
DISKUSI BULANAN IRE 

PELUANG DAN TANTANGAN E-VOTING PILKADES 

Hari, tanggal: Jumat, 1 Februari 2019 

Tempat: Joglo Winasis IRE 

Waktu: 13.50 – 16.35 WIB 

Pemateri:  

1. Drs. Tutukno Raharjo, M.Si (Kepala Dispermades Kabupaten Pemalang) 

2. H Priyo Handoyo, S.H., M.Si. (Kepala Dispermades Kabupaten Sleman) 

3. Lekta Manuri (Kepala Desa Sumberharjo, Ketua Umum Paguyuban Kades, dan 

Perangkat Desa Suryo Ndadari) 

4. Machmud NA (Manajer Komunikasi IRE Yogyakarta) 

Moderator: Zulfi 

Notulis: Isma Swastiningrum 

Susunan Acara: 

1. Pembukaan 

2. Sambutan Direktur IRE 

3. Diskusi 

4. Tanya jawab 

5. Penutup 

6. Penyerahan kenang-kenangan 

Diskursus: 

ZULFI 

Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Bapak Ketua IRE, anggota IRE, juga hadirin semua. 

Perkenalkan saya Zulfi akan memandu acara pada siang hingga sore nanti. Saya akan 

membacakan susunan acara. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, keempat 



tanya jawab, dan terakhir penutup. Acara pertama pemberian sambutan oleh Bapak Sunaji 

Zamroni selaku direktur IRE dipersilakan. 

SUNAJI 

Assalamualaikum wr. wb.  

Bapak dan ibu yang saya hormati, pertama kami mengaturkan terima kasih kepada bapak dari 

Dispermades Kabupaten Pemalang, dari Dinas Sleman, juga bapak-bapak dari paguyuban 

perangkat desa Suryo Ndadari dari Sleman yang sudah hadir. Dan teman-teman semua peserta 

diskusi rutin IRE Jogjakarta.  

Ada hal menarik yang akan kita diskusikan, soal isu Pilkades. Apalagi E-Voting yang bisa jadi 

sangat minor dalam Pilkades, Pileg, dan Pilpres. Gagasab yang menarik terkait penerapan 

metode alternatif serentak di kabupaten terutama Sleman. Juga tentang bagaimana 

mengimplementasikan E-voting secara serentak. Menarik mendiskusikan visibilitas dalam 

pemilu desa. Terutama di Sleman. 

Saya waktu jadi komisioner [pemilu] kota Jogja diprovokasi melakukan e-voting. Meski ada 

seperangkat teknologi BPPT. Waktu itu tidak saya ambil karena banyak risiko secara teknologi 

maupun kultural. Untuk itu 2019 tidak kita ambil.  

E-voting dalam varian sederhana memindahkan dari paper base ke digital base bisa dicoba. 

Dalam konteks kesiapan perilaku dan sekurity perlu kita cermati seksama. Apalagi 2019 paska 

pemilu nasional bulan April berpeluang diimplemantasikan. 

Kabupaen Sleman sudah stok pembelajaran, Pemalang juga pernah melakukan, Kita coba 

bertukar pengalaman dan konteks budaya, sosial. Di mana daerah lain sudah mencobanya. IRE 

melihat dari sisi itu untuk diterapkan ke berbagai desa. Syarat-syaratnya seperti apa? Kalau misal 

belum bisa dilakukan bagaimana?  

Nanti dari IRE ada Pak Machmud secara sekurity dan perilaku bagaimana? Dia sudah searching 

praktik di berbagai tempat. Juga ditambah diskusi dari Kabupaten Pemalang dan Sleman akan 

menarik. Silahkan teman-teman men-supply pengalaman dan pembelajaran. Ini juga ada KSPPM 

SUMUT yang belajar tentang gerakan dan dari Australia yang sedang internship, magang di 

IRE. Entah bagaimana pahamnya, paling tidak bisa menikmati secara aura.  



Karena ini live steraming, lewat aplikasi Sli.do di luar Joglo bisa berinteraksi. Tidak selamanya 

verbal, tapi juga tulisan bisa dibuka. Entah bertanya, protes, kritik, dan lain-lain. Terima kasih 

kedatangannya. Semoga mencatat rekomendasi-rekomindasi. Wassalamualaikum wr. wb. 

ZULFI 

Erima kasih Pak Naji. Kita masuk ke dsikusi. Kepada Narsum mohon menempatkan diri.  

[Sebelumnya saya akan mengantar] Pemilu menjadi ajang demokrasi yang kita nantikan. Namun 

ada yang harus kita cermati metodenya. Dari mencontreng, lalu mencoblos, seiring 

perkembangan jaman kita e-voting. Beberapa tempat menggagas pemilu melalui e-voting 

election. Udah beberapa tempat, ada di Pagam, Banyuasin, dan lain-lain. Juga beberapa tempat 

masih dengan pemungutan konvensional. Hari ini kita diskusikan apa saja peluang dan 

tatantangan e-voting pilkades.  

Sudah ada empat narsum, pertama saya persilahkan kepada Pak Machmud. Waktu 15 menit Pak 

ya. 

MACHMUD 

Assalamualaikum wr. wb.  

Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya hanya ingin ngomong e-voting secara 

sistem dan teknologi. Di BPPT tidak murni digitalize, dia offline. Dari segi security aman, karena 

offline. Orang mesti hadir untuk menyentuh layar. Tidak boleh takut secara data.  

Kalau lihat informasi di Google, masalah teknologi gak terlalu banyak. Hanya di Pemalang card 

reader gak terbaca. Ini yang coba saya simpulkan, kelebihan e-voting, satu pemungutan suara 

lebih cepat. Klaim BPPT butuh waktu 25 detik. Kalau misal 1 TPS 500 pemilih maka butuh 

waktu sekitar 1,5 jam. Pak dari Pemalang tadi bilang untuk orang tua gak bisa 25 detik, paling 

tidak 1 menit. Butuh waktu sekitar 6 jam. Tapi rata-rata 500 pemilih 3,5 jam selesai.  

Kedua. segi keamanan sangat secure karena offline. Soft file dalam komputer diinstal, 

dihubungkan di situ. Alatnya ada baterai menyimpan, gak butuh listrik gak apa-apa. Tanpa 

listrik. Lalu, kelebihhan teknologi tinggal tekan selesai, langsung diketahui siapa yang menang 

dan kalah.  



Ada card reader. Dia membaca dari sidik jari. Gak bisa milih kalau gak ada KTP. Model kayak 

kartu ATM, jadi sidik jari ditaruh depan, sidik jari akan dicocockan dengan E-KTP. Kalau tidak 

bisa, dia gak bisa. Untuk menghindari pemilik fiktif di situ karena verifikasi jelas. Alat itu 

mencocokkan. 

Dia juga menggunakan kertas untuk struk, hanya itu kertas yang dipakai. Lainnya gak pakai lagi. 

Untuk disabilitas ada tombol bell dan korteks. Sangat ramah. Bentuknya bulet-bulet gitu.  

Persiapan akan dijelaskan Pak Kades. Yang jelas ada regulasi, juga sosialisasi karena ini 

teknologi baru. Masalah lain yang di Pemalang banyak yang tak masuk di DPT Pak ya? Gak 

cuma e-voting aja, konvensional juga bermasalah DPT-nya.  Banyak yang gak masuk ke DPT. 

Saya kira masalahnya di sana. Masalah klasik di Pemilu. Lalu 1 set e-voting itu ada lima 

perangkat. Kalau dihargai sekitar 40 juta satu set. 

Next, ini proses verifikasi pemilih. Ketika orang datang bawa surat undangan, kemudian dilihat 

E-KTP-nya. Dia akan dicocokkan dengan sidik jari. Ini saya kira teknologi terbaru yang kita 

miliki. Kalau sudah diverifikasi. Nanti smart card untuk membuka. Main-mainnya di situ. 

Panitia bisa pakai smart card orang lain. Smart card ini akan buka generator kertas suara. Ketika 

dibuka sda berapa calon, tinggal disentuh.  

Ada konfirmasi dengan 2 kali sentuh, milih ini sudah betul? Kalau sudah iya dan selesai nanti 

keluar struk audit terkait kita memilih siapa. Namun tidak ada nama pemilihnya. Nomor aja. Ini 

yang saya sebut kotak audit manual. Ketika terjadi sengketa akan dibuka. Kalau enggak ya 

enggak. Back up manual di situ. Kalau ada sengketa yang gak setuju e-voting, manual bisa 

dipakai. 

Ini proses e-voting. Verifikasi pemilih. Nanti ada form plano juga akan dibuka, melakukan 

rekapitulasi ketika ingin tahu siapa yang menang di semua TPS akan di-screenshoot dikirim 

lewat android, akan membuatkan rekapitulasi. Di situ akan ditotal. Terkait sengketa kotak audit 

manual akan kebuka.  

Saya kira itu. E voting ini secara sistem aman. Karena tidak online, gak ada orang yang mau 

inject dari luar. Kalau mau main-main ya lewat smart card, bisa dimasukan sama panitia milih 

siapa. Kalau teknologi smart card, itu akan bahaya dihubungkan dengan E-KTP. Mungkin itu 

dari saya. Terima kasih. 



ZULFI 

Terima kasih Pak Machmud atas paparannya. E-voting ini memiliki beberapa kelebihan, pertama 

lebih mudah digunakan. Kedua waktu singkat dan jumlah pemilih bisa bergabung lebih banyak. 

Ketiga tak terganutng listirk. Keempat ada KTP reader. Ada hal yang harus digaris bawahi 

tentang kotak audit manual yang akan dibuka ketika terjadi sengketa. Berikutnya Pak Tutukno 

Raharjo, Kepala Dispermades Kabupaten Pemalang dipersilahkan. 

TUTUKNO 

Baik terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  

Ibu dan bapak yang saya hormati saya minta maaf, Nama Tutukno jangan diplesetkan. Kalau 

dalam bualan kan tutuko: sing tuku ta teko-teko, sing teko ra tuku-tuku. Alhamdulillah nama itu 

payu Pak di Pemalang.  

Kedua, kaitan dengan e-voting Pemalang punya pengalaman buruk terkait pemilu kovensional. 

Tahun 2012, ada dua desa fenomenal yang kacau. Satu kompi Brimob turun mengendalikan 

desa, berakhir hingga jam 2 malam. Yang terjadi permainan ilmu Sengkuni. Kecurangan fakta itu 

terjadi. Berdasarkan hal itulah Pemda Pemlang dari informasi dunia luar, kita belajar ke 

kabupaten kota lain. Juga BPPT, akhirnya disepakati kita melakukan kerjasama tahun 2015 

mengenai e-voting. Ada studi banding ke banyak tempat, dari Banyuasin, ke Jembrana. Kami 

tahu menyentuh tounchscreen keputusan MK dipersamakan dengan mencobolos/menconterng.  

Pasca kerjasama 2015 kami menggelar Pilkades serentak e voting tahun 2016. Alat kami 

sediakan sendiri untuk 11 desa. Dari 11 desa hanya 1 desa yang terpaksa diulang karena tidak 

menemui forum 2/3 harus hadir. Pelaksanaan gelombang pilkdaes kami melakukan pilkades 

dengan e-voting di tahun 201, kami menggelar 172 desa dan ektp, serentak bertahap. Enegeri 

yang luar biasa 2 des 4 nov kami gelar pilkades selama 10 minggu, kami agak keluar dari itu, 

serentak bertahap. Tahap 1-10. Setiap tahap 18 desa. Beberapa hanya 16 desa. Persiapan dari 

regulasi, perda, pergub kami siapakan untuk mengawal proses pilkdaes ini. Penganggaran agak 

beda dengan yang lain. 

Pilkades kemarin, kami memang ada penggunaan anggkaran di dinas kami, kominko,  



Latar belakang in fakta. Puncknya terjadi chaos di satu desa dimana aparat keamaan 

mengamankan keadaan. Ini melatarbelakangi pelaksanaan Pilkades. 2016 kami melakukan 

Pilkades dengan e-voting, murni e-voting, pasca 2016 kami ada perubahan perda dengan 

verifikasi eletronik yang berbeda dengan sebelumnya. Lanjut. 

Langkah ergulasi kami lakukan di banyak tempat. KEpada masyarakat sebumelum perda 

dilakukan kami undang beberpa tokoh untuk menjaring aspirasi mereka.  

AKhirnya perda dn pergub kami tetapkan sevagai dasar evoting. 2016 kami kerjasma 

melaksnakan evoting. 

Sosiolasisasi dengan video dan simulasi. Masih ke sosilaisisi, ketika berubah cara memilih dari 

mencoblos ke sentuh, kita memahami masyrakat ada perubahan. Kami melakukan simulasi 

dengan video di banyak tempat. Kami menerapkan h-2 alat sudah siap di TPS. H-1 kami full 

simulasi di masyrakat dengan titik berat semua calon megnhadirkan timses dan pecut dan 

saksinya. Kita udnang dengan warganya juga. Melakukan simulasi dengan tanda gambar buah. 

Setelah melakukan itu malam kami lakukan netralisasi. 

Di peganggaran kami banyak melibatkan SKPD lain, dinas kesehatan, satpol, kesbangpol utnuk 

pembekalan bakal calon. Kami udnang di h-20 oleh Muspida. Untuk sama2 menyatukan 

persepsi, dengan dina kominfo untuk pengadaan alat. 2018 pengadaan alat oleh pemerintah desa. 

Masing desa 1 alat, 50juta pre desa. DInaskominfo cadangan 25 set. OPD Pembina dan 

pendamping ini yang bebreda. DI Pemlang semua OPD terlibat, terutama Pembina dan 

pendapmping. Mainsg2 punya teknis lapangan. Punya setifikasi. Maisng2 OPD tipa kali tahap 

mereka punya tanggung jawab untuk satu desa mendistirusbiskan lata, megnalwa alat, sampai 

bisa digunakan. Kami liabtakan 20 pendaping OPD. Lain pengngaraan dari Pmkab bantuan rata2 

30 juta dengan formula tertentu, paling sedikit 21 juta, banyak 58. Rata2 30. Sesuai jumlah 

DPT> 

Peralatan sudah saya singgung. Alatanya punya 112 desa, tiap desa 1 unit alat. Alat tak lansung 

ke desa dipinjam pemkab. Saat ini alat kami kembalikan ke yang punya. Untuk persipan teknis 

sudah kami singgung. 10 orang dari ASN, 40 teknis lapangan BPD mereka ditatipsus, ada 

timwas juga. Kami melakukan pembelalan kepada BPD, dan timwas. Alurnya seprti ini tidak 

jauh beda dengan Pak Mahmud. Dengan e-voting ini kami mesnysartkan, tempatnya adalah 



indoor. Kami penggunaan saranaa lektrik. Pakai gedung olahraga, futsal, gedung pendpopo, atau 

ruang sekolah. Ruang sekolah yang setignya sedemikian rupa, kami menjebl tembok sekolah 

untuk pintu keluar. Agar arus tak bertumbukan. Lebih 20 sd yang kami jebol.  

Monev kami lauan. Senin/Minggu kami evaluasi. Ini tinggal perdanya seperti apa. Pelaksaan 

setiap sengketa dilakukann setiap tahapan. Kami sudah megnatur diselesaikan setiap tahapan, 

tiap tahapan tidak kami respon. 172 desa semua selesai. Denganmasing2 catatannya. Baru 

persolan ketika pelaksaaan. TErmasuk di TOR mas Mahmud ada 2 yang menolak oleh calon 

yang kalah. DI pemalang unik, setelah kalah bentuk forum komunikasi bakal calon. Kami juga 

ada Pamacnal, paguyuban caleg gagal, ppunya SKT dn akta notaris. 2 tidak menolak e voting 

tapi hasil karena kalah. Untuk kekalahan dan berbuntut kecurangan hanya gusti allah yang tak 

dikirimi surat. Kami repon dengan baik, demo aksi kami respon kami jelaskan. Awalanya 

mereka menunuh alat ini disetting. Ya pasti disetting, untuk kepernitngan tertentu di stau 

kecamatan 16 desa diklaskanakn 12 inkumben menang semua. Ini alat untuk kepentingan 

inkumben diduga dekat dengan Pemda. Terbantahkan ketika berikutnya banyak inkumben kalah. 

Mereka ngadu ke BKD melakukan verifikasi, ketika mereka cidera ke proses sampai ke alat. 

Sampai ahri ini 172 desa telah kita tuntutaskan, semua sudah dilantik. Kami berdoa 90 hari 

setelah pelantikan gugatan gak ada.  8 yang menajukan 7 udan dicabut, tinggal satu gak tahu 

nasibnya. Ini pembekalan kepada bakal calon kami lakukan di seteiap tahuapan. 

Evaluasi kami lakukan di setiiap tahapan. Karena 10 tahap,setiap tahap untuk tidak terhadji. 

Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum wr wb 

Zlfi 

TErima kasih bapak tutukno. Ada bebrapa poin. Ertama latar belakang kenapa pemalang pakai 

eoting karena chaos pasca pilkades dan duggan pengembugnan sura dan pemilihan ganda. E 

vting beberapa tahap, melakukan digalgo, proses pelaksakana melaukan sosialisasi. Pengadaan 

pearatan dan proses bimtek. Mungkin demikian selanjutnayasaya ebriakn kesepatan lkepada H 

Pryo selaku, seilahkan. 

Priyo 

Assalamualaikum salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu IRE yang saya horamti, bapak 

DInas, kalau di tempat kami PMD yang kami hormati, dan bapak forum dari paguyuban kepala 



desa dan perangkat pak nekta dan pak irawan dan teman2. Pak drektur Bimdes, Pak Ari, dan 

adik2 yang selalu saya horamti dan berbahagia, pertama2 mengucapkan syukur. Sehingga hari 

ini kita bisa bertemu untuk iskusi peluang dan tantangan evooitng pilkades yang insha allah akan 

kita lakukan di Selman. Pertama terima kasih pada IRE, kami ada acara, ini jadi priotirats karena 

di tahun 2019 ini jadi program priotirtas. Di Selman ada 49 yang akan melakukan Pilakdes 

serentak di Sleman. Banyak yang telah disampaikan, dari Pak Kades ini akan membah 

wawasanktai Pak KAdes2 yang lain. Belum ada sepahaman, ada gambaran seperti apa. Apa yang 

disampaikan baik dari Banyuasin dan Pemlang salah satunya memang persis seperti ditakutkan 

oleh beberapa pemerintah desa. Akan diperjelas ke eraah kita. Ini mugkn kita sudah terlamabt. 

Kita akan melakukan. Visi misi Pak bupati Sleman sebagai smart regency. Tapi juga Kbupaten 

SLeman, semua akademis semua di Sleman, meski e voting dilakukan, bayangan kami ini 

mampu gak yang sepuh dan yang belum melek teknologi. Justru akan mempermudah. Dulu 

coblos dan conterngen juga panjang, tapi gak terbukti hal2 yang dikhawatirkan semua lini dan 

kosntitusi untuk okut berpartisipasi. Untuk persipan di kabupaten sleman ada kajian secara 

internal terus bergulir, pada wakutnya akan kita persiapkan. Kami sudah membuat tahapan2 

skedul, akerna miss dengan pak kades, pak kades harus mengeluarkan aspiranya. Tanggal 15 kita 

lakukan MOU dengan BPPT Sleman melakukan e voting kita mudnur dulu dsiksusi dengan pak 

akdes. Memang dari karakter masyarakat dan jumlah berbeda, pelaksaaan juga beda. Sentuhan 

teknologi saya kria mampulah. Aspek dari sosial kemayrakatan yang saya kira beda. Tadi 

amsukan yang cukup bagus, inkumben akan diuntungkan. KArena persiapan lebih awal. 

Ini alatnya sudah disetting, tahu gak nanti yang dicolos? KArena beliau perna melakukan di 

legistlatif. Serakgan suda ada jawaban, offline. Aspek keamanan cukup terakmin. Juga ada yang 

bertama terkait legalitas. Kita punya ketputusan MK, meskipi dari MK bisa dituntut juga. SEmua 

punya hak, tapi dari aspke hukum kita sudah kuat. Itu dari aspek egulasi. Aspek teknispun yang 

kita dapat lebih abgus. TIdak hanya egiseiensi aja, tapi juga pelaksanaan kades itu sendiri. 

Kemarin ktia melakukan hanya miss. Sehingga kami yasudah ya gpp.  

Karena beliau timses pak bupati. 

Justru malah menjadi khasanah kita, setelah Pak KAdes koordiasi dengn pak bupati ada 

hikmahnya. Apa itu pelaksaan e-voting ada pemahaman. Bapak ibu kepalda desa ada 49 itu kita 

akan selalu diskusi, nanti MOU kita bangun dan kita diskusikan. Harapan kita berkoordinasi 



dengan seluruh BPD yang ada. Untuk dinas terkait ada tim utama dan tim tekbis apangan. Ada 

15 utama ang akan kita didik di BPPTn akan mensosialisasikan tim pelaksana. PErsiapan sudah 

sampai kesan. Ini kesampatan kami kira-kira apa? Nanti kita sharing pelaksjaan juga ITu saya 

kira yang dapat saya sampaikan. 

Wasslamualaium wr wb 

Zulfi 

Kbupaen sleman sudah melaksaan evtng dengan sosialisasi dan berkoordinasi. Harapannya 

evoting tahun ini berjalan dengan baik. Lalu ada Pak Lekta. Narsum terkahir kita, sebleum Pak 

Letka. Ada engumuman yag tida bergabung bsa melakukan slido dengan tagar diskusi ire. 

Lekta 

Yang kami hormati direktur ire beserta narasumber, juga beliau dari pemalang dan sleman, dari 

pembicara sebelumnya Pak Mahmud mengapresiasi evooting baik, pak kades dan pak priyo iya. 

KAlau saya iya tidak menarik, saya nambah bumbu saja. Kami mewakili 86 desa kaitannya 

menanggapi evoting ini, suaya meanraik didiskusikan, kades ini sepakat dengan evoting tapi 

dengan syarat. Sysaratnya dinas PMD memenuhi akan menarik. Udnagan pada sinagn hari ini 

sudah kami sampaikan di grup wad an 9 paguyuban. Diskusi ini tidak menarik akrena sudah jauh 

di Banyuasin, kekhwatiran kepala desa … kades spekat evoting tapi ada syarakt dan jaminan 

inkumben harus menang. Ini yang menjadi menarik. Ini udangannyanya “menjamin inkumben 

menang” pasti hadir semua. Ini kades yang hadir Cuma tiga, jadi ya? Calon semua. DI pusat itu, 

no rocky no party. No lkta no party. Saya disusdutkan ketika pemda sleman memberi kebijakan 

saya di poisis itu. Maaf Pak Priyo, saya kasihan dia baru ketawa hari ini. Ada beban apa? Bupati 

menekankan evoting kades no evoting. Ini dilematis Pak Priyo, kami ekpala desa menyambut 

baik, dan menerima penuh ahrapan. Tidak mengubah kondisi, akdes keburu dilantik bagaimana 

tidak jadi lagi, sesulit2 jadi kepadala desa, setelah dilantik kepalad desa. Sesedihnya nasib kepala 

desa kalau tidak jadi kades. Sesedih2nya habis dilantik. 

Kospe di kabupaten sleman tinggal persyaratan. Terpenting adalah kita punya komitmen 

pengadbdian kades sama spiritnya dengan pak bupati.Kami merasa ingin memperjuangkan 

masyrakat kami, ini aka nada kekhawatiran. Saya yakin kalau kades bertakwa kepada tuhan, 

mentok tuhan itu enggak. Keimanan itu modal bisa jadi. Ada hal lain yang kahirya kami jgua 



khawatir, posisi kami dari dinas PMD, ini bukan pekerjaan yang ringan, setelah mendengarkan 

dari Banyuasin dan kepalada dinas pemalang. Tidak hanya waktu yang pendek, tapi sjugatahapan 

panjang. Proses sosialoisasi timing bisa, regulasi perlu. Kedua anggaran. Ketika bicara anggaran, 

jangan sampai berpdamapk pada kabupaten. JAngan sampai belanja pbulik untuk ini saja. Desa 

DIY dan di luar DIY beada. Ini di DIY beebrap kelurahan bisa dijadikan satu. Ada satu desa 

yang penduduknya 60 ribu, di jateng gak ada. Hanya 1000, 2000. Di Jogja banyak. Da maklumat 

gubernur maklumat desa. Ketika bayak investasi juga akan banyak. Untuk di catur tunggal, 

60.000 kemarin saya diskusi caturtunggal 50%, 30 ribu kalau disimulasikan 1 alat untuk 500, 

sudah 60. Kalau , butuh 2,4 M. Rata2 penduduk Sleman, kami tak mengasumsikan caturtinggal. 

Anggaran untuk investasi alat dengan 49 juga luar biasa. Kemain kita itu menjadi eoting jadi 

asyik bukan kaitannya dengan teknologi, tapi apa siap dengan anggaran yang begitu besar? Dan 

ada miss, kami dapat informasi dari dinas, bahwa pelaksaan ini sampai puluhan ribu pemilih. 1 

alat 500-600. Ini tidak menarik lagi diperbinacangkan, kita siapkan infrastrukturnya. Kalau tidak 

ada kesepakatan dari kades kemarin, kami juga tak bisa piknik di Banyuasin. Kami tidak bisa 

melihat MRT di sans. Tak bisa lihat destinasi. Manfaat kami piknik. Dewan bisa 3 kali, kami 

setahun gak pasti. Kami beraharap doa kami semoga bisa, semoga sebgaian bisa. 85 kades, 

semoga tidak di tahun ini. Saya ada 86 desa, saya berharap segera diselesaikan. Semoga gak 

tahun ini. KArena coba2 I masa trarnsisi nasib dibuat percobaan tidak semua siap. Kalau 

akhirnya butuh sample, saya senenga dijadikan kelinci percobaan. Untuk sumberarjo siap untuk 

uji coba evoting kabupaten sleman. Saya kira itu, untuk hal yang sikapnya teknis mendorong 

pada beliau pak bupati, tapi juga jangan terburu2. KArena belum ada regulasi, sosialisasi, dan 

anggaran. Apa bisa? Sekina wassalamaaualikum wwr wb 

Lekta: 

TErma kasih Pak LEtka, sebenarnya mensetujui tapi ada persyraan. Baik, baak ibu peserta 

semua, keempat narsum sudah menyampaikan, sebelum menyampaikan pertanyaan, saya 

sampaikan bagi teman2 bergabung di Sli.do lalu login, langsung bisa memberikan pertanyaan. 

Saat ini ada dua pertanaayn yang masuk: 1) bagaimana efisensi evoitng? 

IRawan kades Kabupaen Sleman 



Tadi disampaikan Pak Lekta, catatan2 terkait evoting, pada prisnsipnya evoting ini teknologi 

selangkah lebih maju. Seluruh kepala desa mensetujui. Keunggulan di evoting, saya yang paling 

gampang di hasil rekapitulasi cepat. Termasuk karekteristik, dsb. Bahwasannya di Pemalng, di 

Banyusin sangat beda. Dari karekter da jumlah pemilih, perlu peraturan. SAya kira untuk 

evoting, kalau tadi Pak Ayok megnatkan sudah terlambat, prinsip terkati demokrasi yang haknya 

pemilihan, menjamin seseorang sesuai hak memilihnya sesuai adil dan bebas. Sehingga 

mekanisme apapun, ketika memudahkan seseorang menyampaikan hak pilihnya itu sudah sah. 

Selama ini di kabupaten slemen beda dengan yang di Pemalang. DI kabupten sleman belum ada 

sengketea. Kalaupun kalau mau diberlakukan perlu juga waktu baru bisa dilakukan. KArena 

kemarin, satu desa misal di tempat saya 13 ribu pemiilih dengan 4 TPS.. 1 TPS seitar 3000 an ini 

perlu tempat luas, dan konsentrasi warga pemilih ini yang bahaya. Konsentrasi riskan konflik 

horizonatal, tak mungkin setelah milih pulang. Merek nunggu, saya ingin menjawan sebagai 

sebagai inkumben dengan batasan TPS. 2 km, ngangku dengan bus. Kita nyaman2 saja dengan 

evoting. Kami diungutngkan dengan kebaijakn tersebut. Kami wani perih, kalah menagn hal 

biasa. Di Pemalang jumlah TPS berapa? Jumalh pemilih berapa? Maksimal 200 satu desa Cuma 

2 TPS, di awal TPS, sebleum jam  pagi, komputer akan dikosongkan. DI situ ada perangkat yang 

harus disiapkan yaitu saksi. Kalau banyak apakah sanggupp?  

2) mengapa cakdes petahana sepertinya kurang happy? 

Terima kasih Pak Irawan. SElantjutnya. 

Supriyadi 

Mewakili orang muda dari UIN Ska, yang menjadi pertanyaan saya, saya pikir menarik yang 

disampaikan pemateri, kenapa dikenal evoting, antara tantangan dan peluang. DI sini diajak 

bercermin. Saya Tarik ulur, mengenai conterng coblos, evoting, kita memberi kognitif metode ini 

mencari kualitas yang lebih baik. SAya berpikir bahwa apa yang kemudaian sudah 

dipresentasikan ini kemudian memunculkan berbagai stigma atau paradigm baru, di tantangan 

kita menghadapi bagaimana meminimilkan rasa tidak aman? Peluang ada kecerendungan 

terhadap rasa curiga. BErkaca dua pemahaman ini kita sah2 saja metode, tapi ada yang perlu 

direvisi tentang pemilihan sendiri. Tadi bicara keunggulan saja, tapi kelemahan belum. Ini rasa 

curiga ktia ilangkan secara sistem. Dalam sistem evoting apa sudah mempunyai sensor ini 

pengeleumbugna suara, sehingga otomatis. Kedua, berkca harapan dan peluang, Tarik ulur pada 



knteks perilakuk masryakat, ada pengenalan. Metde sosialisasi penemuan di lapangan seperti 

apa? Penguatan seprti apa? Ketikag, saya pikir kita kembali tantangan dan peluang, ada semacam 

kecemasan yang mungkin timbul, memberi keyakian ada elit yang berepran, kira2 apa yang kira2 

yang menjadi tolak ukur sehingga evoting secara persentasi bisa dipercayai. Hasil pemilihan iu 

langsung diketahui ada rasa tidak percaya juga, untuk itu pa pengutana keyakinan terhadap 

selesainya itu? Memberikan apliaksi secara live atau tidak? Seberapa besar anggaran yang 

disipakan baik dari evoting atau conterng? Ini pengembangan metode saja. Sekian 

wassalamualaikum er wb 

Sumantoro Kbupaten Bantul 

Yang kaitan dengan penyelenggaraan evoting yang 25 jtua perangkatnya. Substansi ceruk suara 

di tingkat masyarakta? Anggaran yang untuk masyrakat tapi perangkat untuk evoting ini apa 

karena gandungr tekonolgi? Atau ini jadi marketing teknologi? Pak Mahmud, untuk complain, 

pasti ada complain. Sberapa banyak yan gkomplain ketika mereka dibuka? TErima kasih. 

Zulfi: 

Tadi ada beberapa pertanaay yang masuk Pak IWarawan tentang manajeman risiko. Juga Mas 

Supriyadi sensosr ada gak? Atau suara pemilih yan guda kali, ada kepercayaan dari warga dea? 

Sebrapa besar anggaran? Dari Pak SUmantoro, Berapa banyak anggaran? 

Tengah 

Tentau berbeda satu desa dengan desa lain termasuk kabupaten dan provinsi sentuhan akan 

berbedea. Saya coba merespon Mas Irwan, memang beda Pemalang dengan SLeman, Bantul, dan 

ogja pada umumnya, dari jumlahpenduduk sampai DPT. DIsisin I ada yang samapi 60 riu, di 

Pemlamng terendah DPT 540 orang. Penduduk 1000 orang, tertinggi 18 ribu, hak pilih 14 ribu. 

Rata2 kami 4000. Ini beda penyiapan untuk evoting. Juga beda di Jogja, pilkades sudah saat 

pemuli, tps sudah terbagi. DI Pemalng, pilkades distukan satu TPS. Banyak di Balidesa dan 

sekolah, dua tempat kami di terminal. Yang memebdakan pemalang dengan yang lain, kami 

berpikir wisata pilkdes. Kami berasil ngelola itu. 2016 kami kelola itu betul2 jadi pestanya 

rakuat. DApat jatah makan siang, ada gerai, jalan keluar I suit. Terakhir mereka menikamti 

dangsut. Berhsil kita keola. Kami jgua berhasil mengelola dua Pilkades, karena calonya suami 

istri. Ini ada 6 desa, ada 2 desa yang ami kelola dengan. Desa Penggarit. Pulang habis milih 



rakyat dapat sesuatu. Kita juga tidak ada kotak kosong. Maksimal 5 minimal 2. Bagi pemlang 

evoting clear. Kami percaya penuh BPPT, aka nada permainan. Tpi memang tingkat kecurgiaan 

tinggi sekali. Da kabel yang menjurus kesana itu dicurgai, dianggap itu akan meretas. Sampai 

segitunya. Kami meyakini pantia kami tidak ada kepentingan lain. Ketika da kcerugiaan para 

inkumben kebetulan menang. Inkumbern kebetulan ada yang kalah, menjawab. Kami tak pernah 

berpikir memengakan. Ada yang menarik dari statement pak Irawan, kami inkumben 

diuntungkan hasilnya tahu. Evoting taka da yang diungutngkan kalau . Setiap aplikasi apapun 

kalau iatnya mau nakal bisa. Ada permainan bisa. Tetapi kami tak boleh dong ngomong begitu. 

Ini tidak. Dengan taruhan dari BPPT, alat ini tidak akan dimanfaatkan oleh panitita untuk 

keptningan calon tertetnut. UntukPak Supriydai pasti ada, kabel aja begitu. Pak Bupati foto 

dengan calon, dengan pose jempol aja dicurigai. MonitoringKami muspida keliling, foto, biar 

kompak, ini udah diprotes. AKhirnya itu diprotes. Kecerugiaan juga itu ada petugas, diverifikasi, 

pemebrian smartcard, kemudain di Bilik, bagi persoalan muda akan jadi persoalan. Yang belum 

familiar dngan layar sentuh, calon ada tiga. KEtika dimasukkan sudah terlihat belum 3 nomor 

calon, sampai segitunya dikira megnarhkan. Pilih bu salah satu, ini dikira dukung satu. Itu kita 

evaluasi, kita lakukan pemahaman jangan sebut angka. Arahkan aja. Gambar semua, Ibu monggo 

pilih bebas. Kecurigaan tinggai. Berikutnya, tahapan evoting sama dengan konveisonal yang 

beda di pemungutan suara. Ini perda masing2 daerah sudah ngatur, apakah dupcapil apa ahrus 

lagi rumah-rumah yang sudah tidak mungkin. Ada tahapannya, ada masryakat mengklariffikasi 

dan penetapan. Untuk kalriifikasi ada proses validasi DPT. DPT yang bersasarkan KTPL, KTPL 

kita masih ada carut marutnya. Perekaman KTPL ada di 99 angkanya. Ini harus divalidasi. 

Kelemahan ada yang unik, KTP-el ada yang dobel. Juga ada yang tidak prosedur, ada validasi 

DPT. NIK ganda, NIK invalid conohnya bulan itu 13, NIK invalid, tanggal itu ada 40. Kode 

daerah tetangga ada. Kami bersihkan dulu, baru ada penetapan DPT. Setelah itu baru masuk ke 

aplikasi. Intinya, kaitananya dengan pemilih ganda dsb kami lakukan proses aplikasi. Baik 

pembelakan, ada aplikasi sejauh ni belum ada alat itu untuk mengaasi pasca Pilkdes, yang kalah 

pasti kecewa. Di kami semua desa rata2 membuat perjanjian untuk Pilkades damai dengan segala 

macam isiny> Untuk pak sumantoro anggaran, anggaran ini untuk penyiapan alt, dibeli masing2 

desa dengan harga 40-50 tidak semua beli. Ada yang beli setengah paket. Yang beli masing2 

desa, tapi tak langsung diterima kami pinjam dulu. KAlau seretnak, dana besar sekali. 



Ada juga efisiensi, satu desa gak harus ekian set alat, bisa ditambahkan untuk PC all in one saja 

itu bisa diperbanyak untuk alat reisi. TOunch screen bilik bisa diperbanyak. Anggaran dari desa 

kami ada alat dan bantuan, itu dibuat dengan formula terdah 21 juta, tertingga 52 juta. Begitu 

dari kami monggo. 

Lekta 

Kekahatiwan inkumben, yang sudha mengabdi 6 tahun ada ikatan kuat engan kabupaen. Bukan 

ketakutan tapi bahwa khususnya diksusi persmalsah di sleman kami khwatir kabupaten sleman 

belum siap di tahun ini, kami tidak meninginkan, kalau dipaksakan aka nada beban anggaran 

yang mempengaruhi yang lain. Bukan dipotong, tapi Pak Irawan diunungkan, dalam satu desa 

ada 47 TPS, yang menguasai TPS ini kan petahana. Satu alat untuk 3000 pemilih, kami membuat 

aturan alur tranportasi ke TPS tersebut. Did alam Pilkades, siapa yan gmenjamin pelaksaan ini 

bebas money pollitik? 1 TPS tiinggal beberapa langkah, akan berkilo2. Ini aka nada penjemputan 

oleh calon2. Bisa jadi di bus juga ada uang. Siapa yang jamin? Ini jadi masalah sosial. Lebih kea 

rah empati pelaksaan pemilu yang konevsional jadi evoti ng masalah. KEt ka pemerintah 

anggaran mencukupi. Ini yang kti rekom TPS yang ideal. KAlau bicara nasonal di Jogja itu 

kasuistik, Jogja jangn terburu2 dengan evoting, sejarh desa berbeda. UU 13 2012, tentang 

keistimewaan, bisa jadi kades tidak pemilihan tapi penetapan. Orang Gubernur aja penetapan. 

Untuk Jogja, pneapannya pakai evoting terbatas. Ini tidak mengganggu secara nasional. Pemilu 

konsentrasinya di situ.  

Tahun 2020 itu Pilkada, seingga kepesimisan kami beralasan. Titik tekan kami di situ. 

Dekt Mas Mahmud 

Kalau eoting adil dan bebas itu jaminan. KAlau nanti di Selman evoting bukan hanya PMD tapi 

masyrakat dan institusi juga harus mendukung. Tetnau saja karakter masryarkat berbeda. DI 

akbupaen sleman sudah kami sampaikan masyrakatnya pendidikan lebih tinggi, kalau sampai 

anarkis seudah beberapa. Kerikil2 kecil yang disinkgirkan di masyarakat. Kenapa kecurgiaan, 

karena pengalaman, kecurgiaan jadi referensi mengantisipasi konflik. Untuk saksi Pak Irwan, 

sudah kami masukkan. Regulasi sampai ke saksi, ketika tidak bisa diajukan itu mangeregulasi 

akan ebrjalan. 



Metode paling efektiff ya evoting ini. Dari aspke anggaran, serentak tapi bertahap Untuk 

menyesuaikan anggaran ktia. Kalau kita hitung sesuai TPS sesuai KPU aka nada 1130-an kita 

formulasikan IT yang standar. Di BPPT, kekuatan mencapai satu perangkat, sampai 800-an. Kita 

akan menggunakan ya gak maskimal tapi di tengah2. Teknis nanti kita koordinasikan. Kalau 

nanti aspek anggaran regulasi sambil beralan Kita lakukan dengan tahapan2. Untuk 

memaksimalkan fungsi dari BPD.  

Lekta 

Yang jadi rujukan Banyuasin atau Pemalang? Alat yang ini bisa iniini, karekter ditinjau lagi, 

kalau penduduk seperti Pemalang bisa seperti Pemalang, tapi kalau jumlah TPS akan selesai 

seperti di Pemalang? DI Sleman draft belum ada, drafting ni perlu belajar lagi dari Pemalang. 

Kalau pengalaman yang sudah2 ngedraft Perdas sampai perlu berapa lami perlu dipikirkan. 

Banyuasin untuk evoting itu bertahun2. Ini saya yakin tidak sesederhana itu, kita lihat kondsisi 

fatualnya apakah agenda besar bisa memaksimalkan agenda besar evoting. Dan tadi 

memindahkan alat, tidak sesederhna itu. Pos anggaran yang kami ajukan itu pos darimana? Akan 

mempengaruhi yang lian juga tau tidak. Ini kasuistik. Targetnya ya 2022, 2023, saya juga curiga 

ini Pilakda untuk 2020, Dalam Negeri 2024 semua akan jadi evoting. Kecerugiaan ada, tapi juga 

didasari karakteristik dengan Sleman ini bisa jadi satu kajian. KArakter beda dengan Jateng, 

tidak panas seperti Jogja. Jogja kalau di Jateng bisa setup, dll. DI jogja ada bengkok, dll. Kalau 

saya dengan Jateng tak dapat bengkok, di Jogja ada ini jadi hal ang luar biasa. Persaingan lebih 

panas di JAteng. 

Mahmud 

Evoting ingin mencegah tidak efektif, ektp mencegah itu, karena sistemnya menarik. E ktp, 

dengan kartu kalau gak sesuai out. Kalau terjadi sengeketa, tidak sepakat, saya kira keratifnya. 

Saya ingin cari aman.. Jumlah TPS kalau 25 detik klaim BTP. Maksimal itu 1 menit, untuk 500 

pemiillih, kalau 3000 itu gak logis. Gak mungkin. Saya ideal 600 satu TPS. Walaupun mesin 

klaimnya bisa sampai 2000. Kalau untuk sistem disablitias sudah ada.  

Ari 

Saya mau komentar, saya baru aja lacak di UU Desa, di beberapa pasal soal pilkades, diatur PP 

sampai Perda. Ide besar evoting soal efektifitas, pertanyaannya apakah pilkades tidak ektif? 



DIbalik dulu logiknaya. Atau juga apakah inefesien? Evoting mau jawab yang mana? DIskursus 

legitamasi, saya setuju evoting bagian dari mempercepat sesuaut. Ilmunya Mahmud ini 

memangun kerahasiaan, tapi teknologi seperti pedang bermata dua. Pemilihan sebgai arena orang 

untuk berproses. Tidak sekeedar memilih pemimpin, di UU desa tak disurus secara detail, di 

Indonesaia desa ada yang maju tidak. Digelar aja sasrsehan kecuali eoting sebagai project perlu 

diwaktu, tapi kalau strategi politik sebagai election gak perlu kesusu. Kalau tahun ini mesti liput, 

Pak Bupati politik legitimasi desa tak sekedar teknis, butuh proses pelibatan orang tak hanya 

dipandu oleh teknologi saja. Kalau Cuma teknis, Pemilu gak ngurusi soal hoaks. Besaok, lihat 

aja, kalau waktu terlalu mepet dan dipaksaskan, icara kades gak bicara track record atau 

leadership tapi aranya piye. Ini gak usah kesusu, kalau dianggarkan berarti ini project, taidak 

bagaian dari grassroot. Ki piye lek misal nganggo evoting ini perbincngan klasik. Gak pakai 

evoting aja jalan. Yang perlu dipikirakna potensi kejahatan, suap, dll. Kalau kabupaten mau 

mensurverfisi desa, kalau soal percepatan jangan pilkades, tapi pelayanan public dan integritas. 

RPJM Desa isinya kayak apa. Karena menurutku evoting tak mendesak bengaet. Sleman antar 

RT aja bisa. TUjuannya percetapatan, Sleman kan enggak. TImbang gitu, buat sarahsesehan, 

diskusi, sing ngeyel alasane opo? Sing setuju alasane apa? Cah2 nom kabeh Sleman, 

perbincangan ini pentinga, belajar dari kegagalan dengan yang lain. Ada gak hubungannya 

teknologisasi politik dengan legitimasi. Pertaruahn terletak di integirtas. Ben lah dadi arenane 

wong deso. Ini bukan anti teknologi, saya bicara revolusi 4.0 untuk menengah tapi yang bawah 

ojo dipekso2. Itukan bukan soal relevansi dan urgensi. Cerita dari pemalang yasudah dipelajari. 

Setiap 6 tahun juga Pilkades. Desa gak usah diinstrumentalisasi yang berlebihan, election colgge 

di MAreika modelnya perwakilan, karena jarak. Gak berbodnong2 satu2. Di Indonesia, serentak 

itu luar biasa, tapi distorsi perlu diperbaiki. Sing penitng ora usah bacok2an. Oleh karena itu 

berdebat aja. Sing ngguri ra setuju ya haru ssetuju. Ini kalau sekedar project, ada sisi pedang 

mata dua. Membangun kultur bertkenologi lebih penting daripada sekedar menjadi user 

teknoloig. Evoting penting karena abc, bukan karena Banyuasin atau Pemalang menggunakan. 

Gak perlu dipercepat yang penting diskusi dulu. Disengkuyung bareng. Mari desa dijadikan 

subjek. Kalau gak klop aja kan eman2. Kalau konsisten dengan UU, mari dengarkan desa dulu. 

Menerima ini sebagai pilihan. Makanya gak usah dipaksa-paksa. Pak Sri Purnomo harus tahu 

nanti tujuan saya adalah memilih pemimpin yang penting legitimasi. Saya percaya tranformasi 

teknologi dibutuhkan, tapi berlebhan itu jebakan batman. Sekedar orang memerphatikan teknolig 



saja, seolah teknologi menjaab semua. Ini juga bias kelas menegnah, ppemahaman grassrott juga 

masih parah. Teknologi harus bebrasis struktur masraalt. Saya pengen ke Bilik dengan senang 

hati, mumet ndase. Saya ngomong ini untuk menunjukkan, evoting jadi proses transformasi 

politik. Butuh proses. Ini gak sekedar kejar-kejar waktu. Kalau diketok anggaran itu di atas. 

Rakayat merasa memiliki. SAya belajar desa itu, saya pernah diskusi teknolig pileg pun gak bisa 

dibuat general. Perhatikan recognize dan local logic memilih pemimpin, ini nanti akan 

membenuk subjek. 

Agung Kristanto Sosiologi UGM 

Menarik, terkahir masukan dari Mas Ari memperkuat argument saya, bagamana memanfaatkan 

teknologi agar lebih besrih. Saya berpikir kalau di anggarapa lebih ke serapan dana, kedua 

apakah ini dari Sleman ini gimmick teknologi? Smartu city? Jogja inign berbciara kea rah sana. 

Bagaimana gerakan yang ingin dianggap istimewa. Gak punya karkteristik khas yang otentik. 

CUma ini ada pirntanti teknolgo antara security harus dibaca secara simultasn., ini kan 

akseslarasi pembangungn kita pakai ruang, manfaat grassroot. Konglik gak harus dihindarai, 

konfli gak sekedar transisi tapi juga transframsi. Kita petakan dulu dan penerapannya baca hal 

yan gpenitng. Alih2 desa, atas nama usbjek des tetap jadi objek.  

Grace 

Terkait dengan topic, seolah2 demkrasi didokotomikan dari sidik sama keratas, yan gpenting kita 

mereognisi dan konsesnsu masyrakata itu diproeses. Yang ngin saya tanyakan 4 poin: untuk 

tutukno evoting dilaksiakan di level grassrooot, apakah evoting ini jadi managemen konflik di 

ranah grassrooot. Terkiat Pak Lekta, untuk mengaplikasikan eoting perlu kontekstual. Habermas, 

politik tak berupa prosedur tapi juga konsesnus delebireasi politik dilegitamsi. Tadi bapak tidak 

sama dengan Pemlang, mereka cenderung dengan baik-baik saja. Titiik angugrah, tata laksasn 

pemilu desa adala paling tranparasn, kenapa kita terburu2 dengan evoting. Jangn terburu2, 

demokrasi di atas kertas ke jempol. Poin ketiga, DPTT mereka mencetuskan eoting bicara 

efisensi apaka itu efektif> PElayanan public, dengan efetivitas itu apakah ecvoting di Pemalang, 

adakah pengkajian, bisa melakukan pelayanan public dari masyrakat yang memilihnya. 

Mengenai adanya ecounting dan evoting. Evoting oleh sistem, apaibla ada sengketa akan direvisi 

secara manual. Proses demokrasi itu ada di ecounting. APakah evoting masuk disitu, bagaimana 

evoting bisa menjami mengawasi suara? Secara menyeluruh sudah terjawab leh Pak Ari Sujito. 



Tutukno 

Agar fair saya tak mau terjebak ke persoaln Sleman, tetapi salah satu pertimbangan juga kenapa 

Pemalang berani di tahun 2016 dan massal 2018 memang bukan sesuatu yang buru2. Untuk 

Pilkades 2016 setelah bekerja sama dengan BPPT ada waktu hapir 3 tahun untuk revisi 

Perdannya. Kalau cara konvesional ada suara rusak, dengan evoting tidak ada. Kalau abstain ada. 

Kita juga pengen mengantisipasi itu berapapun ebsarnya. Satu saura kita hargai betul agar tidak 

terjadi suara tidak sah. Kalau soal efetkif dan efisisen, dikomparasikan dengan yang lain soal 

managemen itu bisa diperdebatkan. Saya sepakat tak terburu2, persiapan itu terukur. SAya 

berpandangan untuk masyarakatnya Sleman lebih siap daripada Pemalang. Evoting itu sepakat. 

Ini bukan persoalan yang sulit, evoting menyentuh bukan soal yang sulit.  

Untuk Mbak Grace, bukan masuk sengketa, artinya proses kami jalan terus ketika ada persolan 

ketika ada penjaringan dan penyaringan, kampanye, tes kesehatan dsb, diselesaikan di tahap itu. 

Kami sempat menghadapi demo, ada demo aksi juga di tahapan penyaringan. Ada calon 

inkumben tidak lolos di penyaringan. Regulasi maksimal 5 orang, inkumben, alah ya demo, tapi 

bisa diselesaikan di tahap penyaraingan itu. Ada kompalin juga dari calon dsielesaikan di tahap 

iu juga. Tentu ada tahap tidak puas. Memang belum ada studi soal efektif dan efisien soal 

anggaran, kami memahami dengan evoting dibanding Pilkades sebelumnya lebih murah. 

Kemudian apakah berkaitan dengan Pilkades? Ini menruut saya tidak telrlalu pas utnuk dilihat 

karena tidak ada hubungannya langsung. Kalau melayani rakyat tidak happy ya tidak terwujud. 

Soal pengawasan keterlibatan grassroot ini juga masih terwakili oleh para saksi. Ketika kami 

melakukan rekapitulasi melbiatkan saksi dari masing2 calon. Ini penghujung, apapun amsih ada 

celah. Apalagi dibaca denga konteks yang lain. Saya sepakat ini tidak tergesa-gesa. Persiapan 

bisa dilakukan dengan terukur. 

Priyo 

Arah menggunakan evoting semata-mata untuk kualitas, dengan evoting menjadi lebih akurat, 

tranparan, dan akuntabel. IT bukan karena tren, tapi mau gak mau masyrakat ya melakukan. Alih 

tekonologi semakin. Juga Pak Lekta, ini kenapa evoting 2012 tidak ada proyek 2021, kita 

memperbaiki kualitas demokrasi. 

Lekta 



Kaitannya Jogja dengan Jateng itu juga jadi kajian, di Sleman kalau mau calon harus poso dan 

mandi berbagai sumber. Juga kalau sakit gigi gak ke dokter, tapi disuwuk. Ini kultur yang harus 

dipertahankan. Apa hubungannya dengan evoting? Jangan sampai doa bingung apa saya harus 

membawa nama komputer di desa saya? Jogjakarta punya UU Keistimewaan. Jangan seolah2 

kalau berbicara desa/kabupaten, ini semata2 peraturan dari pemerintah, tapi juga lihat budaya. 

Kalau kami sebgai objek dan subjek kami belum merasa nyaman, kalau jadi subjek dan objek 

tidak nyaman, tidak mewakili asas pelaksanaan demokrasi.  

Man 

Ini tolak ukurnya kupasnnya buah yang matang sudah masak, dimakan lebih enak. Untuk 

mengukur meningkatkan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi di Sleman seperti apa? BElum 

ada konflik seperti di Pemalang. Seorang pemilih bisa menyalurkan asipirasinya dengan jaminan 

keabsashan, dan memilih pemimpin yang mereka butuhkan. PErubahan cara dan metode dari 

waktu ke waktu memang sudah berbuha, DUlu tidak cobloasan, tapi bitingan, untk meingkatkan 

pakai coblosan. Pmimpin-pemimpin yang dulu kulatisnyanya juga dugdeng juga. Tidak 

menentukan kualitas pemimpin. DUlu saya pemilihan kades sendiri, budayanya eweuh 

pakeweuh. Di Sleman itu dengan konesional seperti coblosan masih bagus. Waktunya saja. Ini 

ada yang tanya. Terima kasih. 

Zulfi 

Kalau boleh saya simpulkan dari pemaparan narasumber, evoting ini perlu kita tinjau bersama. 

Ada peluang yang harus kit abaca melakukan proses pemungkutasn suara dengan evoting. Yan 

gperlu dipertbmagankna adalah karekteristik wilayah. 

Saya selaku mdoeretaor, apabila ada tutur kata yan gkurang berksaya minta maaff. Juga terima 

kasih. Wassalamualaikum wr, wb.  


