanjutan

• Buku pemilihan elektronik dikelola secara terpusat dan 

dicantumkan dalam daftar putih pada perute

• Pusat pengoperasian keamanan (SOC) khusus untuk 

pemilihan telah ditentukan
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Keamanan dan Rencana Kontingensi

Rencana Kontingensi

• RR/CC memiliki rencana kontingensi yang 

memadai untuk menyelesaikan gangguan 

apa pun di Pusat Pemilihan
o Menampilkan penyebaran Pusat Pemilihan

o Menginformasikan penegakan hukum dan kantor 

Sekretaris Negara Bagian (jika relevan)

o Memberikan informasi terbaru tentang media 

kepada pemilih

o Papan tanda dan staf untuk mengarahkan pemilih 

ke lokasi lain
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Perkembangan Selanjutnya

• Pemilih Kabupaten Los Angeles akan 

terus berkembang dan beragam

• RR/CC akan tetap tangkas, responsif, 

transparan, dan tetap merangkul 

pendekatan yang terpusat pada manusia 

dan menghadapi publik untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada 

kebutuhan pemilih Kabupaten ini


