
WAKTU LUANG UNTUK MEMILIH
Tempat Pemungutan Suara buka hingga 10 hari sebelum Hari Pemilihan 
antara pk 10 sampai pk 19.00. Pada Hari Pemilihan, jam buka 
diperpanjang dari pk 7 hingga pk 20.00.

KABUPATEN LOS ANGELES
PENDAFTAR-PENCATAT/PANITERA KABUPATEN
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Apabila anda terjadwal untuk 
bekerja pada jam tsb. dan anda 
tidak punya cukup waktu di luar 
jam kerja untuk memilih di 
pemilihan seluruh negara bagian, 
hukum California mengijinkan 
anda untuk mengambil hingga dua 
jam waktu luang untuk memilih, 
tanpa kehilangan pembayaran.

Anda bisa mengambil sebanyak 
waktu yang diperlukan untuk 
memilih, tapi hanya dua jam dari 
waktu itu yang dibayar.

Waktu luang anda untuk memilih 
hanya bisa pada permulaan atau 
akhir jadwal kerja yang bisa 
memberi waktu terbanyak untuk 
memilih dan waktu sesedikit 
mungkin dari jam kerja reguler, 
kecuali bila anda membuat 
perjanjian dengan majikan anda. 

Kalau tiga hari kerja sebelum 
pemilihan anda tahu bahwa akan 
perlu waktu luang untuk memilih, 
anda harus memberitahu majikan 
anda paling tidak dua hari kerja 
sebelum pemilihan.



Rev. 4/2022

Pegawai berhak untuk 
mengambil waktu luang 
berbayar untuk memilih hanya 
kalau mereka tidak punya cukup 
waktu di luar jam kerja untuk 
memilih. Tujuan dari hukum ini 
untuk memberi kesempatan bagi 
para pegawai untuk memilih 
yang mana mereka tidak bisa 
lakukan karena pekerjaan 
mereka.

Tempat Pemungutan suara buka 
dari pk 7.00 sampai pk 20.00 
pada Hari Pemilihan.

Pegawai bisa diberi sebanyak 
waktu yang mereka butuhkan 
untuk memilih, tapi hanya 
maksimal dua jam yang dibayar.

Majikan bisa mengharuskan 
pegawai untuk memberitahu 
bahwa mereka akan butuh 
tambahan waktu luang untuk 
memilih.

Majikan bisa mengharuskan 
waktu luang diambil pada 
permulaan atau akhir jam kerja 
pegawai.

PEMBERITAHUAN KEPADA MAJIKAN TENTANG 
WAKTU LUANG PEGAWAI UNTUK MEMILIH
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Hukum negara bagian (Hukum Pemilu 
California bagian 14001) mengharuskan 
majikan untuk  memasang 
pemberitahuan kepada para pegawai 
tentang ketentuan untuk mengambil 
waktu luang berbayar untuk memilih 
dalam pemilihan seluruh negara bagian.

Pemberitahuan tsb. harus dipasang 
dengan jelas di tempat kerja, bila 
memungkinkan, atau di tempat lain di 
mana para pegawai bisa melihatnya 
ketika datang atau pergi dari tempat 
kerja, paling tidak 10 hari sebelum 
setiap pemilihan seluruh negara bagian.

Jika anda memiliki pertanyaan tentang 
pemberitahuan ini, atau informasi terkait 
dengan pemilihan, silakan hubungi 
Sekretaris Negara Bagian Saluran 
Telepon Pemilih di (800) 345-VOTE 
(8583)
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