KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

PENGUMUMAN
NOMOR: 04/PP.04.2-PU/2172/KPU-Kot/1/2020

TENTANG
TANGGAPAN DAN MASUKAN TERHADAP HASIL PENELITIAN PERSY ARATAN
ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020

Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang, berkaitan
dengan Hasil Seleksi

Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota

Tanjungpinang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020
sebagaimana

pengumuman

Nomor

03/PP.04.2-PU/2172/KPU-Kot/1/2020

untuk

dapat

memberikan tanggapan dan masukan.
Tanggapan/masukan sebagaimana formulir terlampir dapat diunduh di website KPU Kota
Tanjungpinang https://kpu-tanjungpinangkota.com/ atau diambil langsung di kantor KPU Kota
Tanjungpinang dan disampaikan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang di alamat JI. Hanjoyo Putro No. 11-12 A Km. 8 Atas, mulai tanggal 28 Januari
s.d 5 Februari 2020 dengan menyertakan fotokopi KTP Elektronik/identitas yang sah, tanggapan
dan masukan dapat juga dikirimkan melalui email ke alamat: kotatanjungpinangkpu@gmail.com.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dijadikan perhatian.

Tanjungpinang, 28 Januari 2020
iliban Umum
ngpinang,

UTION

FORMULIR TANGGAPAN /MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP
CALON ANGGOTA PPK KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020
Tanjungpinang ,
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kepada Yth:

KETUAKPU
KOTA TANJUNGPINANG
Di

Tanjungpinang

1. Pelapor
a. Nama
b . Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM)
c.

Tempat/Tanggal Lahir

d. J enis Kelamin

e.

Pekerjaan

f.

Kewarganegaraan

g. Alamat

h. No.Telp/HP
i.

Fax

j.

E-mail

2. Uraian Tanggapan/masukan

3 . Bukti-Bukti
a ............. ..... .. ... ....... .. .. . ..... .. .. .... ... .... ..... .. ... ........... ... .. ...... . .... . .. . ... ... . .. .... ... ...... .... .. .. .... .. .

b.

...................... ... .... .. .. .... .. ... ..... .... ............ ... .. ..... ..... ... ...... ............ ....... ..... .... ...... .... ...... .

C.

. •••••.••.•••• • ••.••••• • ••.••••.•••• • •• • •••• •• ••. •• • • • •• •• •• •• .••••• • .••.•••••••••. • ••.•••••.•••.••.•. • •.•••••••••..••.••.••••••.•..

d.

.... .. ......... ... .... .. ... .... ....... .. .... ... ..... .. .. .. .. .......... ..... ... ... ...... ... .. .......... ...... ... ...... ... .. ...... ... .

1

I

P age

(Identitas diri, tanggapan/masukkan, dan bukti diisi serta clilampirkan dengan lengkap
dengan menggunakan tulisan tangan/komputer.)
Saya menyatakan bahwa isi laporari ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia
mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor.

(........................................... .....)
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