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Analisa: M. Arwan Hamidi Mengikuti simulasi TPS kemudian mengevaluasinya.
PONOROGO-www.kpu-ponorogokab.go.id-Seminggu jelang Pemungutan suara, KPU
Kabupaten Ponorogo terus gencar simulasikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
Dalam simulasi kali ini para petugas KPPS maupun Petugas Ketertiban diperagakan oleh PPS
(Panitia Pemunggutan Suara) se- Kecamatan Siman. M. Arwan Hamidi Divisi Teknis
Penyelenggara KPU Kabupaten Ponorogo mengatakan Simulasi ini guna mengevaluasi
Kegiatan pungut dan hitung ditingkat TPS (tempat pemunggutan suara).
“Salah satu contoh ialah penghitungan logistik pemilu mulai dari surat suara hingga
perlengkapan lainnya, di hadapan Pengawas TPS maupaun para saksi”paparnya di Balai
Kecamatan Siman yang dihadiri panitia pengawas tingkat kecamatan se Kabupaten ponorogo
Kamis (11/04/2019).
Jika ada kekuarangan, menurut bapak satu anak ini bisa langsung koordinasi kepada
penyelenggara ditingkat atasnya yakni PPS. Dan PPS akan segera melaporkan kepada PPK
(panitia pemilihan kecamatan) dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
Ia pun mewanti – wanti kepada KPPS (kelompok penyelenggara pemunggutan suara)
melaporkan kepada PSS pada saat tengah hari.”Jika laporan logistik pada tengah hari kita akan
kerepotan lantaran pada saat itu penyelenggara sibuk – sibuknya” ungkapnya.
Selain pengecekan logistik, Mamik (panggilan akrabnya) ini pun mengevaluasi KPPS yang
membubuhkan tanda tangan pada formuiir Model C1- Plano tiap pemilihan. “Usai penghitungan
tiap – tiap pemilihan jangan langsung membubuhkan tanda tangan dikwatirkan ada pemilih
yang salah memasukkan surat suara ke kotak suara” jelasnya.
Sehingga lanjut dia, tidak mengganti angka – angka yang tertera pada formulir hasil C1 Plano
dan memininimalisir coretan.”Meski itu tidak dilarang dalam perundang – undangan pemilu
namun kita harus meminimalisir kesalahan Penulisan” pungkasnya.
Sementara itu, Sebelum acara simulasi terlebih dahulu diawali dengan acara seremonilal yang
dihari oleh jajaran Forum Pimpinan Kecamatan mulai dari Camat hingga Komandan Rayon
Militer maupun Kapolsek. Dalam sambutannya semua forum Pimpinan kecamatan
menghendaki Pemunggutan suara pada 17 April nanti berjalan lancar dan aman.
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