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Prosedur Popular Vote melalui Surat Suara Daring 

oleh: Panitia Pemilihan Dekan FTMD 2020–2024 

 

Popular vote akan menentukan 5 (lima) Bakal Calon Dekan (BCD) FTMD 2020–2024 untuk disampaikan 

kepada Senat FTMD yang selanjutnya akan memilih 3 (tiga) Calon Dekan. Ibu/Bapak akan melakukan 

popular vote secara daring dari perangkat elektronik pribadi yang dimiliki. Berikut ini adalah prosedur 

popular vote Pemilihan Bakal Calon Dekan FTMD 2020 – 2024 melalui surat suara daring dari platform 

https://ballotboxonline.com/. 

 

A. Login ke Surat Suara 

1. Buka kotak surat dari alamat surat elektronik yang digunakan untuk melakukan popular vote.  

2. Buka surat elektronik dari Panitia Pemilihan Dekan FTMD 2020-2024 BallotBox dengan 
subjek Pemilihan Bakal Calon Dekan FTMD 2020-2024. Ibu/Bapak akan langsung menerima 
surat elektronik ini setelah popular vote dimulai.  

• Surat elektronik tersebut berisi undangan khusus bagi Ibu/Bapak untuk melakukan 
popular vote secara daring, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1. 

• Undangan memuat tautan untuk mengakses laman Surat Suara Daring Pemilihan 
Bakal Calon Dekan FTMD 2020 - 2024.  

• Demi menjaga integritas suara, jangan pernah membagikan/meneruskan 
undangan ini kepada orang lain!  

• Jika Ibu/Bapak merasa belum mendapatkan undangan ini ketika popular vote sudah 
dimulai, silakan hubungi panitia melalui surat elektronik ke alamat 
ppd_2020@ftmd.itb.ac.id atau kirim pesan via Whatsapp ke +62-856-2552-865. 

 

 
Gambar 1 Bentuk undangan via surat elektronik 

https://ballotboxonline.com/
mailto:ppd_2020@ftmd.itb.ac.id
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3. Dengan mengklik tombol Vote pada undangan, Ibu/Bapak akan diarahkan menuju halaman 
login Surat Suara Daring pemilihan Bakal Calon Dekan FTMD 2020-2024. Gambar 2 merupakan 
contoh halaman login surat suara.  

 

 

 

 
 

Gambar 2 Tampilan halaman login surat suara Pemilihan Bakal Calon Dekan FTMD 2020-2024,  

(a) layar PC dan (b) layar ponsel. 

 

4. Klik tombol Vote berwarna biru untuk masuk ke halaman surat suara.  

 

 

B. Memberikan Suara 

1. Pada halaman surat suara, terdapat 7 (tujuh) nama daftar Nominee BCD FTMD 2020-2024 
yang telah diurutkan berdasarkan abjad sebagaimana diperlihatkan Gambar 3. 

 

 

 

 
 

Gambar 3 Halaman surat suara daring dengan 7 (tujuh) nama Nominee BCD,  

(a) layar PC dan (b) layar ponsel.  

 

2. Berikan suara dengan cara memilih 3 (tiga) Nominee BCD sesuai urutan yang diinginkan. 

a. Klik menu dropdown yang ada di sebelah kiri setiap nama nominee yang akan dipilih. 

(b) (a) 

(b) (a) 
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b. Tentukan urutan sesuai dengan pilihan. 1st untuk pilihan pertama, 2nd untuk pilihan 
kedua, dan 3rd untuk pilihan ketiga. 

c. Nominee sebagai pilihan pertama akan mendapatkan poin 1,0 (satu koma nol), 
nominee sebagai pilihan kedua akan mendapatkan poin 0,6 (nol koma enam), dan 
nominee sebagai pilihan ketiga akan mendapatkan poin 0,3 (nol koma tiga).  

d. Ibu/Bapak diwajibkan memilih 3 (tiga) Nominee BCD yang berbeda. 

3. Setelah selesai memilih Nominee BCD, klik tombol Review Answer.  

4. Pada halaman Review Answer, 3 (tiga) Nominee BCD akan ditampilkan sesuai dengan urutan 
yang telah diberikan. Nominee teratas adalah pilihan pertama dan nominee terbawah adalah 
pilihan ketiga. Gambar 4 memperlihatkan halaman Review Answer.  

 

 
 

Gambar 4 Tampilan halaman Review Answer dengan 3 (tiga) Nominee BCD yang sudah dipilih,  

(a) layar PC dan (b) layar ponsel.  

 

5. Jika sudah yakin dengan pilihannya, Ibu/Bapak dapat langsung mengumpulkan surat suara 
dengan cara klik tombol Cast Ballot yang berwarna biru. 

6. Jika Ibu/Bapak ingin mengubah pilihannya, klik tombol Back atau Change Answer, kemudian 
ikuti lagi Prosedur B2–B5. 

7. Jika merasa tidak yakin dan perlu waktu lebih lama untuk menentukan, Ibu/Bapak dapat klik 
tombol Finish Later pada pojok kanan bawah jendela. 

a. Pada prosedur ini, Ibu/Bapak perlu menentukan sandi untuk tujuan keamanan ketika 
bermaksud login kembali ke surat suara. Sandi tersebut akan digunakan setiap kali 
Ibu/Bapak bermaksud melakukan login ulang ke surat suara. Sandi harus terdiri dari 
huruf, angka, dan karakter spesial agar dapat diproses. Jika sandi sudah diatur dan 
dikonfirmasi, klik Save ballot draft. Gambar 5 memperlihatkan proses pengaturan 
sandi setelah menekan tombol Finish Later. 

b. Untuk login kembali ke surat suara, ikuti lagi Prosedur A1–A5, kemudian masukkan 
sandi yang telah Ibu/Bapak tentukan. 

 

 

(b) (a) 
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Gambar 5 Tampilan pengaturan sandi jika memilih untuk menunda pemberian suara melalui 

tombol Finish Later, (a) layar PC dan (b) layar ponsel. 

 

8. Proses memberikan suara berakhir ketika Ibu/Bapak telah mengumpulkan surat suara 

(Prosedur B5). 

 

 

C. Menarik Kembali Surat Suara dan Memberikan Suara Kembali 

Ibu/Bapak dapat menarik kembali surat suara yang telah dikumpulkan dan menggantinya dengan 
surat suara yang baru. 

1. Login ke halaman surat suara (Prosedur A1–A4). 

2. Pada halaman surat suara, klik tombol Discard Ballot untuk menarik kembali surat suara yang 
telah dikumpulkan, kemudian masukan nomor konfirmasi yang diminta, setelah itu klik 
Discard Ballot. 

 

  
 

Gambar 6 Klik tombol Discard Ballot (garis merah putus-putus), jika ingin menarik kembali surat 

suara yang telah dikumpulkan, (a) layar PC dan (b) layar ponsel. 

 

3. Berikan kembali suara dengan mengikuti Prosedur A5 dan B1–B8.  

4. Proses penarikan surat suara dan pemberian suara kembali dapat Ibu/Bapak lakukan berulang 
kali selama periode popular vote. Surat suara yang dihitung adalah surat suara yang 
dikumpulkan paling akhir.  

(a) (b) 

(a) (b) 
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D. Batas Waktu Memberikan Suara dan Rekapitulasi 

1. Proses popular vote berlangsung dari Senin, 13 April 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan 
Selasa, 14 April 2020 pukul 24.00 WIB.  

2. Ibu/Bapak tidak dapat lagi mengubah atau menarik kembali surat suara setelah periode 
popular vote berakhir. 

3. Proses rekapitulasi popular vote Bakal Calon Dekan akan dilakukan pada tanggal 15 April 2020.  


