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Jakarta, kpu.go.id- Pada hari ketiga penyelenggaraan International Workshop on Counting, Recapitulation, and
Publication of Electoral Results for Election Management Body dipaparkan pentingnya kecepatan penyampaian
informasi hasil pemilu kepada masyarakat, karena ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap
penyelenggaraan pemilu.

Penyampaian informasi yang cepat, juga harus didukung sarana dan prasana memadai, sehinggga tidak saja cepat
tetapi juga diperlukan ketepatan yang benar-benar sesuai data yang ada. Ini diungkapkan Yuri Gonzalez, Assistant
Manager of Technology and Computer Security IFE Mexico dalam diskusinya.
Kecepatan informasi hasil pemilu didukung instrumen quick counting dan pooling yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu di Meksiko (IFE). Ini dapat dilakukan karena undang-undang di negara tersebut mengatur kewenangan IFE
untuk dapat melaksanakan hal itu.
Bagaimana dengan di Indonesia? Karena undang-undang di Indonesia belum mengaturnya, maka tidaklah mudah untuk
melakukan hal seperti itu. Argumentasi ini dikemukakan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Komisi
Pemilihan Umum (KPU) tidak akan dapat melakukan kecepatan dan ketepatan informasi hasil pemilu sebelum
peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia diubah untuk memberi kewenangan dalam kegiatan quick counting
dan juga pooling. Apalagi, lanjut Titi, geografis Indonesia sangatlah luas dan beragam, dari daratan yang dibatasi dan
dikelilingi lautan, tentunya tidak mudah untuk menerapkan sistem ini. Tetapi ini tidak mustahil untuk dapat diterapkan di
Indonesia, yang penting semua pihak telah merasa perlu untuk dapat diterapkan, maka peraturan perundangundangannya dapat dibuatnya.
Ya, harapan dan tantangan memang ada di depan kita, sambut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, semua pihak
terutama KPU dari pusat hingga kabupaten/kota harus mulai bekerja keras membangun sistem informasi kepemiluan
untuk mewujudkan transparansi baik hasil maupun sepanjang proses penyelenggaraan pemilu. Memang ini tidakkah
sederhana, butuh niat baik dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan dalam pemilu, tapi Hadar yakin dapat
diterapkan di Indonesia cepat atau lambat.
Sebagai pungkasan acara diskusi pada workshop kali ini Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang juga Komisioner KPU
menyatakan akan menindaklanjuti hasil diskusi ini dengan pelatihan-pelatihan untuk mendukung terwujudnya sistem
informasi hasil pemilu dan juga prosesnya. (wwn)
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