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Pemilihan serentak 2020 mengenalkan sistem 

informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam 

kepemiluan Indonesia. Inovasi besar yang dibangun 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pencapaian atas 

komitmen, membangun demokrasi dengan 

menselaraskan kemajuan teknologi informasi.  

Pertama kali digunakan. Hanya itu yang bisa 

diungkap tentang Sirekap saat pemilihan serentak 2020. Pemilihan Umum 

sejak 1955 sampai tahun 2019, semua tanpa Sirekap. Begitu pula untuk 

pemilihan kepala daerah secara langsung sejak pertama kali digelar 

sampai pemilihan serentak 2018. 

KPU Kabupaten Sintang, sebagai  satu diantara tujuh kabupaten di 

Kalimantan Barat yang menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

tahun 2020, mendapatkan kesempatan terbaik, bisa mengenal, dan 

mengoperasikan Sirekap. Hasil penghitungan suara di Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) dapat diakses publik secara cepat. 

Transparansi dan kecepatan informasi begitulah hasil Sirekap.   

 Sirekap juga memberikan pengalaman terbaik. Mencatatkan 

banyak pengalaman. Komitmen serta kerjasama banyak pihak untuk bisa 

mengoperasikannya. Kendala menjadi terjawab dengan target 

terselesaikannya Sirekap.  

Kendati Sirekap pada pemilihan serentak 2020 masih sebatas alat 

bantu, tapi hasilnya sangat berdampak. Kelompok Penyelenggara 

pemungutan Suara (KPPS) mengirimkan hasil pencatatan penghitungan 

suara di TPS berupa C.Hasil dengan cara memfoto. Hasil foto dikirim ke 

server dan muncul di infopemilu.  



Publik cukup mengakses situs resmi KPU melalui infopilkada2020, 

tanpa harus mendatangi tiap-tiap TPS yang tersebar diseluruh wilayah 

pemilihan, untuk melihat hasil penghitungan suara hasil pemilihan, melalui 

Sirekap. Informasi yang tersaji  merupakan implementasi penggunaan 

Sirekap Mobile.  

Petugas KPPS yang mengoperasikan. Satu orang ditunjuk dari 

tujuh anggota KPPS disetiap TPS. Sirekap mobile di Sintang dalam 

pemilihan serentak 2020 sesuai dengan jumlah TPS. Sebanyak 1186 

TPS. Tersebar di 14 kecamatan. Kemudian di 406 desa/kelurahan.  

Kendala jaringan internet bukan penghalang, dengan kondisi akses 

internet belum sepenuhnya menjangkau seluruh daerah pemilihan yang 

menjadi lokasi TPS. Semangat dan antusias penyelenggara hingga tingkat 

badan ad-hoc jadi modal kuatnya, untuk menuntaskan Sirekap 100 

persen. 

Secara teknis ada beberapa tahapan perlu dilalui operator sirekap 

mobile. Memiliki android yang pastinya. Petugas KPPS yang dapat 

ditunjuk  menjadi operator sirekap mobile tak bisa ditawar harus 

mempunyai android.  

Lalu berlanjut dengan proses penginstalan. Syarat Sirekap dapat 

digunakan. Aplikasi harus terpasang di android operator.Usai berhasil 

tahapan tersebut, Sirekap siap digunakan saat hari pemungutan suara. 

Aplikasi bekerja dengan sistim online dan offline. Daerah tanpa jaringan 

internet sekalipun Sirekap tetap bisa bekerja.  

Kesabaran dan ketangguhan ditunjukkan operator sirekap mobile. 

Khususnya yang lokasi bekerjanya belum terjangkau jaringan internet. 

Penginstalan dilakukan di pusat desa yang memiliki akses internet, atau 

menuju pusat kecamatan.  

Panitia pemilihan kecamatan (PPK) kepada KPU  tidak berhenti 

memberi kabar, saat proses penginstalan. Kendala yang diinformasikan. 



Begitu juga saat penginstalan berhasil. Pencapaian tersebut menjadi 

kabar gembira.  

Kondisi yang menemani para penyelenggara hingga tingkat KPPS 

saat menyongsong Sirekap tersebut,  betul-betul sebagai pengalaman 

perdana. Yang terlibat semua menjadi bagian sejarah. Keberhasilan yang 

memang dibangun dengan kerja keras serta kesungguhan. 

Bimbingan teknis serta ujicoba yang dilakukan secara intens juga 

menyertai perjalanan Sirekap. Jajaran KPU Kabupaten Sintang juga 

mengawali dari ujicoba Sirekap Mobile. Instal aplikasi dan praktek. Semua 

dilakukan berkali-kali. Pengarahan diberikan langsung KPU RI maupun 

KPU Provinsi. 

Pengarahan teknis dilakukan secara luring maupun daring. 

Keduanya berjalan beriringan. Boleh dibilang tanpa berjeda. Setidaknya 

kerangka kerja Sirekap dapat dipahami. Selanjutnya implementasi sistim 

kerja aplikasi.  

Ujicoba juga demikian. Banyak dilangsungkan, pola dibangun 

layaknya dihari pemungutan suara. Simulasi tersebut menggambarkan 

tentang proses Sirekap bekerja. Simulasi untuk memastikan Sirekap siap 

digunakan dalam pemilihan serentak 2020. 

Simulasi tidak hanya melibatkan KPU Kabupaten, tapi PPK, sampai 

KPPS. Untuk memudahkan sekaligus mengakrabkan Sirekap kepada 

penyelenggara Badan Ad Hoc, KPU Sintang membangun pola kerja 

kelompok. 

Kelompok belajar itu, sebagai pengembangan atas Bimtek 

pemungutan dan penghitungan suara. Anggota KPPS yang sudah 

mengikuti Bimtek wajib menyampaikan kepada seluruh anggota. 

Mengingat tidak semua anggota KPPS diundang mengikuti Bimtek 

ditingkat PPK. 

PPS diminta memastikan kelompok belajar berlangsung minimal 

satu kali dalam wilayah kerjanya. Seluruh anggota KPPS dalam satu TPS 



adalah pesertanya. Materi belajar selain tentang teknis tungsura, Sirekap 

juga menjadi penekanan.  

Kegiatan kelompok belajar KPPS yang berlangsung diupayakan 

dapat terdokumentasi. Memastikan KPPS untuk di seluruh TPS bisa 

melaksanakan. KPU melalui PPK hingga PPS mengawal kelompok kerja 

tersebut agar dapat terlaksana sesuai target.  

Pemahaman teknis di TPS dalam kegiatan tungsura, sirekap kian 

akrab dengan KPPS  diharapkan menjadi hasil kerja kelompok tersebut.  

Pola kerjanya juga dipahami. Kendala teknis kemungkinan yang dihadapi 

saat hari pelaksanaan dapat terpetakan.  

Pelaksanaan kerja kelompok yang terselenggara disampaikan 

informasinya berjenjang. Hasil tersebut menjadi bahan untuk melihat 

kesiapan tungsura sekaligus penggunaaan Sirekap ditingkat KPPS. Jika 

boleh disimpulkan, penyelenggara mempunyai komitmen besar dalam 

mensukseskan Sirekap, dari Bimtek maupun kelompok belajar yang 

terpantau. 

Antusias dan rasa penasaran seakan menyatu begitu Sirekap 

dibahas. Bimtek tungsura KPU Sintang kepada PPK misalkan. Peserta 

saat sesi simulasi Sirekap begitu bersemangat. Ingin mencoba dan 

mempraktekkan langsung.  

Begitu pula saat ujicoba serentak, KPU Sintang menghadirkan PPK 

dan PPS terdekat untuk ikut sebagai peserta. Semua tidak ingin 

melewatkan kesempatan perdana. Tahap menginstal, memfoto sampai 

pengiriman foto diikuti dengan tanpa mengenal kata menyerah. 

Tiap tahapan tersebut menguji kesabaran. Rentetan setiap bagian 

yang tidak boleh dilewatkan. Karena setiap tahapan tersebut menjadi 

proses yang saling terkait. Tidak mungkin berhasil mengirim foto bila 

belum tuntas penginstalan. 

Simulasi yang digelar menjadi kesempatan untuk mendiskusikan 

tentang kerja Sirekap. Praktek langsung bagi PPK. Arahan dan bimbingan 



juga diberikan langsung KPU RI dan KPU Provinsi. Tiap tahapan yang 

dilalui dilaporkan tentang kendala maupun keberhasilan. Panduan 

tersebut betul-betul sangat membantu. 

Teknis penggunaan Sirekap dikupas mendetail saat simulasi. 

Teknik memotret form C.Hasil termasuk menjadi penekanan. Kemudian 

cara meletakkan objek foto. Sederhana kelihatan topik yang dibahas. Tapi 

mempunyai dampak besar bagi keberhasilan aplikasi bekerja. 

Memotret  tidak boleh miring. Tegak lurus antara foto dan objeknya. 

Pengambilan foto  C.Hasil mesti per halaman. Tidak bisa semua halaman 

disusun berderet untuk difoto sekaligus. Pencahaan saat pengambilan 

foto juga diperhatikan. 

Penempatan objek foto juga menjadi perhatian saat simulasi. 

Disampaikan kalau tempat penempelannya harus pada bidang tegak dan 

lurus. Mengabaikan arahan tersebut akan berpengaruh terhadap hasil 

foto. Efeknya adalah pembacaan aplikasi dikhawatirkan  menjadi tidak 

maksimal. 

Teknik tersebut disampaikan untuk menjadi pegangan para 

operator saat bertugas dihari pemungutan suara. Momen penting saat 

mengoperasikan Sirekap. Hasil foto tidak dapat diabaikan untuk 

kelancaran proses kerja aplikasi. 

Sehingga saat simulasi tidak serta merta hanya berbicara tentang 

penginstalan semata. Meski keberhasilan instal lalu menuju aktivasi itu 

menjadi kunci untuk bisa menggunakan Sirekap. Karena itu, dibutuhkan 

kerap latihan. Walau hanya sekadar cara pengambilan foto.  

Kehadiran Sirekap yang disambut penyelenggara sampai tingkat 

KPPS dengan semangat, membuktikan jika inovasi dalam kepemiluaan 

menghadirkan komitmen tinggi penyelenggara. Tidak sebatas 

merencanakan, tapi sekaligus mengimplementasi dengan maksimal. 

Segala kemampuan dikerahkan untuk mewujudkannya. Energi 

disumbangsihkan secara total. Pengabdian sekaligus dedikasi terbaik 



diberikan. Menghadirkan semangat transparansi dan kecepatan dalam 

merawat kemajuan demokrasi. Keselarasan itu dicapai  dengan 

pengunaan teknologi informasi. 

Dalam pencapaian Sirekap tentunya hasil kerja bersama. Semua 

saling berkesinambungan. Dedikasi dan komitmen tinggi penyelenggara 

badan ad-hoc tidak lepas peran saat perekrutan. Semua berawal dari 

tahapan proses seleksi. Penyelenggara membutuhkan sumber daya yang 

berkomitmen atas beban tanggungjawab.  

Kehadiran Sirekap di kepemiluan Indonesia dalam pemilihan 

serentak 2020 sangat penting jika dapat berkelanjutan. Tidak hanya saat 

pemilihan kepala daerah penggunaannya, tapi saat pemilu juga bisa 

diterapkan. 

Kendati saat pemilu, Sirekap akan mempunyai tantangan sendiri 

dibanding  pemilihan kepala daerah. Secara teknis dalam pemilu, ada lima 

surat suara yang dicoblos pemilih. Tiap pemilihan mempunyai C.Hasil 

masing-masing. Artinya untuk Sirekap setiap C.Hasil pemilihan yang 

difoto.  

Namun kerangka Sirekap melihat pengalaman pemilihan serentak 

2020, seutuhnya adalah inovasi dalam membangun transparansi dengan 

penggunaan teknologi informasi. Karena itu, pengembangan maupun 

penyempurnaan bisa saja dilakukan untuk terus membangun Sirekap. 

Kehadiran Sirekap pastinya memberi warna baru dalam sejarah 

perjalanan demokrasi di Indonesia. Pencapaian tersebut juga tidak 

mudah. Butuh proses. Desain sekaligus konsep yang terukur, hingga 

tahap implementasi. 

Sirekap menjadi jejak jika KPU sebagai penyelenggara teknis 

mempunyai terobosan dalam menjalankan agenda pemungutan suara. 

Menghadirkan sebuah peninggalan dalam merawat kemajuan demokrasi. 

Dimana seluruh elemen bangsa bisa merasakan dampak dari inovasi 



tersebut. Hasil penghitungan menjadi terpantau secara cepat dengan 

utuh.  

Kinerja penyelenggara menjadi terukur. Sederhananya puncak dari 

kepemiluan baik pemilu dan pemilihan adalah hasil pemungutan suara. 

Perolehan suara yang ingin diketahui publik. Penghitungan dari tiap TPS 

ingin dipantau. Lengkap dengan angkanya. Semua kini telah dapat 

terfasilitasi melalui Sirekap.  

Dengan munculnya hasil penghitungan secara utuh berupa C.Hasil 

penghitungan di TPS, yang disajikan melalui Sirekap, publik, pemilih 

maupun peserta pemilihan bisa mengetahui hasil pemungutan suara 

dengan rinci.  

Tidak hanya berupa angka-angka saja yang muncul dalam Sirekap. 

Tapi sebuah dokumen utuh. C.Hasil itu membuat tandatangan saksi, 

selain dari KPPS. Jadi bukan semata hasil perolehan suara pasangan 

calon.  

Adapun C.Hasil adalah form pengisian hasil penghitungan di TPS. 

Surat suara yang dicoblos pemilih dihitung KPPS  dengan disaksikan 

saksi, hasilnya dituangkan ke form C.Hasil. Lalu C.Hasil tersebut yang 

difoto untuk dikirim ke server dan muncul disitus resmi KPU. 

Penyelenggara bekerja juga menjadi termudahkan. Menghadirkan 

transparansi tentunya. Kecurigaan terhadap kecurangan bisa terantisipasi 

sejak dini. Karena, form C Hasil bisa dilihat oleh siapapun melalui Sirekap 

secara cepat. 

Walau Sirekap sudah bisa terlihat hasil kerjanya, secara regulasi, 

pleno berjenjang harus tetap dijalankan KPU dalam menetapkan 

rekapitulasi perolehan suara. Pleno ditingkat PPK sampai KPU. Dan 

proses tersebut juga dibantu dengan Sirekap. 

 Tingkat PPK dan KPU juga menggunakan Sirekap. Tapi bukan 

Sirekap Mobile. Sirekap Web namannya. Kehadiran Sirekap Web sangat 

membantu dan menghadirkan kemudahan bagi penyelenggara. Saat 



pleno, Sirekap Web juga ditayangkan, dan bisa disaksikan secara utuh 

oleh peserta pleno, tidak terkecuali dari saksi pasangan calon. 

Hasil pleno tingkat PPK maupun KPU juga diupload melalui Sirekap 

Web. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, publik bisa 

mengaksesnya. Seutuhnya informasi disampaikan kepada masyarakat 

secara luas.  

Secara teknis penggunaan Sirekap bukan hanya membantu dan 

memudahkan kinerja penyelenggara. Keterbukaan informasi publik juga 

menjadi  bisa dihadirkan secara cepat. Tidak ada yang tertutupi. Akses 

kepada publik dibuka secara luas. Publik bisa mendapatkan informasi 

hasil pemilihan cukup dengan mengakses situs resmi KPU. 

 Kehadiran Sirekap memastikan kalau komitmen serta 

kesungguhan adalah bagian untuk terus memajukan demokrasi yang 

sudah terbangun. Tidak mudah mewujudkannya. Pencapaian besar untuk 

terus memperkuat kepemiluan.  

Sirekap juga menghadirkan instrument jika penyelenggaraan 

demokrasi bisa beriringan dengan kemajuan teknologi informasi. Satu 

sama lain saling mengisi. Untuk mewujudkanya tetap membutuhkan 

inovasi. Keseriusan serta kerja keras agar mampu mengimplementasikan.  

Sirekap yang pola kerjanya menggunakan sistim aplikasi, tapi 

bukan pada instrument pemilihan oleh pemilih. Saat pemilihan, pemilih 

tetap menggunakan hak pilih secara langsung. Mencoblos surat suara di 

bilik suara. Pemilih kemudian memasukkan surat suara yang sudah 

dicoblos ke kotak suara.  

Surat suara yang dicoblos pemilih juga dihitung secara manual. 

Dengan dikeluarkan dari kotak suara lalu baru kemudian dihitung oleh 

KPPS. Surat suara yang dihitung dibuka lipatannya lalu dibentangkan dan 

ditunjukkanlu kepada saksi.  

Petugas KPPS juga menuangkan hasil penghitungan setiap surat 

suara ke C.Hasil. Setiap suara baik sah maupun tidak sah dituliskan 



dengan ditally. Akumulatif semua suara dijumlahkan bila surat suara 

sudah selesai dihitung secara keseluruhan.  

Pencatatan juga dilakukan dihadapan saksi dan didalam TPS. 

Semua bisa melihat. Penghitungan tidak dilakukan secara tertutup apalagi 

bersembunyi. Penghitungan tersebut juga  dilakukan secara manual. 

Disusul kemudian dengan proses penandatanganan form C.Hasil oleh 

seluruh anggota KPPS. Saksi juga membubuhkan tandatangan diform 

tersebut. 

Salinan form C.Hasil yang sudah ditandatangani juga diserahkan 

kepada saksi semua peserta pemilihan, serta Pengawas TPS. Penyalinan 

juga dilakukan secara manual. Begitu pula penandatangan di salinan form 

C.Hasil. 

Lalu dimana Sirekap. Sirekap digunakan ketika proses 

penghitungan yang sudah dituangkan ke form C.Hasil rampung. Artinya 

dari proses tally sampai penandatangan telah dituntaskan. Form tersebut 

difoto. Hasil jepretan fotonya dikirim ke server.  

Jadi keberadaan Sirekap bukan mengubah pemilihan  langsung, 

secara teknis. Tapi memfoto hasil penghitungan secara resmi di TPS 

untuk ditayangkan di situs KPU. Sehingga hasil tersebut bisa terlihat 

dengan cepat oleh publik secara luas. 

Form C.Hasil usai penghitungan juga kembali dimasukkan ke kotak 

suara, dan digeser berjenjang saat arus balik logistik ke KPU. Saat pleno 

di tingkat kecamatan maupun kabupaten kotak tersebut dihadirkan di 

ruang pleno. 

Karena itu, Sirekap betul-betul sangat membantu dalam 

mewujudkan transparansi di kepemiluan. Dokumen yang sudah 

dimasukkan ke dalam kotak berupa form C.hasil tetap bisa dilihat publik. 

Karena hasil penghitungan itu adalah esensi dari puncak pemilihan. 

Ending dari semua tahapan yang dijalankan. Sebelum ditutup dengan 

tahapan penetapan pasangan calon terpilih. 



Yang dibutuhkan kedepan adalah penguatan terhadap kapasitas 

penggunaan Sirekap dalam perjalanan demokrasi. Bentuknya antara lain 

dengan regulasi. Klausul dibutuhkan agar terobosan serta inovasi yang 

terbangun, bukan lagi sebatas hanya menjadi alat bantu pada 

perhitungan.  

Kendati demikian, pengembangan  untuk Sirekap tetap perlu 

dilakukan, agar terus berjalan penyempurnaan terhadap aplikasi. Karena, 

kemajuan teknologi informasi terus berkembang. Adaptasi terhadap 

kemajuan tersebut juga diperlukan. Dan, seyogyanya selaras untuk 

kemajuan Sirekap.  

Selain dari sisi aplikasi, penyiapan sumber daya manusia juga tidak 

kalah penting. Agar, siap dalam mengoperasikan Sirekap. Apalagi hasil 

kerja Sirekap harus dapat disajikan secar cepat untuk dapat diakses 

publik. Kesiapan aplikasi serta sumber daya begitu saling terkait. 

Kedua hal tersebut jika berjalan dengan optimal maka Sirekap akan 

dapat berjalan maksimal. Aspek teknis menjadi begitu penting. Langkah 

strategisnya ditopang dengan kebijakan, berupa panduan maupun 

pelatihan seperti Bimbingan Teknis.  

Terobosan Sirekap saat pemilihan serentak juga bisa menjadi 

pengalaman berharga untuk kesiapan pemilu serentak 2024. Gambaran 

kerangka kerja dan optimal dari Sirekap sudah dapat dirasakan. 

Seutuhnya sangat menopang dan membantu penyelenggara. 

Transparansi, keterbukaan informasi sekaligus sebagai alat bantu. 

Dukungan stakeholder juga tidak dapat diabaikan dalam 

mensukseskan Sirekap. Koordinasi dengan pemangku kepentingan tetap 

perlu dijalankan. KPU kabupaten misalkan tetap berkoordinasi dinas 

komunikasi dan informatika. Setidaknya untuk mendapatkan informasi 

mengenai  akses jaringan internet yang tersedia. 

Kendala teknis sedini mungkin dapat terpetakan tentunya perlu 

data pendukung, untuk menggunakan Sirekap. Ini terkait dengan akses 



jaringan. Bukan aplikasi. Sebab penggunaan teknologi informasi erat 

kaitan dengan dukungan jaringan internet.  


