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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Melihat Kesiapan Penyelenggara Pemilu Menghadapi Pemilu 2024 

Pemateri :  

1. Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Hukum,The Indonesian Institute. 

2. Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI 2022-2027 

3. Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI 2022-2027 

 

Moderator  : Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute 

 Terdapat empat tantangan yang kami pikir harus menjadi prioritas KPU saat ini, yaitu: permasalahan 

petugas pemilu, permasalahan surat suara, keterbukaan data pemilu, dan digitalisasi pemilu. 

 Masalah petugas pemilu adalah honor dan risiko sangat berbanding terbalik. Pembatasan aturan 

periode jabatan juga menyulitkan sehingga butuh waktu untuk melakukan seleksi hingga penjadi 

penyelenggara. Kemudian, bimbingan teknis juga masih kurang maksimal. 

 Permasalahan surat suara masih fokus kepada pilpres. Alasannya, karena surat suara 

membingungkan dilihat dari jumlah suara tidak sah di legislative. 

 Penelitian The Indonesian Institute (TII) yang bekerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan 

Demokrasi (Perludem) dan Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) 

tahun 2021 dengan judul “Enabling Civic Tech Ecosystems and Open Election Data Readiness to 

Improve the Integrity of Elections in Indonesia”, mencatatkan bahwa terdapat 16 data set yang harus 

ada di website KPU. Tidak hanya ada, tetapi juga harus sesuai dengan 9 prinsip keterbukaan data 

pemilu. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat dua data set yang dinilai belum dibuka, 

yaitu election security dan election result. Dari yang belum terbuka ini, dengan adanya website open 

data KPU, diharapkan bisa menjadi lebih baik. Minimal menjadi kuning, bahkan hijau. Yang kuning 

berharap menjadi hijau. Walaupun secara keseluruhan, sudah cukup baik.  

 Adanya integrasi dari website KPU ke website open data KPU juga patut untuk diapresiasi. 

Sehingga hal ini bisa dilanjutkan oleh KPU periode 2022-2027. 
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 Digitalisasi Pemilu ada banyak macamnya. 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 logistic), Sikum (sistem 

informasi penyelesaian kasus hukum), Sidakam (Sistem informasi dana kampanye). 

 Problematika, misalnya di Silon, para calon legislatif (caleg) juga ada kendala dalam mengunduh 

dan menunggah formulir. Kemudahan akses menjadi hal juga yang perlu diperbaiki. 

 Rekomendasi ke KPU diantaranya 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. 

 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 seperti 

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. 

 Rekomendasi untuk Bawaslu yaitu perlu 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), dan memberikan 

perhatian lebih terhadap pengawasan pelanggaran kampanye di media sosial, termasuk dalam biaya 

kampanye di media social.  

 

Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu 2022-2027  

 Masih dalam proses untuk memastikan anggaran pemilu, baru distujui 7 trilliun dari 13 trilliun. 
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 Merupakan menjadi tantangan kita karena ada kemungkinan mengalami penurunan kualitas karena 

kondisi sulit seperti ini yag menyebabkan keterbatasan anggaran.  

 Apakah fungsi pengawasan dipengaruhi oleh anggaran? Tentu saja. Terdapat beberapa pos yang 

wajib dipenuhi dan ditunaikan dalam anggaran yaitu hak para petugas pengawasan sebagaimana 

yang telah dijelaskan oleh Ahmad. 

 Komunikasi yang baik harus dijalin dengan Bawaslu sebelumnya karena kinerja lembaga perlu 

keberlanjutan. Seperti program yang dimiliki yang harus diluruskan agar dapat terukur kinerjanya. 

Selain itu, perlu juga untuk dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.  

 Polarisasi politik meninggalkan luka bagi masyarakat karena hal tersebut menjadikan perpecahan. 

Terutama pada peningkatan penggunaan teknologi. Tantangan teknologi tersebut kemungkinan 

akan membuat perpecahan secara jangka panjang. Perlu dikuatkan dengan literasi agar dapat 

dikendalikan. Hal tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan jalannya Pemilu 

2024 dengan baik. 

 Bawaslu telah merancang program isu strategis. Termasuk pengubahan penamaan program yang 

pada dasarnya esensinya justru menguatkan Bawaslu. Salah satunya isu strategis yang dicanangkan 

adalah Desa Anti Politik Uang. 

 Bawaslu sedang menyempurnakan aplikasi pelanggaran Pemilu. Yang sebelumnya hanya dilaporkan 

pada daerah, kini pelaporan diterima langsung ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti.  

 

Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI 2022-2027 

 KPU berkomitmen dengan DPR dan Menteri Dalam Negeri bahwa penyelenggaraan Pemilu tetap 

dilaksanakan 14 Februari 2024. Juga sudah ditetapkan beberapa peraturannya. 

 Anggaran sudah diusulkan oleh periode sebelumnya. Peningkatan anggaran terjadi juga dilihat dari 

beban kerja yang diterima para petugas. Anggaran juga digunakan untuk menjaga sarana dan 

prasarana, teknologi, dan infrastruktur. 

 Pendaftaran dan verifikasi partai politik juga sudah diumumkan tanggalnya agar parpol dapat 

mempersiapkan.  

 KPU juga sudah berkomitmen untuk menjadi ramah kepada pemilih seperti penggunaan surat suara 

yang mudah digunakan oleh pemilih. Hal-hal yang terjadi di pemilu sebelumnya merupakan bahan 

untuk evaluasi dalam pelaksanaan pemilu periode selanjutnya. Selain itu, terobosan-terobosan juga 

akan dilakukan agar peserta pemilu dapat dengan lancar menggunakan hak suaranya. 

 Integrasi pada bidang teknologi juga selalu ditingkatkan untuk memudahkan para pemilih dalam 

kelancaran pemilu 2024. 
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FORUM DISKUSI   

Pertanyaan  

Bagaimana menyikapi masa jabatan KPU & Bawaslu di daerah yg berakhir thn 2023 dan 2024? 

 Bagi yang berakhir pada 2023 dan 2024, maka akan dilakukan penyerentakkan masa jabatan 

kedepannya. Kemudian, perlu dikomunikasikan dengan DPR terkait masa jabatan anggota KPU. 

Namun juga akan dipertimbangkan pada pejabat daerah mengingat hal tersebut mengganggu 

konsentrasi dalam Pemilu selanjutnya.  

 Ada usul untuk perpanjangan akan tetapi memerlukan regulasi atau payung hukum yang kuat untuk 

menjadi dasar dalam memperpanjang masa jabatan.  

Bagaimana menghilangkan stigma masyarakat saat yg menganggap keterpilihan penyelenggara 

khususnya Bawaslu saat ini adalah lebih dr keterwakilan ormas ,bukan kualitas personal 

 Bawaslu akan membuktikan kualitas personal dengan hasil kinerja terlepas dari keterpilihan atas 

dasar keterwakilan Ormas. 

 Ahmad menambahkan bahwa kinerja Bawaslu juga diawasi oleh masyarakat karena pemilu 

merupakan hajat kita semua dan kelancarannya ada pada masyarakat serta pemangku kebijakan. 

Terkait digitalisasi pemilu, bagaimana upaya Bawaslu dan KPU untuk mensosialisasi sistem2 tersebut 

terutama pada pemilih pemula/muda di Pemilu 2024 nanti? 

 Sistem yang terintegrasi merupakan upaya untuk sosialisasi agar pemilu berjalan sesuai rencana. 

Sosialisasi dan persiapan yang matang merupakan satu kesatuan, termasuk usaha untuk 

menggandeng pemilih pemula. Upaya yang dilakukan di era digital tentunya dengan pengoptimalan 

penggunaan media social. 

 

Closing Statement 

Ahmad Hidayah 

 Pemilu merupakan pesta demokrasi, yang namanya pesta tentunya semua harus happy baik 

penyelenggara, peserta, dan pemilih.  

Yulianto Sudrajat 

 Pemilu Serentak 2024 merupakan langkah panjang yang harus dipersiapkan dan dijalankan dengan 

baik. 
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Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

