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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pekanbaru  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pekanbaru merupakan 

lembaga  penyelenggaraan pemilihan umum di kota Pekanbaru yang 

susunannya bersifat hierarkies dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat (RI). 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat KPU 

Kota Pekanbaru beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad Nomor 39  

Tengkareng Barat, Marpoyan Damai, Pekanbaru. 

a. Visi dan Misi 

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya, KPU 

telah menetapkan visi sebagai tujuan yang mnecerminkan peran yang 

akan diwujudkan di masa mendatang. Selanjutnya untuk mencapai 

visi tersebut, dijabarkan kedalam misi yang merupakan peran KPU 

Kota Pekanbaru untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi 

dan misi KPU kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

Visi: 

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 

Pemilihan Umum  yang memiliki integritas, profesional, mandiri, 

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang 

berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Misi: 

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang 

memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum. 

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta 
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel dan beradab.  

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 

bersih, efisien dan efektif. 

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum 

secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan 

Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 

dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat 

Indonesia yang Demokratis.  

b. Tugas pokok dan wewenang KPU kota Pekanbaru  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 10 ayat (1), tugas dan 

wewenang KPU Kota/Kabupaten dalam Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi: 

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta serta 

menetapkan jadwal di kabupaten/kota. 

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Membentuk PPK, PPS, KPPS, dalam wilayah kerjanya 

4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan 

oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya 

5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi 

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yng 

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan 

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih 

7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan 

sertifikat reakpitulasi suara 

8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan 

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di 

PPK 

9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi 

peserta Pemilu, Panwaslu, Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi 

10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk 

mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya 

11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap 

daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkkutan dan 

membuat berita acaranya 

12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota 

13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyeleggaraan Pemilu berdasarkan 

rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan 

perundang-undangan 

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelengaraan Pemilu dan/atau 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU 

Kabupaten/Kota kepada masyarakat.  
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15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu 

16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, 

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan  

Selanjutnya pada ayat (2), tugas dan wewenang KPU 

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden meliputi: 

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta 

menetapkan jadwal di kabupaten/kota 

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di 

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya 

4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan 

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah 

kerjanya 

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan 

yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan 

memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar 

pemilih.  

6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi 

7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang 

bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara.  

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi 

peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. 
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9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran Pemilu 

10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyeleggaraan Pemilu berdasarkan 

rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan 

perundang-undangan 

11. Melaksanakan sosialisasi penyelengaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota 

kepada masyarakat.  

12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu 

13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, 

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan  

Kemudian pada ayat (3), tugas dan wewenang KPU 

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota 

meliputi: 

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan 

bupati/walikota 

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, 

PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan 

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi 

3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap 

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Membentuk PPK. PPS dan KPPS dalam pemilihan 

bupati/walikota dalam wilayah kerjanya 
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5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 

semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi 

6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan 

pemilihan bupati/walikota 

7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan 

yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan 

memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar 

pemilih; 

8. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi 

persyaratan; 

9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dari seluruh PPK  di wilayah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan  

10. Membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi 

peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU 

Provinsi 

11. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk 

mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan 

mengumumkannya; 

12. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan membuat 

berita acaranya; 

13. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU  

melalui KPU Provinsi 

14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran pemilihan; 
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15. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan 

rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota  dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 

17. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 

pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi 

18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan 

pemilihan bupati/walikota 

19. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, 

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota  

20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 

KPU, KPU Provinsi, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

c. Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah KPU kota Pekanbaru 

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas, maka KPU Kota 

Pekanbaru melakukan pembagian divisi dan koordinator wilayah dengan 

tugasnya masing-masing,yaitu: 

1. Amiruddin Sijaya, S.Pd, MM selaku Ketua KPU Kota Pekanbaru 

dan divisi SDM dan partisipasi masyarakat. 

2. Abdul Razak Jer, SE, M.Si selaku divisi perencanaan dan data 

3. Arwin Saidi selaku divisi hukum 

4. Mai Andri selaku divisi teknis  
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5. Dra. Yelli Nofiza  selaku divisi umum, keuangan dan logistik. 

 

d. Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum KPU kota 

Pekanbaru  

KPU kota Pekanbaru memiliki badan-badan lain sebagai 

penunjang kinerja KPU. Badan yang paling utama adalah Sekretariat 

KPU Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh sekretaris KPU Kota. 

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ini bersifat hierarkis dengan Sekretariat 

Jenderal KPU  dan Sekretariat KPU Provinsi.  

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sekretariat KPU 

kabupaten/kota bertugas: 

1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 

2) Memberikan dukungan teknis administratif; 

3) Membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dalam 

menyelenggarakan Pemilu; 

4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; 

5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

kabupaten/kota; 

6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan 

walikota; 

7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU kota/kabupaten. 

Wewenang Sekretariat KPU kota pekanbaru: 

1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan norma, standar, 

prosedur dan kebutuhan yang diterapkan oleh KPU 
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2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana 

yang dimaksud pada poin sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban Sekretariat KPU kota Pekanbaru  

1) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap bagian  

2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu  

3) Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota 

Tanggung jawab Sekretariat KPU kota Pekanbaru 

Sekretariat KPU kota Pekanbaru bertanggungjawab dalam hal 

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  

Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari 

maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun 

pembagian kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kota 

Pekanbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

a) Bagian Program dan Data  

b) Bagian Hukum  

c) Bagian Teknis dan Hupmas  

d) Bagian Keuangan 

Badan-badan lain adalah badan yang membantu KPU kota 

Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Badan 

ini bekerja dibawah KPU Kota Pekanbaru. Badan-badan tersebut 

meliputi: 

1) Tingkat Kecamatan :  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

2) Tingkat Kelurahan  :  Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

3) Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 
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Agar Pemilu berjalan dengan baik dan benar-benar berkualitas, 

maka diperlukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan 

Pemilu. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berkualitas, seharusnya 

ada badan khusus yang mengawasi penyelengaraan Pemilu. Oleh karena 

itu, di tingkat kabupaten/kota terdapat Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu) Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) Provinsi, di tingkat kecamatan terdapat Panitia Pengawas 

Pemilu Kecamatan yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota, dan 

terdapat Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panwaslu 

Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

kecamatan atau nama lain desa/kelurahan. Selain itu, pelaksanaan 

Pilkada 2017 ini KPU kota Pekanbaru dibantu oleh Relawan Demokrasi 

yang dibagi dalam segmen penyandang disabilitas, perempuan, pemilih 

pemula, kaum marginal dan keagamaan dengan jumlah anggota 25 

orang. 

e. Peraturan dan Undang-Undang KPU 

KPU kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota berkewajiban: 

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

2. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi  
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6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU kabupaten/kota dan lembaga kearsipan 

kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan 

ANRI; 

7. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan 

tembusannya kepada Bawaslu; 

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota 

yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota 

10. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS 

pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 

(tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota 

11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan 

12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU provinsi 

dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
44

 

f. Tugas, kewajiban, dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK)  

Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam 

melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan 

daftar pemilih tetap.  

1. Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu. 

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU 

kabupaten/kota.  

2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU 

kabupaten/kota.  
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3. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di 

wilayah kerjanya.  

4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang 

harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.  

5. Mengumumkan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara.  

6. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu. 

7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

pemilu, panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.  

8. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh panwaslu kecamatan.  

9. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;  

10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;  

11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 

oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan;  

12. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
45

 

g. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

1. Membantu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK 

dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih 

sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.  

2. Membentuk KPPS, mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.  

3. Mengumumkan daftar pemilih. menerima masukan dari masyarakat 

tentang daftar pemilih sementara melakukan perbaikan dan 

mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.  

4. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi 

daftar pemilih tetap.  
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5. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU 

kabupaten/kota melalui PPK. menyampaikan daftar pemilih kepada 

PPK.  

6. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, 

KPU kabupaten/kota, dan PPK.  

7. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di 

wilayah kerjanya.  

8. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang 

harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu.  

9. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh 

TPS di wilayah kerjanya.  

10. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana 

dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu.  

11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK.  

12. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.  

13. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang 

sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.  

14. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.  

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya melaksanakan 

sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.  

16. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam 

hal penghitungan suara. melaksanakan tugas, wewenang, dan 

kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU 
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kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

17. Dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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h. Tugas, wewenang, dan kewajiban Kelompok Penyelengara 

Pemungutan Suara (KPPS) 

1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.  

2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang 

hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan. 

3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.  

4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.  

5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta 

Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.  

6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.  

7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya 

kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK 

melalui PPS.  

8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas 

Pemilu Lapangan;  

9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada 

hari yang sama. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban 

lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, 

PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

10. Dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai 

ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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www.kpu-sulutprov.go.id 
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B. Struktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru  

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru 

 

 

 

Amiruddin Sijaya, 
S.Pd. MM 

Ketua 

Abdul Razak 
JER, SE. M.Si 

Anggota 

Mai Andri  

Anggota 

Dra. Yelli 
Nofiza 

Anggota 

Arwin S. Saidi 

Anggota 

KOMISIONER 

Kasubbag 

Keuangan, 

Umum Dan 

Logistik 

Kurnia Arianto, 

S.Pd, M.Si   

Kasubbag 

Teknis Dan 

Hupmas  

 

Primadecy 

Yosalen, SE 

Kasubbag 

Program Dan 

Data 

Dody Setiawan, 

SE 

SEKRETARIS 

H. ZUBIR, S.Ag 

Kasubbag 

Program Dan 

Data 

 

Gusmardi, SH 

STAFF STAFF STAFF STAFF 


