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TRANSPARANSI REKAM JEJAK CALON ANGGOTA DPR RI PADA PEMILU 2019 

Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) & Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) 
 

KPU RI pada tanggal 22 September 2018 telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) dari setiap 
partai politik (Parpol) peserta Pemilu Legislatif 2019. Ada 7992 Calon anggota DPR RI dari semua parpol 
untuk 80 Daerah Pemilihan (Dapil). Proses menuju ditetapkan calon anggota DPR RI tersebut menggunakan 
Sistem informasi pencalonan (Silon). Maksud dari penggunaan Teknologi Informasi untuk memudahkan 
administrasi proses pencalonan, transparansi dan akuntabilitas publik.  

Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) melakukan penelusuran data calon 
anggota DPR. Penelusuran dilakukan atas data Daftar Calon Sementara (DCS) yang diunggah pada laman 
KPU, yang memuat pemenuhan syarat calon. KPU sampai dengan saat ini sudah mengunggah data DCT, 
namun tidak disertai data pemenuhan syarat calon. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk mengetahui 
rekam jejak dalam pencalonan hanya melalui DCS.  

Berdasarkan penelusuran sumber data tersebut, dari 16 Parpol peserta pemilu diperoleh data sebagai 
berikut:  
1. Dari 9.200 jumlah kursi pencalonan, parpol tidak mengajukan calon secara penuh disetiap dapil. Kursi 

pencalonan yang terisi sebanyak 7992 (86,9%). Setiap parpol pada dasarnya berhak mencalonkan 
sebanyak 100% dari jumlah kursi yang diperebutkan setiap dapil. Jika kursi yang diperebutkan setiap 
dapil berjumlah 8 atau 9 kursi, maka setiap partai berhak mengajukan calon sebanyak 8 atau 9 calon. 
Parpol ada yang memenuhi 100% kursi yang diperebutkan, namun ada juga partai yang tidak 
mengajukan calon pada dapil itu.    

2. Terhadap 7992 caleg DPR yang diajukan parpol, data rekam jejak caleg yang berupa daftar riwayat 
hidup, yang tersedia atau dapat diakses publick sebanyak 4.720 (59%), sisanya 3.272 (41%) tidak dapat 
diakses publik atau tidak bersedia diakses publik. Terdapat disclaimer “calon yang bersangkutan tidak 
bersedia mempublikasikan data riwayat hidup”. 

3. Atas data calon, tidak ada parpol yang daftar riwayat hidup calon anggota DPR nya dibuka 100%. 
Bahkan sebaliknya, terdapat beberapa partai yang hampir atau seluruhnya (100%) riwayat hidup calon 
tidak bersedia dipublikasikan, meliputi partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo, Hanura, PD, dan PKPI.  

4. Penelusuran atas Ketua dan Sekretaris Jenderal setiap parpol (16 Partai), diperoleh data tidak semua 
pejabat partai tersebut daftar riwayat hidupnya bersedia dibuka ke publik:   

No. Keterangan  Ketua  Sekretaris Jumlah 
1 Tidak mencalonkan diri  11 1 12 

2 Data Tersedia/Dibuka ke Publik  3 8 12 
3 Data Tidak Tersedia  

(Tidak bersedia dibuka ke public) 
2 (Garuda dan 
Berkarya)  

7 (Nasdem, Garuda, 
Berkarya, Hanura, PD, 
PBB, PKPI) 

9 

 
5. Patut disayangkan calon anggota DPR tidak bersedia membuka data riwayat hidupnya ke publik. Data 

tersebut penting untuk warganegara mengetahui rekam jejak calon yang akan mereka pilih. Daftar 
riwayat hidup menjadi data awal publik mengetahui calon yang maju untuk kursi DPR. Itu 
mengindikasikan mereka tidak cukup siap untuk menjadi pejabat public.  

6. Data Riwayat hidup caleg tidak tersedia/diakses publik dapat disebabkan oleh:  
a. Sistem informasi KPU mengalami masalah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa data calon 

tidak membuat pernyataan penolakan untuk daftar riwayat hidupnya dibuka kepublik, tetapi 
data itu tidak bisa dibuka.  

b. Calon yang bersangkutan memang tidak bersedia daftar riwayat hidupnya dibuka ke publik.  
7. Pemilih berhak mengetahui informasi dasar para calon wakil yang akan mewakili mereka di parlemen. 

Sehubungan dengan itu: 
a. Parpol untuk memastikan daftar riwayat hidup dapat diakses publik 
b. KPU untuk sungguh-sungguh mendorong keterbukaan informasi publik sehingga publik 

memiliki informasi yang cukup atas setiap calon. Informasi syarat calon yang lolos DCT harus 
dibuka, tidak berhenti di DCS. Selain itu, sistem informasi mesti dipastikan tidak mngalami 
gangguan   
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