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Latar Belakang
Civic Tech dan Partisipasi Publik pada Proses Demokrasi

Civic Tech (n).
Teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar, 
keterlibatan dalam pemerintahan, atau membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan 
publik. 

Ancaman
bagi Civic 

Tech

Hoaks

Ketimpangan 
teknologi

Kerahasiaan 
& keamanan 

data

Ancaman 
UU ITE

Jumlah 
pengguna 
internet

Faktor
Pendorong
Civic Tech

Internet 
dan 

teknologi 
baru



Open Data (n).
Keterbukaan data publik yang menekankan pada penyebarluasan informasi mentah (raw information) 
melalui penggunaan teknologi informasi (Soegiono, 2017).
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Latar Belakang
Keterbukaan Data Pemilu: Elemen Penting untuk Mendukung Ekosistem Civic Tech

16 Tipe Data Pemilu Terbuka

•Peraturan legal mengenai kepemiluan
•Daerah pemilihan
•Administrasi badan penyelenggara pemilu
•Data keputusan, resolusi maupun catatan pertemuan penyelenggara
pemilu

•Data keamanan pemilu
•Registrasi partai politik
•Data kualifikasi surat suara
•Data kampanye pemilu
•Data keuangan kampanye
•Data registrasi pemilih
•Daftar pemilih
•Data pendidikan pemilih
•Data TPS
•Data hasil pemilu
•Data e-voting dan perhitungan pemilu
•Data sengketa dan resolusi pemilu



Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Pertanyaan Penelitian

• Apa elemen esensial untuk mendukung ekosistem Civic Tech di Indonesia agar dapat meningkatkan
integritas pemilu?

• Kumpulan data pemilu apa saja yang tersedia di Indonesia dan bagaimana mendorong keterbukaan
data pemilu tersebut untuk mendukung Civic Tech serta transparansi dan akuntabilitas?

Tujuan Penelitian

• Mengkaji dan membantu dalam merencanakan strategi mempromosikan inisiatif Civic Tech yang akan 
mendorong keterbukaan data pemilu, seperti penggunaan API.

• Memberikan rekomendasi mengenai strategi pengembangan program di atas melalui pemetaan partner, 
teknologi yang relevan dan cara-cara terbaik dalam penggunaan data pemilu.

• Mengkaji kumpulan data pemilu yang tersedia di Indonesia dan mendorong pemanfaatan data tersebut.



Metodologi Riset
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Ekosistem Civic Tech terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Kepemimpinan dan Komitmen Politik

Keterlibatan Indonesia pada 
Open Government Partnership 

(OGP)

Pembentukan Open 
Government Indonesia 

Penguatan Data Pemilu Terbuka 
pada Rencana Aksi Nasional 

untuk Open Government 
Indonesia (OGI) 2020-2022 

Komitmen KPU untuk membuat 
berbagai sistem informasi 

mengenai data pemilu, seperti 
SIDALIH, SIPOL, dll.

Tantangan komitmen politik
mengenai data pemilu terbuka

•Keterbatasan anggaran

•Ketidaksamaan visi dan komitmen dari stakeholder terkait data pemilu terbuka

•Penolakan dari kandidat pemilu untuk membuka profil mereka (kerahasiaan data)

•Interpretasi beragam mengenai peraturan pemilu



Ekosistem Civic Tech terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Kerangka hukum sebagai landasan untuk membuka informasi publik sudah tersedia. Namun, diperlukan ketentuan
yang lebih rinci dan lebih teknis yang menyebutkan prinsip keterbukaan data pemilu. Regulasi terkait lainnya juga 
diperlukan untuk memastikan privasi dan perlindungan data, serta melindungi pemilih dari risiko kampanye politik
digital.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Utama

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 14 huruf c

• Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Manajemen Layanan Informasi Publik KPU

• Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilu Daerah

• Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi



Ekosistem Civic Tech mengenai Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis
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Tantangan Tugas dan Fungsi serta Kapasitas
Institusional Pemerintah

•Belum adanya integrasi data yang dimiliki oleh KPU melalui 
“Satu Pintu” dan datanya masih terpisah. 

•Tantangan sumber daya manusia (SDM)

•Ketersediaan dan kapabilitas SDM IT mengenai pemenuhan 
kebutuhan pengguna yang beragam, seperti kelompok 
disabilitas dalam penyediaan data pemilu terbuka.



Catatan: Sudah terdapat SOP mengenai Manajemen Layanan Informasi Publik pada PKPU Nomor 1 
Tahun 2015 yang mengatur manejemen data mulai dari pengumpulan sampai verifikasi data 
hingga data dapat diakses. 

Ekosistem Civic Tech terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Sumber Data Pemilu yang Dikelola KPU

•Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH)

•Sistem Informasi Calon (SILON)

•Sistem Informasi Logistik (SILOG)

•Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL)

•Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)

•Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemilu
(SIREKAP)

7 Data Pemilu yang Terbuka untuk Publik

•Legal frameworks

•Election management body and administration

•Election management body process

•Electoral boundaries

•Ballot qualification

•Election campaign

•Voter education

Catatan observasi terhadap situs KPU, PPID KPU dan Open Data KPU, banyak data 
belum tersedia secara ramah pengguna untuk menemukan data.

Banyak format data pemilu masih menggunakan format PDF yang sifatnya
non-readable by machines. Selain itu, data terfragmentasi yang sulit untuk
diunduh. 

Misalnya, pada situs Open Data KPU, situs tersebut belum mengikutsertakan fitur
heading, alt+text dan link unik untuk memudahkan pembaca disabilitas
mengakses data menggunakan screen reader. 

Prosedur dan Kebijakan Pengelolaan dan Ketersediaan Data



Keterlibatan dan Kapasitas Kelompok Masyarakat

Kluster: Data Access 
& Transparency

• Kawal Pemilu

• Jari Ungu
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Ekosistem Civic Tech terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

• Untuk mendorong keterlibatan Civic Tech, banyak inisiatif yang telah dilakukan
misalnya menyelenggarakan hackathon seperti yang diselenggarakan oleh 
Perludem bersama beberapa partner bertajuk “Code for Vote” pada tahun
2014. 

• Terdapat partner potensial dari kalangan komunitas IT yang dapat diajak
berkolaborasi, yaitu Google Developer Groups, Open Data Labs dan Data Science 
Indonesia. 

GESI:

Sebagian besar inisiatif pada 
tabel di samping tidak
menyebutkan prinsip GESI 
dalam inisiatif/aplikasi mereka. 
Namun, sebagian besar dari
mereka memang fokus pada 
data yang menyangkut isu-isu
inklusi sosial.



Ekosistem Civic Tech terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

• Pada Pemilu 2019, anggaran untuk data pemilu terbuka termasuk dalam anggaran keamanan, pendidikan dan 
keterbukaan data, yang mencapai 3.29 triliun. Menurut penuturan KPU, anggaran tersebut masih terbatas
untuk perawatan server.

• Dukungan anggaran bagi penyelenggara pemilu dapat berasal swasta maupun lembaga donor tetapi perlu
ada mekanisme perjanjian yang jelas meminimalisir risiko pelanggaran etik. 

• Dukungan anggaran juga diberikan kepada inisiatif Civic Tech untuk mendukung keberlanjutan program. 
Anggaran tersebut dapat berasal dari pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Swakelola), lembaga donor (International IDEA, USAID-RESPECT, IFES AGENDA) maupun swasta. 

• Kontribusi swasta kepada Civic Tech bisa dalam program inkubasi dan akselerasi. Tipe kontribusinya adalah
investasi, dana hibah, donasi, dan bentuk in-kind (ruang kantor, kerja relawan, teknologi, pengetahuan, 
perangkat lunak, dll). Kontribusi swasta telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki concern 
terhadap data pemilu terbuka, seperti Microsoft dan dan Google. 

• Insentif yang didapatkan swasta untuk kontribusi tersebut adalah: reputasi dan kredibilitas, inovasi, akses
pengetahuan, dampak perusahaan, pengembangan SDM, akses terhadap masyarakat dan kontak mereka, 
akses terhadap market baru, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana dan akses terhadap dana. 

• Selain itu, terdapat potensi dukungan anggaran lain melalui crowdfunding, seperti melalui Kitabisa, Benih
Baik, Gandeng Tangan, dan Ayo Peduli. Untuk mengoptimalkan hal ini, perlu ada kolaborasi dengan influencer 
maupun komunitas yang mampu memobilisasi keterlibatan masyarakat secara lebih luas pada isu Data Pemilu
Terbuka. 

Dukungan Anggaran



Ekosistem Civic Tech terkait Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis
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Permintaan Data Publik

• Banyak CSO seperti Perludem, Netgrit, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Cakra 
Wikara, dan PPUA Disabilitas, menggunakan data pemilu untuk memastikan
penyelenggara pemilu menyediakan data pemilu terbuka. Begitupun, institusi
akademik dan think-tank menggunakan data pemilu untuk tujuan riset dan 
evaluasi.

• Permintaan data pemilu terfasilitasi dengan baik, perlu ada beberapa hal: 
memastikan data pemilu tersedia dengan baik, seperti data kandidat pemilu
yang biasanya sulit diperoleh, serta integrasi data (dalam hal ini data kandidat) 
yang menampilkan data incumbent dan kandidat baru, baik latar belakang
maupun karirnya secara historis. 

• Penyediaan analitik data yang sederhana dan dapat dibaca oleh mesin (machine 
readable), seperti format Excel atau CSV. Kemudian, data integrasi yang sifatnya
“single-door” diperlukan untuk memudahkan agar informasi dapat lebih
aksesibel. 



Ekosistem Civic Tech mengenai Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan SDM

Kombinasi strategi digital via internet (media sosial, situs, mobile apps), SMS dan manual (brosur) untuk
penyebaran informasi mengenai keterbukaan data pemilu.

Penambahan fitur penting di situs yang dikembangkan, seperti fitur heading, “alt-text” dan link unik yang akan
memudahkan kelompok pengguna disabilitas dalam membaca informasi menggunakan screen reader.

Peningkatan kapasitas dari SDM, terutama penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun daerah. Caranya
dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan NGO dan komunitas Civic Tech, membangun jejaring untuk

berbagai standar dan praktik baik mengenai pengelolaan data pemilu terbuka, dan forum relevan lainnya untuk
berbagi pengalaman dan keahlian. 
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Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis
Pentingnya Open Data untuk mendorong integritas pemilu:

Akuntabilitas publik mengenai data-data pemilu terintegrasi dan institusi elektoral, baik secara horisontal
(kejaksaaan dan lembaga legislatif) maupun vertikal (kelompok masyarakat maupun publik secara umum)

Kebebasan informasi yang akan memudahkan partisipasi kreatif dan inovasi dari publik.

Berdasarkan prinsip tersebut, KPU perlu:

• Menyediakan format dan visualisasi data 
pemilu yang aksesibel bagi pengguna yang 
beragam, termasuk kelompok disabilitas.

• Menyediakan data yang dapat dibaca oleh 
mesin (machine readable), terkumpul
secara konsisten, komposisi visualisasi yang 
jelas, dan bahasa yang mudah dimengerti.



Di Indonesia, terdapat 
beberapa sumber data pemilu 
yang telah dikelola oleh KPU, 
yaitu Sistem Informasi 
Pendaftaran Pemilih (SIDALIH), 
Sistem Informasi Calon (SILON), 
Sistem Informasi Logistik 
(SILOG), Sistem Informasi 
Daerah Pemilihan (SIDAPIL), 
Sistem Informasi Penghitungan 
Suara (SITUNG), dan Sistem 
Informasi Rekapitulasi Hasil 
Pemilu (SIREKAP). 

Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Temuan dan Analisis

Temuan ini berdasarkan analisis situs KPU yaitu https://www.kpu.go.id/. 

https://www.kpu.go.id/


Elemen Ekosistem Civic Tech Rating

Kepemimpinan dan Komitmen Politik Hijau

Kerangka Hukum dan Kebijakan Utama Kuning

Tugas dan Fungsi serta Kapasitas Institusional 

Pemerintah

Kuning

Prosedur dan Kebijakan Pengelolaan dan 

Ketersediaan Data

Kuning

Keterlibatan dan Kapasitas Kelompok Masyarakat Hijau

Dukungan Anggaran Hijau

Permintaan Data Kuning

Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan SDM Merah

Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Kesimpulan

Kesiapan Data Pemilu Terbuka

• Berdasarkan penilaian terhadap keterbukaan data pemilu, 
terdapat 7 dataset yang dinilai sudah hampir terbuka yaitu
legal frameworks, election management body and 
administration, election management body process, 
electoral boundaries, ballot qualification, election 
campaign, dan voter education

• Terdapat 6 dataset yang dinilai sebagian terbuka: political 
party registration, campaign finance, voter registration, 
voter list, polling station, dan electoral complaint and 
disputes 

• Terdapat dua dataset yang dinilai tidak terbuka, yaitu
election security dan election results

• Untuk dataset e-voting & counting tidak tersedia karena
Indonesia tidak menggunakan sistem e-voting & counting.



Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Rekomendasi

•Mendukung Ekosistem Civic Tech di Indonesia

• Kepemimpinan dan Komitmen Politik:

• Follow-up komitmen pemerintah terhadap data pemilu terbuka melalui penyediaan data sesuai prinsip open data, 
menyediakan sistem IT dan anggaran yang memadai, serta kapabilitas SDM, melalui kolaborasi dengan aktor-aktor yang 
relevan.

• Kerangka Kebijakan Utama:

• Menerapkan peraturan mengenai Satu Data Indonesia untuk mendukung keterbukaan data dan mendukung civic tech

• Tanggung Jawab dan Kapasitas Institusional:

• Menyediakan pusat informasi satu pintu yang dilegitimasi oleh regulasi untuk mendorong penyebaran informasi yang 
berorientasi pemilih. 

• Mendorong peningkatan kapasitas SDM institusi penyelenggara pemilu di bidang manajemen dan permintaan data pemilu

• Prosedur dan Ketersediaan Data

• Menyediakan data yang aksesibel bagi pengguna (machine readable) serta pengelolaan data rutin yang tersistematis. 



Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Rekomendasi

•Mendukung Ekosistem Civic Tech di Indonesia

•Keterlibatan Masyarakat

•Mendorong kolaborasi antara KPU, CSO, swasta, civic tech, dan aktor lainnya melalui Forum Data dan Informasi. 

•Mendorong kolaborasi dengan komunitas teknologi di tingkat lokal dan nasional, seperti Google Developer Group, Open Data Lab dan 
Data Science Indonesia serta CSO di isu elektoral (Perludem, Netgrit, Cakra Wikara, Sindikasi Pemilu Demokrasi, PPUA Disabilitas).

•Dukungan Anggaran.

•Mendorong kolaborasi dengan lembaga donor dan sektor privat melalui perjanjian yang jelas dan terbuka untuk mendorong praktik
keterbukaan data pemilu oleh KPU maupun inisiatif civic tech. 

•Pemetaan ekosistem penganggaran bagi civic tech di bidang keterbukaan data pemilu juga dibutuhkan. 

•Permintaan Data Publik

•Mendorong permintaan data publik dengan fasilitasi visualisasi data yang mudah diakses dan dimengerti bagi pengguna, seperti
penggunaan format Excel dan CSV. 

•Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan SDM

•Mendorong penyediaan medium informasi yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat dengan karakteristik
wilayah geografis tertentu. Di samping itu, peningkatan infrastruktur internet perlu dioptimalisasi di seluruh area di Indonesia. 

•Mendorong kapasitas IT di tubuh penyelenggara pemilu dengan kolaborasi dengan NGO dan komunitas Civic Tech, seperti Digital Talent 
Program oleh Kominfo.



Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Kesimpulan

Meningkatkan keterbukaan data pemilu di Indonesia

•Mempersiapkan sistem untuk menerapkan data pemilu terbuka di Pemilu 2024, seperti Peta 
Jalan untuk Pemilu 2024 dan persiapan teknis (contoh: penggunaan QR code untuk
mengidentifikasi pemilih)

• Meningkatkan kualitas SDM IT KPU dan prinsip inklusivitas sosial (GESI) dalam pengelolaan dan 
permintaan data. 

• Membangun budaya keterbukaan data pemilu dengan menginternalisasikan prinsip open data 
dalam tubuh KPU. 

• Menyediakan infrastruktur ICT di berbagai level, termasuk konektivitas, manajemen dan 
keterampilan

• Mendorong optimalisasi penyediaan data pemilu terbuka, terutama data-data yang setengah
terbuka (partially open).
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