
 
 

SURAT KEPUTUSAN  

PANITIA PENGARAH MUSYAWARAH NASIONAL II IKARHOLAZ 2022 

 
NOMOR : 003/SKSC/02/2022 

 

TENTANG 

TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ONLINE (E-VOTE)  
KETUA UMUM IKARHOLAZ 2021 - 2024 

 

KETUA STEERING COMMITTEE 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua 

Umum IKARHOLAZ periode 2021-2024 dan sebagai 

pedoman bagi Panitia Pemilihan Ketua Umum 

IKARHOLAZ, perlu diatur mekanisme dan tata tertib 

pelaksanaan e-vote Ketua Umum IKARHOLAZ periode 

2021-2024; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Ketua Steering Committee tentang Tata 

Tertib Pelaksanaan Pemungutan suara Online (E-Vote) 

Ketua Umum IKARHOLAZ 2021 – 2024. 

 

Mengingat  : Surat Keputusan Pengurus Pusat IKARHOLAZ Nomor 

027/SK Munas/PP IKARHOLAZ/XII/2021 tanggal 1 

Desember 2021 tentang Pengangkatan Panitia Pengarah 

dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional II 

IKARHOLAZ Tahun 2022. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN KETUA STEERING COMMITTEE TENTANG 

TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ONLINE 

(E-VOTE) KETUA UMUM IKARHOLAZ 2021 – 2024. 

 

 

 

 



 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

(1) Alumni SMPN 12 Surabaya adalah setiap orang yang lulus dan/atau 

yang pernah menimba ilmu atau bersekolah di SMPN 12 Surabaya. 

(2) Pemilih adalah Alumni SMPN 12 Surabaya yang terdaftar dan memiliki 

Nomor Register Anggota yang terverifikasi dan berhak melakukan 

pemungutan suara online (E-Vote). 

(3) Nomer Register Anggota yang selanjutnya di singkat (NRA) adalah 

nomor pendaftaran alumni yang menunjukkan tahun angkatan dan 

nomor urut. 

(4) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya di singkat DPT adalah data daftar 

Alumni yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan dalam 

Munas IKARHOLAZ. 

(5) E-Vote adalah cara memilih yang dilakukan secara online oleh Pemilih. 

(6) Saksi adalah Alumni yang ditunjuk oleh calon ketua umum IKARHOLAZ 

2021-2024 untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara secara online 

(E-Vote). 

(7) Panitia Pemilihan adalah Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana 

(OC) pemilihan ketua umum IKARHOLAZ 2021-2024. 

 

Pasal 2 

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA (E-VOTE) 

(1)  Pemilih harus memastikan namanya tertera dalam DPT. 

(2) Pemilih dapat membuka laman https://pemilu.ikarholaz.com. Untuk 

melakukan pemilihan dan kemudian melakukan klik “VOTE NOW”. 

(3) Pemilih memasukkan NRA dan memasukkan kode OTP untuk masuk ke 

laman vote. 

(4) Notifikasi atas voting akan terkirim ke nomor whatsapp Pemilih dan 

admin sebagai bukti telah menggunakan hak suara. 

(5)  Dalam hal notifikasi atas whatsappp sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak diterima oleh Pemilih dikarenakan terdapat kendala teknis, 



 

Pemilih dapat menghubungi admin di nomor 083 9066 11212 (WA only, 

No Call) untuk meminta bukti secara manual. 

(6) Permintaan bukti secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

hanya dapat dilakukan oleh Pemilih yang bersangkutan dan tidak dapat 

diwakilkan. 

 

Pasal 3 

PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ONLINE (E-VOTE) 

(1) Masing-masing calon ketua umum menunjuk 2 (dua) orang wakilnya 

sebagai Saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara online (e-vote) 

kepada panitia pemilihan. 

(2) Panitia pengarah (SC) dapat menjadi Pengawas atau menunjuk wakilnya 

menjadi Pengawas yang mengawasi jalannya pemungutan suara online 

(e-vote). 

(3) Saksi dan Pengawas dapat melihat secara langsung proses pemungutan 

suara dengan hak ekslusive (previllege) yakni: 

a. Secara periodik melihat NRA yang telah melakukan pemilihan 

(voting); 

b. Secara periodik mengetahui jumlah suara yang masuk; dan 

c. Mengetahui penambahan suara atau perubahan suara calon ketua 

umum setiap 60 (enam) puluh menit sekali. 

(4) Apabila diperlukan Saksi dan/atau Pengawas dapat melakukan 

pengecekan ulang (crosschecking) atas validasi nama Pemilih dalam DPT 

dan suara masuk secara acak (random) secara bersama-sama. 

(5) Saksi tidak diperbolehkan mengetahui pilihan Pemilih kecuali mendapat 

persetujuan dari Panitia Pengarah (SC). 

(6) Saksi dapat mengetahui hasil rekapitulasi suara Pemilih yang dilakukan 

secara bersama-sama dengan seluruh Saksi dan Panitia Pemilihan. 

(7) Saksi harus mencatat hasil pemungutan suara (voting) secara berkala 

dan akan dicocokkan dengan catatan Panitia Pemilihan. 

(8) Dalam hal terjadi perbedaan catatan antara catatan Saksi dengan 

catatan Panitia Pemilihan maka akan dimusyawarahkan secara 

bersama-sama dengan disertai alasan-alasannya. 



 

 

Pasal 4 

PENGADUAN TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ONLINE (E-VOTE) 

(1) Pengaduan terhadap pelaksanaan pemungutan suara online (e-vote) 

diajukan oleh Pemilih dan/atau Saksi yang disampaikan kepada 

Pengawas untuk dilakukan pengecekan kebenaran dan keabsahannya. 

(2) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui 

sebagai pengaduan yang benar dan mendasar maka pengaduan suara 

tersebut dimasukkan ke dalam catatan suara tidak sah yang akan 

ditampilkan pada statistik hasil penghitungan suara. 

 

Pasal 5 

DAFTAR PEMILIH TETAP 

(1) DPT diterbitkan oleh Panitia Pemilihan dengan mengambil secara 

otomatis daftar NRA yang terverifikasi dari aplikasi keanggotaan 

IKARHOLAZ. 

(2) DPT diumumkan secara berkala oleh Panitia Pemilihan c.q seksi 

penjaringan calon ketua umum melalui website 

http://www.ikarholaz.com.  

 

Pasal 6 

WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ONLINE (E-VOTE) 

(1) Sistem pemungutan suara online (e-vote) dapat dilakukan mulai tanggal 

13 – 25 Februari 2022 pada jam 08.00 – 20.00 WIB. 

(2)  Sistem pemungutan suara online (e-vote) dilakukan dan dibuka selama 

12 (dua belas) jam. 

(3) Untuk pertama kalinya pemungutan suara online (e-vote) pada tanggal 

13 Februari 2022 akan dilakukan setelah adanya pengumuman dari 

Panitia dan ditutup pada jam 20.00 WIB. 

(4) Khusus pada tanggal 25 Februari 2022, sistem pemungutan suara 

online (e-vote) dapat dilakukan sampai dengan jam 23.59 WIB. 

 

 



 

 

Pasal 7 

KENDALA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ONLINE 

(1) Apabila Pemilih mendapati halaman error sesaat setelah proses 

pemilihan (voting) maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. halaman error sesaat proses pemungutan suara (voting) namun 

Pemilih menerima notifikasi whatsapp maka voting dianggap sukses 

dan sudah diambil; 

b. halaman error dan Pemilih tidak menerima notifikasi whatsapp 

namun di panel admin telah ada PDF surat suara maka voting 

dianggap sukses dan sudah diambil; atau 

c. halaman error, Pemilih tidak menerima notifikasi whatsapp maka 

voting dianggap gagal dan Pemilih berhak mengulang proses voting 

setelah melakukan loguot dan mencoba lagi beberapa waktu 

kemudian. 

(2) Apabila Pemilih masih belum mengerti atau paham mengenai kendala 

dalam pelaksanaan pemungutan suara online dapat menghubungi 

083830561212 (WA only, No Call). 

 

Pasal 8 

PENEGAKAN KETENTUAN 

(1) Setiap orang di larang melakukan percobaan dan/atau pemungutan 

suara online (e-vote) untuk Pemilih lain. 

(2) Setiap orang di larang melakukan percobaan dan/atau menggunakan 

data Pemilih lain untuk melakukan pemungutan suara online (e-vote). 

(3) Setiap orang di larang melakukan percobaan dan/atau upaya untuk 

mengganggu sistem pemungutan suara online (e-vote). 

(4) Dalam hal terjadi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) 

dan (3) dapat segera mengajukan keberatan atau laporan kepada hotline 

087780230250 (WA only, No Call) dengan disertai bukti-bukti yang 

akurat. 

 

 



 

Pasal 9 

SANKSI 

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) di 

kategorikan sebagai kecurangan dan pelanggaran atas pakta integritas 

yang telah ditandatangani oleh masing-masing calon ketua umum 

IKARHOLAZ 2021 – 2024. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikategorikan 

sebagai kejahatan yang dapat dilakukan proses sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 10 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

(1) Panitia Pemilihan melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pemilihan ketua umum IKARHOLAZ 2021 – 2024. 

(2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Panitia Pemilihan membentuk forum bersama dengan calon 

ketua umum IKARHOLAZ 2021 – 2024. 

 

Pasal 11 

Hal-hal yang belum di atur dalam Tata Tertib ini akan dimusyawarahkan 

bersama oleh Panitia Pemilihan. 

 

Pasal 12 

Keputusan Ketua Steering Committee ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Ketua Umum PP IKARHOLAZ; 

2. Arsip. 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 12 Februari 2022                  

KETUA STEERING COMMITTEE, 

 

 

PRITA INDRADEWI 


