
1. Hak untuk memberikan suara jika Anda adalah seorang pemilih terdaftar. 
Anda berhak memberikan suara jika Anda adalah:

2.  Hak untuk memberikan suara jika Anda adalah seorang pemilih terdaftar 
meski pun nama Anda tidak masuk dalam daftar pemilih.  
Anda akan memilih menggunakan surat suara sementara. Suara Anda 
akan dihitung jika petugas pemilu menyatakan bahwa Anda berhak untuk 
memberikan pilihan.

3. Hak untuk memberikan suara jika Anda masih ada dalam antrean saat 
TPS ditutup.

4. Hak untuk memberikan suara secara rahasia tanpa adanya gangguan dari 
pihak mana pun.

5. Hak untuk menerima surat suara yang baru jika Anda membuat 
kesalahan, jika Anda belum memasukkan surat suara Anda. Anda dapat: 
Meminta surat suara yang baru kepada petugas pemilu di TPS, 
Menukar surat suara via pos Anda dengan surat suara yang baru di kantor 
pemilu, atau di TPS, atau 
Memilih menggunakan surat suara sementara.

6. Hak untuk mendapatkan bantuan ketika Anda memberikan suara dari siapa 
pun yang Anda pilih, kecuali dari majikan Anda atau perwakilan serikat pekerja.

7. Hak untuk memasukkan surat suara via pos ke dalam kotak suara di TPS 
mana pun di California.

8. Hak untuk mendapatkan materi pemilu dalam bahasa lain selain bahasa 
Inggris jika terdapat cukup banyak orang di TPS Anda yang dapat berbicara 
bahasa tersebut.

9. Hak untuk bertanya kepada petugas pemilu tentang prosedur pemilihan 
dan menyaksikan proses pemilihan.  Jika orang yang Anda tanya tidak bisa 
menjawab pertanyaan Anda, orang tersebut wajib mengarahkan Anda ke 
orang yang tepat yang bisa memberikan jawaban.  Jika Anda dianggap 
mengganggu, mereka dapat berhenti memberikan jawaban.

10. Hak untuk melaporkan segala aktivitas pemilu yang curang dan ilegal 
kepada petugas pemilu atau ke kantor Sekretaris Negara.

PEMBERITAHUAN KHUSUS

• TPS dibuka dari jam 7 pagi hingga 
jam 8 malam pada hari yang sama 
dengan hari yang diposting pada 
Panduan Informasi Pemilih setempat.   

• Petunjuk khusus mengenai cara 
memberikan suara, termasuk cara 
memberikan suara sementara, 
dapat diperoleh dari petugas pemilu 
atau dengan membaca informasi 
yang dikirimkan kepada Anda oleh 
panitia pemilihan setempat.   

• Jika Anda adalah pemilih yang 
baru saja terdaftar, Anda mungkin 
akan diminta untuk memberikan 
identitas atau dokumentasi lain 
sesuai dengan hukum federal yang 
berlaku.  Harap diperhatikan bahwa 
setiap orang memiliki hak untuk 
memberikan suara sementara 
meski pun orang tersebut tidak 
menyertakan dokumen terkait.   

• Merupakan suatu pelanggaran 
hukum untuk menyatakan diri Anda 
berhak memberikan suara kecuali 
Anda telah memenuhi semua 
persyaratan untuk memberikan 
suara sesuai dengan hukum federal 
dan negara bagian yang berlaku.   

• Merupakan suatu pelanggaran 
hukum untuk merusak peralatan 
pemungutan suara. 

Jika Anda meyakini bahwa hak-hak 

Anda tersebut telah ditolak, silakan 
menghubungi Layanan Bebas Pulsa 
Pemilih Rahasia Kantor Sekretaris Negara 
di (800) 345-VOTE (8683).

Anda memiliki hak-hak berikut

Tagihan Hak PemilihTagihan Hak PemilihTagihan Hak Pemilih

Melalui situs di www.sos.ca.gov

Melalui telepon di (800) 345-VOTE (8683)

Melalui email di elections@sos.ca.gov

warga negara AS yang tinggal di 
California

setidaknya berusia 18 tahun

terdaftar di tempat Anda tinggal 
saat ini

Tidak sedang menjalani hukuman penjara 
di negara bagian atau federal karena 
tindak kejahatan, dan

tidak sedang ditetapkan memiliki 
gangguan mental untuk memilih oleh 
pengadilan
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