
 

 
 

NOTULENSI  

MEDIA MEETING 

“PROGRESS KERJA LEMBAGA DAN DISKUSI TENTANG BENTUK PENYELENGGARAAN 

PILKADA DAN PEMILU  TAHUN 2024”  

BAWASLU PROVINSI BANTEN  

 

Hari, tanggal : Rabu, 05 Mei 2021 

Waktu : Pukul 13.00 WIB  

Tempat : Hotel Ledian Kota Serang  

Peserta Rapat   Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten   

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas  

Subkor Humas dan Hubal 

Wartawan Media Cetak, Televisi, Radio, dan Daring 

Staf Bawaslu Banten 

 

Rangkuman : Didih M. Sudi 

Mengikuti perkembangan pilkada dan pemilu 2024,  

Dengan undang2 yang lama ada nilai postif dan negatif, jika uu 

yang lama masyarakat dan peserta sudah familiar, dan hafal 

dan dikenal khakayak. 

Peraturan yang lama ada celah-celah yang harus diperbaiki 

misalnya aturan kampenye, cont di pemilu tidak semua orang 

bisa dijerat pidana karena hanya bisa dijerat pada saat tahapan 

kampanye. Jadi tidak ada celah untuk perbaikan. 

 

Melihat di perkembangan yang baru, dulu didesain awal pasal 

313, desain awal peserta pemilu yag sudah dinyatakan lolos itu 

tidak harus diulang. Tapi hanya yang belum lolos verifikasi. 

Atas dasar gugatan parpol bang haji idaman, MK memutuskan 

agar diverifikasi ulang seluruhnya. 

9 Parpol yang ada di DPR saat ini hanya verifikasi administrasi 

saja tanpa verfak. Namun pandangan Bawaslu Verfak ini pnting 

sekali. 

Silahkan saja terkait dengan Pemilu Pilkada jika ada pertanyaan, 

Pilkda 2024 UU menyebutkan pelaksanaan Pilkada itu di bulan 



November, dan Pemilu UU 7/2017 tidak menyebukan kapan. 

Tahapan Pemilu UU 7/2017 paling lambat 20 bulan lamanya 

tahapan, dan ini belum ditentukan oleh seluruh pihak berapa 

lama tahapan. Misal KPU ada usulan 30 bulan tapi tergantung 

esepakatan. 

 

Pasca Putusan MK 

Keserentakan Pemilu, 3 yang tidak bleh dipisah, Presiden, 

DPRRI dan DPD. Pemilihan lainnya boleh dipisah DPRD Provinsi 

dan Kab/Kota. 

Hasil Pilkada 2020, sudah dikunci dalam UU masa jabatannya 

sampai 2024. Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Pemilihan 

Serentak Tahun 2020. (penyebutan di SK) 

 

Narasumber 

Deni Saprowi dan Mahdiduri 

Keteteran menjawab pertanyaan masyarakat, terkait periode 

kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2020. 24 Maret 

terakhir diundang oleh KPU. KPU menyampaikan harapan 

tahapan dilaksanakan 30 bulan. 

 

 

Tanya Jawab 

Teguh/ Sindonews : 

AKurasi data pemilih dalam permasalahan tiap Pilkada, ada 

waktu panjang menjelang pemilihan 2024.  

Di daerah lain sudah ada pengawasan terkait akurasi data 

pemilih? 

Koordinasi dengan KPU seperti apa? 

 

Paqih/Fakta Banten : 

Verifikasi Parpol ini menarik karena menjadi pembahasan di 

pusat dan pemantau, khusus di Banten apakah Verfak Parpol 

hanya dilakukan Verfak atau Vermin saja untuk tahun 2024? 



Apakah betul peserta di 2024 dilakukan Verfak atau Vermin 

saja? Atau dua-duanya? 

Nuryati Solapari : 

Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap DPT 

berkelnajutna, hari ini sudah ada terutama fokus di kab/kota 

karne provinsi per 3 bulan sekali. Jadi untuk mewujudkan data 

berkualitas, bertanggung jawab dan valid menjadi tanggung 

jawab bersama, budaya hukum harus dirubah, kehadiran dari 

parpol juga sangat pasif, padahal ujungnya manfaatnya ada di 

mereka. Diantara 8 kab.kota sudah berjalan dengan baik dan 

Bawaslu telah melakukan pengawasn melekat. Awal april kami 

sudah menyiapkan pedoman DPT berkelanjutan, agar 

bagaimana DPT berkelanjutan ini dappat digunakan pada 2024. 

Bekerjanya bawaslu itu ada 2, tahapan dan non tahapan. 

Sedang melakukan pengawasan DPT berkelanjutan. Non 

tahapannya Bawaslu sedang melakukan kerja-kerja pendukung 

lainnya untuk membangun pendidikan politik bagi masyarakat, 

salah satu tema yaitu terkait data pemilih dalam kuliah 

kepemiluan.  

 

Budaya hukum yang harus dirubah, Bawaslu atau 

penyelenggara itu struktur hukum, pengawasn dari masyarakat 

harus terbangun dengan baik sebagai pengawasn dan kontrol. 

Kota tangerang paling lambat dalam hal penyediaan data 

pemilih berkelanjutan. 

 

Koordinasi antara KPU dan Bawaslu memang tidak seintens 

ketika ada thapan, namun kami tetap berkomunikasi tentang 

saat ini DPT berkelanjutan. 

Setelah lebaran aan dilaunching SKPP Daring. 

 

Didih M. Sudi : 

Periode kami ini tidak ada Pilkada Gubernur,  

Harus ada mekanisme terkait data pemilih ini, agar sudah kuat. 

Berkaitan dengan verfak parpol, putusan MK terakhir partai 

yang sudah pemilu 2019 itu hanya vermin tidak verfak. 

Sementara yang lain harus verfak dan vermin. Itu untuk yang 



DPRRI ada 9 Parpol. 

Untuk data pemilih yang mana yang dipaek? Pilpres data 

pemilih yang digunakan yg Pilpres 2019, seentara untuk Pilkada 

data yang digunakan dari Pemilihan terakhir.Tinggal bagaimana 

tahapannya. 

 

 

Rapat Ditutup : Pukul 19.30 WIB 

 

Notulen  : E. Nurparidoh (Noey)  

Pimpinan Rapat  : Didih M. Sudi 

 

 

 

                          Serang, 05Mei 2021 

 

 

 


