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ABSTRACT 

E-Voting is a method of voting using electronic media or electronic device. The Council of Europe (CoE) defined it as an 
electronic voting device so that it has the ability to accelerate the tabulation of data, to reduce the cost of election and 
has contributed to prevent voters who are not eligible. This application has four entities including Super user, KPU, 
KPPS’ staff, and Voters. The data transmission in E-Voting application is encrypted with a combination of several 
algorithms and secure layer thus securing the application from the irresponsible. The application is formed very simple 
and designed as minimal as possible so the user is able to operate E-Voting application easily. 
Keywords: e-Voting and Election. 
 
1. Pendahuluan 
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan RI guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945[1]. Permasalahan yang sering terjadi pada Pemilu konvensional dengan kondisi 
pelaksanaan seperti yang dipaparkan di atas, antara lain: 
a. Permasalahan pada validitas data Pemilih yang berasal dari data Kependudukan yang diterima dari Pemerintah, 

seringkali menimbulkan permasalahan serius dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. 
b. Permasalahan pada proses penyediaan, pencetakan dan pendistribusian kertas suara. Dengan kebutuhan terhadap 

logistik kertas suara yang sedemikian besar, rawan terhadap terjadinya kesalahan cetak, kerusakan, kesalahan 
ataupun keterlambatan distribusi sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu. 

c. Permasalahan dalam proses perhitungan suara yang dilakukan secara manual, kerap terjadi ketidaksesuaian hasil 
perhitungan yang dilakukan panitia pelaksana dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh para saksi ataupun 
masyarakat. 

d. Permasalahan pada lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses perhitungan manual secara berjenjang, 
sehingga mengakibatkan adanya waktu dimana tanpa adanya kejelasan informasi hasil Pemilu di masyarakat yang 
dikhawatirkan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. 

 
2. E-Voting 
E-Voting adalah metode pengambilan suara dengan menggunakan media elektronik atau perangkat elektronik. The 
Council of Europe (CoE) mendefinisikan sebagai sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik, sehingga memiliki 
kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah 
pemilih yang tidak berhak. “Legal, Operational and Technical Standards for E-Voting” yang dikemukakan oleh The 
Committee of Ministers of the Council of Europe tentang Procedural safeguards menyatakan bahwa prosedur standar 
yang harus dimiliki oleh sebuah sistem e-voting adalah:  
a. Transparency 
b. Verifiability and Accountability 
c. Reliability and security[2] 
Cranor and Cytron menyatakan bahwa e-voting harus memiliki parameter yang bisa dijadikan pedoman. Pernyataan 
tersebut terkenal dengan istilah Golden Rules e-voting, yang mencakup accuracy, invulnerability, privacy, dan 
verifiability[3]. Empat (4) parameter utama yang dijadikan rujukan untuk e-voting, tetapi minimal harus terdapat tiga (3) 
parameter teknis yang wajib dimiliki yaitu: 
a. Convenience 
b. Flexibility 
c. Mobility[1] 

 
3. Perancangan 
Aplikasi sistem e-voting memiliki empat (4) entitas yaitu Superuser, KPU, Petugas KPPS, dan Pemilih. Berikut ini 
penjelasannya: 
1. Super User (SU) 

SU merupakan Super User yang hanya berfungsi untuk menentukan hak akses KPU. Untuk menentukan hak akses 
ini, Super User memilih data penduduk untuk dijadikan pengguna sistem inisialisasi e-voting dan menentukan 
apakah hak aksesnya bisa dinaikkan sebagai KPU. Super User dapat melakukan reset password yang berguna untuk 
mereset password, sehingga bisa dipakai pengguna dalam melakukan otentifikasi ke dalam sistem e-voting. 
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2. KPU 
KPU merupakan pengguna yang bisa melakukan proses registrasi untuk menginisialisasi semua variabel yang 
digunakan untuk melakukan proses voting seperti penentuan data pemilih, penentuan tempat pemungutan suara, 
penentuan daftar pemilih tetap, penentuan data calon terpilih, dan penentuan pelaksanaan pemilu. 

3. Petugas KPPS  
Petugas KPPS merupakan pengguna yang berfungsi sebagai pengatur proses voting di tempat pemungutan suara 
yang ditentukan. Petugas KPPS ditentukan oleh KPU dan menempatkannya di masing-masing TPS. Petugas KPPS 
melakukan otentifikasi pemilih sebelum melakukan proses voting. 

4. Pemilih 
Pemilih merupakan pengguna yang hanya bisa melakukan pemilihan sesuai dengan tempat pemungutan suara yang 
ditentukan. Pemilih ditentukan tempat pemungutan suara sesuai nomor pemilih yang didapat dalam Daftar Pemilih 
Tetap yang nanti dibagikan oleh KPU. 

Proses DFD level 1 terdapat 5 proses yang memiliki 3 pengguna yaitu KPU, Pemilih, dan Petugas KPPS, untuk 
visualisasinya dapat dilihat pada Gambar 1 
 
 

 

Gambar 1. DFD Level 1 

 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011             KNS&I10-041 

264 
 

ER-Diagram dalam perancangan aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2. ER-Diagram 

 
4. Implementasi 
Sistem otentifikasi pemilih merupakan fitur untuk melakukan otentifikasi ulang sebelum melakukan pemungutan suara. 
Fitur ini dilakukan oleh petugas KPPS yang sudah ditunjuk ketika pembuatan Tempat Pemungutan Suara. Sebelumnya 
dilakukan otentifikasi KPPS sebelum melakukan registrasi pemilih sesuai dengan Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Otentifikasi KPPS 

Petugas KPPS yang telah terotentifikasi bisa melakukan registrasi pemilih tetap untuk dapat melakukan pemungutan 
suara. Visualisasi otentifikasi pemilih dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Otentifikasi Pemilih 

Sistem pemungutan suara digunakan untuk melakukan otentifikasi ulang ketika pemilih tetap telah diotentifikasi oleh 
petugas KPPS. Otentifikasi ini dilakukan ketika pemilih akan melakukan pemungutan suara. Visualisasi otentifikasi 
pemilih dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Sistem Pemungutan Suara 

Pemilih yang sudah melakukan proses otentifkasi ulang akan masuk ke tampilan voting dan bisa melakukan pemungutan 
suara dengan meng-klik salah satu gambar calon seperti Gambar 6. 

 
Gambar 6. Proses Pemungutan Suara 

Sistem perhitungan suara digunakan untuk melihat hasil pemungutan suara yang telah didapatkan dari proses 
pemungutan suara. Hasil perhitungan suara akan bisa diakses ketika waktu pemilu yang diatur di pengaturan pelaksanaan 
pemilu telah melebihi dari yang waktu ditentukan. Visualisasi perhitungan suara dapat dilihat pada Gambar 7. 
 

 
Gambar 7. Sistem Perhitungan Suara 
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5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan perancangan dan implementasi pada program yang dibuat adalah sebagai 
berikut: 
1. Aplikasi e-voting yang dibangun mengurangi permasalahan proses percetakan suara karena suara yang didapat dalam 

bentuk data yang langsung bisa diberikan pada saat pemungutan suara. 
2. Pelemparan data pada aplikasi e-voting dienkripsi dengan perpaduan beberapa algoritma dan secure layer, sehingga 

mengamankan aplikasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. 
3. Aplikasi dibangun sangat sederhana dan didesain se-minimal mungkin untuk memudahkan pengguna dalam 

mengoperasikan aplikasi e-voting. 
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