Rumah Pintar

PoCI Pemilu
Alhamdulillah Rumah Pintar Pemilu Kota Tegal atau yang kami sebut PoCI Pemilu (Pojok
Catatan dan Informasi Pemilu) sudah diresmikan oleh Anggota KPU Provinsi Divisi Teknis
Ikhwanudin, S.Ag tanggal 18 April 2017. Semoga dapat menjadi pusat pembelajaran bagi
warga Kota Tegal yang ingin belajar mengenai pemilu dan demokrasi.

Apa itu PoCI Pemilu ?
PoCI Pemilu adalah sebutan untuk Rumah Pintar Pemilu yang dibentuk oleh KPU Kota
Tegal, sebagai salah satu fasilitas Pendidikan Pemilih dengan memanfaatkan seluruh
ruangan dan bagaian yang ada di kantor KPU Kota Tegal.
Tujuan umum dibentuknya PoCI Pemilu ini adalah :
1. meningkatkan partisipasi pemilih, baik secarakualitas maupun kuantitas dalam
seluruh proses penyelenggaraan pemilu
2. menjadi pusat informasi kepemiluan
Lalu, apa saja yang ada dalam PoCI Pemilu ?
Dalam PoCI Pemilu terdapat materi-materi informasi mengenai pemilu dan demokrasi.
Antara lain tentang sejarah pemilu, hasil-hasil pemilu dan perolehan suara pemilu, tahapn
pemilu, peserta-peserta pemilu, dan lain-lain.
Materi - materi tersebut diimplementasikan dalam bentuk-bentuk seperti maket, papan
dan dinding informasi, video, poster, galeri poto, bahan-bahan sosialisasi pemilu,
bendera-bendera partai, dan sebagainya.
Fasilitas apa saja yang dimiliki PoCI Pemilu ?
1. Ruang Simulasi
yaitu ruang yang menampilkan sistem pemungutan suara di TPS. digunakan sebagai
sarana untuk melakukan simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,
khususnya bagi pemilih pemula.
2. Ruang Display
merupakan ruang untuk menampilkan informasi-informasi kepemiluan berupa
dokumentasi, atribut, aksesoris, perangkat pemungutan suara, dan bahan sosialisasi
yang digunakan dalam Pemilu di Kota Tegal.
3. Ruang Audio Visual

ruangan ini digunakan sebagai media untuk menampilkan informasi berupa audio
video. ruangan ini juga digunakan untuk kegiatan diskusi, workshop, FGD, dsb.
4. Ruang Diskusi
Ruangan ini disiapkan untuk kegiatan diskusi, konsultasi, audiensi, dll. dalam kegiatan
sehari-hari ruangan iniberfungsi sebagai perpustakaan dan ruang baca yang bisa
menampung sampai dengan 15 orang.
Selain ruang-ruang tersebut, KPU Kota Tegal juga menyiapkan Pusat Pelayanan Informasi
untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan data dan informasi terutama yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal.
Dengan telah terbentuknya PoCI Pemilu di Kota Tegal, kami mengundang seluruh elemen
masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, pedagang, guru, pengamen,
atau siapapun anda, silahkan datang ke PoCI Pemilu untuk menambah wawasan dan
pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi.
Selain melihat dan membaca materi yang ditampilkan/didisplay, anda juga bisa berdiskusi
bersama kami mengenai segala hal terkait pemilu dan demokrasi.
PoCI Pemilu buka setiap hari kerja :
Senin - Jumat mulai jam 08.00 s/d 15.30 WIB
Istirahat jam 12.00 s/d 13.30
Untuk kunjungan kelompok lebih dari 1o orang harap konfirmasi terlebih dahulu minimal
1 hari sebelumnya.
Kontak kami :
Telp/fax : 0283 – 358895
Email : kpukttegalpileg@gmail.com
HP : 081903102374 (widiya)

