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Komisioner Handi Tri Ujiono sedang menyampaikan paparan di depan peserta sosialisasi
dan rakor pencalonan DPR dan DPRD Kabupaten
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Sosialisasi dan Rapat
Koordinasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019, sekaligus
pengenalan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) bertempatdi Fave Hotel pada Rabu 4 Juni
2018. Adapun materi yang disampaikan adalah terkait dengan Daerah Pemilihan (Dapil);
jadwal dan tahapan pencalonan; poin-poin persyaratan pencalonan dan syarat calon;
mekanisme pencalonan; dan pengenalan silon. Silon (Sistem Informasi Pencalonan adalah
instrumen wajib yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses tahapan
pencalonan sebagai salah satu cara kerja transparan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Acara ini dihadiri Pimpinan dan operator silon Parpol tingkat Kabupaten Cilacap,
Disdikpora, Kesbangpol, Polres dan Pengadilan Negeri Cilacap. Pada kesempatan tersebut
peserta yang tidak hadir adalah dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan PKB (Partai
Kebangkitan Bangsa).
Komisioner KPU Kabupaten Cilacap, Handi Tri Ujiono dalam paparannya menyampaikan
bahwa bentuk transparansi KPU sudah ditunjukkan dalam Sistem Informasi Partai Politik
(Sipol) yang digunakan KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol)
peserta Pemilu 2019. Kemudian ada Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) yang
memungkinkan publik mengakses pemutakhiran data pemilih dan mengecek namanya
apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan beberapa
perangkat lain yang sudah dijalankan. “Semua sistem informasi yang dibangun KPU
merupakan upaya menjaga kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu”
tandas Handi.

Dengan sistem yang dibangun sedemikian rupa, dimudahkan untuk mencari informasi
terkait pemilu, jelas Handi. Melalui sistem-sistem informasi tersebut, masyarakat dapat
mengakses parpol peserta pemilu 2019, pemutakhiran data pemilih, calon-calon Anggota
DPR, DPD, dan DPRD yang akan dipilih pada Pemilu 2019 nanti, dan hasil-hasil Pemilu
dapat diakses melalui melalui Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara). Upaya
tersebut menjadi bagian dalam rangka memperkuat demokrasi baik diinternal parpol,
maupun bagi masyarakat. Mengingat melalui sipol parpol dituntut untuk bertransformasi
menjadi organisasi yang modern, serta menjalankan amanat Undang-undang. Sipol menjadi
instrumen kelembagaan penguatan struktur parpol yang akan berkonstribusi memudahkan
kerja pemenangan pemilu dan menjadi modal dasar untuk strategi pemenangan Pemilu
2019,” ungkap Handi.
Pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten Cilacap menekankan pentingnya kerjasama
dengan Parpol dan stakeholder, sesuai dengan tagline KPU Melayani dngan menghilangkan
hambatan-hambatan teknis dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu yang diamini oleh
peserta sosialisasi/ Rakor Parpol tingkat Kabupaten Cilacap dengan menyampaikan
kesanggupannya untuk selalu berkoordinasi dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilu
2019 sesuai ketentuan. Pada akhir acara dilaksanakan overview Silon yang disepakati untuk
ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis dengan para operator pada Rabu 6 Juni 2018 dan
ditutup dengan kegiatan buka bersama.

