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TANTANGAN KPU
3

Sumber: Wikipedia



“Mencari KPPS tantangan sendiri bagi

kami. Mereka sudah tahu resikonya, dan

itu tidak berbanding lurus dengan honor

yang akan mereka terima. Aturan tidak

boleh dua periode juga mempersulit.

Akhirnya dengan calon yang terbatas itu,

kami harus menyeleksi untuk dikukuhkan

menjadi penyelenggara. Jadi, kita

dihadapkan pada pilihan yang tidak

banyak,”

Anggota KPU Jawa Barat

“Satu bulan sebelum hari H, kami 

kesulitan. Karena KPPS yang mau dilatih

itu 3 orang per TPS. Kalu di setiap

kecamatan ada sekitar seribuan TPS, kali 

3, 3 ribuan orang. Berarti, setiap hari ada

yang dilatih minimal 100 orang. 

Akhirnya, bimtek jadi tidak maksimal”

Ketua KPU DKI Jakarta

4

Permasalahan Petugas Pemilu

Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Perludem, 2020



894
Petugas meninggal dunia 

5.175 
Petugas mengalami sakit 

5Sumber: Kompas.com, Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia. 2020



Permasalahan Surat Suara
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Rp 894.720.293.000.
Total pagu anggaran pengadaan surat suara pada pemilu tahun 2019 

7Sumber: Beritasatu.com, KPU Hemat Anggaran sebesar Rp 291 Miliar dalam Produksi Surat Suara. 2019
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Kelebihan dan Kekurangan Desain Surat Suara 

Model 1 

Kelebihan: 

- efisien secara anggaran karena

hanya ada satu surat suara. 

- proses penghitungan secara manual 

pun akan lebih cepat

Kekurangan: 

- membingungkan bagi pemilih

karena perubahan cara dari

mencoblos menjadi menulis angka. 

- pemilih akan kerumitan karena

harus melihat daftar nama calon di 

bilik suara lalu menuliskan nomor

calon di surat suara. 

- KPU perlu memikirkan cara jika

pemilih tidak bisa menulis.

Model 5 

Kelebihan:

- efisien secara anggaran, walaupun

tidak lebih efisien dibandingkan

dengan desain pertama

Kekurangan: 

- pemilih akan merasa kebingungan

dengan banyaknya pilihan di dalam

satu surat suara

- ketika mencoblos nama calon, akan

ada kemungkinan hasil coblosan

tersebut mengenai nama kandidat

lain yang berpotensi menjadi suara

tidak sah. Hal ini dikarenakan

kerapatan kolom nama calon dan

besaran kolom yang terlampau kecil

Model 6 

Kelebihan: 

- efisiensi anggaran, walaupun tidak

lebih efisien dari desain pertama

- tidak padat isinya seperti desain

kedua. 

Kekurangan: 

- membingungkan bagi pemilih

karena caranya yang berubah dari

pemilu sebelumnya, yaitu dengan

cara dicontreng. 

- Tidak adanya nama di surat suara

juga menyulitkan bagi pemilih

sehingga rentan akan kesalahan
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Keterbukaan Data Pemilu 
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Keterbukaan Data Pemilu 
13



Digitalisasi Pemilu 

 Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) 

 Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi)

 Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)

 Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan) 

 Silon (Sistem Informasi Pencalonan)

 Silog (Sistem Informasi Logistik)

 Sikum (Sistem Informasi Penyelesaian Kasus Hukum) 

 Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye)
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TANTANGAN

15
Sumber: Wikipedia



Politik Uang
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Tingkat Politik uang di Pilkada

Seluruh Indonesia, 2006-2015 

Sumber: Burhanuddin Muhtadi, Kuasa Uang. 2020



“
Banyak kok caleg petahana, bahkan jauh sebelum

pemilu, sudah bagi-bagi bantuan sosial, renovasi

masjid, bikin perbaikan jalan, dll. Namun anehnya, 

kok mereka masih kalah juga lawan caleg yang pakai

serangan fajar yang bagi-bagi amplop yang isinya

gak seberapa tepat sebelum pemilihan. Peduli

terhadap kebutuhan masyarakat tentu penting. Tapi

itu saja tidak cukup. Mereka lebih berharap

menerima bantuan yang konkret alias duit

CALEG PAN

17
Sumber: Burhanuddin Muhtadi, Kuasa

Uang. 2020



Ruang Publik Media Sosial 
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Sumber: Sonora.id, Viral 'Coblos Udel', Begini Kronologi

Pelecehan Rahayu Saraswati Lewat Foto Hamil, 2020



362 
ASN terindikasi melanggar netralitas dan ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK)

827 
dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas

19Sumber: Kompas.com, Simak, Ini 16 Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Sanksinya. 2020

Netralitas ASN Pilkada 2020 



Aktivitas yang Masuk Dalam Kategori Pelanggaran Netralitas ASN

 Kampanye atau sosialisasi media sosial baik mengunggah, mengomentari,

membagikan, dan memberikan like

 Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon (Paslon)

 Melakukan foto bersama pasangan bakal calon atau Paslon dengan mengikuti simbol

atau gerakan keberpihakan

 Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik kecuali untuk

menjelaskan kebijakan Pemerintah terkait kapasitas fungsi dan tugasnya atau

berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas

kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan

 Bagi ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara melakukan pendekatan ke parpol

dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan

terkait dengan pencalonan pegawai ASN yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai

bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
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Sumber: Kompas.com, Simak, Ini 16 Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Sanksinya. 2020



 Pegawai ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah atau wakil kepala daerah

tanpa cuti di luar tanggungan negara (CLTN)

 Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Paslon

 Mengadakan kegiatan keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seruan, dan pemberian

barang, termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan Paslon

 Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye

 Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai, atribut PNS atau tanpa atribut dan

mengerahkan PNS atau orang lain

 Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus PNS dan tidak

mengambil CLTN

 Memberikan dukungan ke paslon (calon indepeden) dengan memberikan fotokopi KTP 

 Mengikuti kampanye dengan fasilitas negara

 Memberikan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kampanye

 Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan Paslon selama masa kampanye

 Menjadi anggota/pengurus partai politik.
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Aktivitas yang Masuk Dalam Kategori Pelanggaran Netralitas ASN

Sumber: Kompas.com, Simak, Ini 16 Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Sanksinya. 2020



Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu 

◈ Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) 

◈ Aplikasi laporan pelanggaran (Gowaslu) 

◈ Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) 
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Rekomendasi

1



KPU 

◈ Peningkatan Anggaran bagi KPU untuk pemilu 2024 perlu untuk 

dipergunakan untuk sebaik mungkin, salah satunya adalah peningkatan 

honor bagi petugas TPS

◈ Jangka waktu bimtek dibuat lebih lama sehingga lebih efektif 

◈ Perlu untuk memperhatikan beban kerja petugas TPS sehingga peristiwa 

yang terjadi di pemilu 2019 tidak terulang 

◈ Surat suara dibuat agar lebih ringkas dan memudahkan masyarakat. Selain 

itu, perlu menghemat untuk pengadaan surat suara sehingga lebih efisien. 

◈ Sampai saat ini, belum ada aturan yang jelas terkait iklan di media sosial. 

Untuk itu, KPU perlu untuk membuat aturan yang jelas terkait pembiayaan

iklan di media sosial. 
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KPU 

◈ Hasil penelitian TII yang disupport oleh Perludem dan RESPECT 

menjelaskan bahwa terdapat data-data yang perlu untuk dibuka oleh KPU 

jika mengacu pada website KPU di tahun 2021, yaitu data election security

dan election result. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk di tindak lanjuti.

◈ Perlu untuk meningkatan dan mengembangkan webiste open data KPU 

◈ Perlu untuk pengembangan digitalisasi pemilu

◈ PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, 

dikatakan bahwa peserta pemilu dapat memiliki sepuluh akun dari setiap

media sosial dan didaftarkan kepada KPU. Berdasarkan peraturan ini, 

sepuluh akun terlampau banyak dan tentu saja akan menyulitkan bagi

Bawaslu untuk melakukan pengawasan, di mana pemilu diselenggarakan

secara serentak. Oleh karena itu, sebaiknya jumlah akun diperkecil menjadi

satu atau dua akun setiap media sosial. 
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Bawaslu  

26 ◈ Memberdayakan dan mengoptimalkan Sekolah Kader Pengawasan

Partisipatif (SKPP)

◈ Memperkuat dan mengoptimalkan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum

Terpadu) 

◈ Melanjutkan dan mengoptimalkan program “Bawaslu Mendengar”

◈ Mengoptimalkan teknologi dalam pengawasan pemilu (Siwaslu, Gowaslu, 

SIPS) 

◈ Memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan pelanggaran kampanye

di media sosial, termasuk dalam biaya kampanye di media sosial
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