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Formulir C6 Jangan Disalahgunakan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Divisi Teknis Penyelenggara, Akhir Mada. (Foto.dok/along/KPU
Madina).
KPU Madina-Panyabungan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) Divisi Teknis Penyelenggara, Akhir Mada menghimbau, agar
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
tidak menyalahgunakan formilir C6 (Surat Pemberitahuan Memilih).
Disampaikannya, PPK, PPS, dan KPPS harus mempedomani hal-hal, yakni pertama, memastikan formulir C6 benar-benar
disampaikan kepada pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana terdaftar dalam daftar pemilih.?Pemilih yang
memenuhi syarat pun hanya diperbolehkan menerima satu formulir C6 untuk satu pemilih,? ujar Akhir Mada di Kantor KPU
Madina, Minggu (6/12).
Kedua, nama pemilih yang telah diberi tanda garis gelap dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap
Tambahan-I (DPTb-I) adalah nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih berdasarkan hasil pencermatan
ulang dari PPS, sehingga nama-nama yang telah ditandai tersebut tidak lagi diberikan formulir C6.
Hal ketiga yang harus diperhatikan menurut pria lulusan UIN Suska Riau tersebut adalah apabila masih ditemukan nama-nama yang
TMS, namun tidak diberi tanda gelap, maka nama-nama TMS tersebut tetap tidak diberikan formulir C6 dan harus melapor ke KPU
Madina melalui PPS dan PPK dengan mengembalikan formulir tersebut.
Lebih lanjut dia menambahkan, kategori pemilih yang sudah TMS adalah sudah meninggal dunia, pindah domisili, beralih status
menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan
keterangan dokter, dan ducabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
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?Formulir C6 yang tidak tersalurkan kepada pemilih, wajib dikumpulkan oleh PPS di wilayah kerja masing-masing satu hari
sebelum hari pemungutan suara,? Pungkasnya. (along/jw/KPU Madina).
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