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MEMPERKENALKAN 
 

 

 

 

 

 

CATATAN: 

 Mohon dibaca sampai selesai. 

 Jika perlu file ini bisa dicetak. 

 Harap dishare ke person terkait. 
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Tentang Aplikasi PILKADES 

Aplikasi PILKADES adalah sebuah software atau program 

aplikasi komputer yang digunakan sebagai alat bantu bagi 

Panita Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (Panitia) dalam 

menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih 

Tambahan (DPTam), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kerumitan yang dialami oleh 

Panitia adalah yang berkaitan dengan data pemilih ini, di mana 

jumlahnya cukup banyak, dan harus dicetak (print) untuk 

diumumkan kepada masyarakat, serta dilakukan pencocokan 

dan penelitian (coklit) untuk memperbaiki tingkat akurasinya. 

Umumnya pekerjaan mengelola data ini dilakukan dengan 

program spreadsheet seperti Excel, namun pada kenyataannya 

cukup rumit sehingga mengurangi tingkat ketelitian, dan/atau 

menyebabkan kebingungan karena banyaknya file yang 

disimpan sebagai cadangan sehingga tidak tahu mana file yang 

paling update (apalagi jika dikerjakan oleh beberapa orang). 

Aplikasi PILKADES memberikan solusi di mana data pemilih 

dikelola secara aplikasi database (menggunakan software 

Microsoft Access), sehingga petugas hanya perlu klik-klik saja 
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karena semua fungsi pengelolaan data sudah disediakan oleh 

aplikasi. 

Selain fungsi utama membuat daftar pemilih di atas, dengan 

memanfaatkan data yang sama Panitia bisa langsung mencetak 

Undangan Pemilihan (berdasarkan DPT, difilter berdasarkan 

TPS, jam kehadiran, atau filter/pengelompokan lainnya) 

Selanjutnya, Aplikasi PILKADES juga bisa digunakan untuk 

membuat Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS-TPS sehingga 

bisa langsung diketahui jumlah suara perolehan calon sejalan 

dengan masuknya data dari TPS. Informasi ini pun bisa 

ditampilkan dalam bentuk grafik (chart). 

 

Contoh interface untuk mengelola data 
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Contoh printout DPS 

 

Halaman terakhir memuat summary data 
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Format printout di atas mengikuti format daftar pemilih yang 

dibuat KPU karena memiliki kelengkapan data yang lebih 

lengkap. Kertas yang digunakan berukuran A4 sehingga mudah 

diperoleh serta bisa digunakan untuk banyak keperluan yang 

lainnya. 

Adapun format DPTam dan DPT sama dengan format DPS di 

atas, namun menggunakan sumber data yang sesuai. 

 

Contoh Undangan Pemilihan 
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Contoh form input perolehan suara dari TPS 

 

Contoh grafik hasil perolehan suara 
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Diharapkan, semua proses pengolahan data yang perlu 

dilakukan oleh Panitia dapat diakomodasi oleh Aplikasi 

PILKADES. 

Fasilitas-fasilitas lain yang telah ditambahkan dalam Aplikasi 

PILKADES antara lain: 

 Daftar Anggota Panitia 

 Daftar TPS 

 Daftar KPPS (Petugas TPS) 

 Data Bakal Calon dan Calon Kepala Desa 

Dengan demikian, Aplikasi PILKADES dapat menjadi file 

database tunggal yang merekam seluruh data dalam 

pelaksanaan Pilkades. 
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CARA MENDAPATKAN Aplikasi PILKADES 

Aplikasi PILKADES tidak disediakan untuk didownload bebas di 

Internet. Aplikasi ini didistribusikan melalui Panitia Pemilihan 

Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan (yang 

telah bekerja sama), atau melalui pihak lain yang kami tunjuk. 

Namun demikian, Panitia Tingkat Desa atau Perangkat Desa 

dapat me-request sendiri aplikasi ini melalui WA ke nomor: 

0822 6001 7525 (chat). 

File program dan database akan dikirimkan secara elektronik ke 

Panitia, di mana file aplikasi yang dikirim sudah mengandung 

nama desa yang bersangkutan. 

Contoh nama file yang dikirim: 

PKD-103.zip 
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SPESIFIKASI & PERSYARATAN 

Aplikasi PILKADES dapat dijalankan pada komputer dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Menggunakan sistem operasi Windows (baik 32 bit 

maupun 64 bit). 

2. Tersedia software Microsoft Access versi 2013 atau 

yang lebih baru (32 bit atau 64 bit). 

Jika tidak memiliki Microsoft Access, bisa mendownload 

versi Runtime yang gratis dan legal di: 

http://bit.ly/access-rt  

Jika komputer / laptop anda sudah terpasang Access 2013 atau 

yang lebih baru, atau bisa dipasang Access Runtime 2013 atau 

yang lebih baru, maka in syaa Allah komputer/laptop anda bisa 

menjalankan Aplikasi PILKADES. 

Adapun spesifikasi lain yang menunjang adalah resolusi layar. 

Semakin tinggi resolusi layar maka akan semakin baik. 

Untuk pencetakan, diperlukan printer ink atau laser (printer 

biasa, bukan dot-matrix). Ukuran kertas yang dipakai adalah A4 

(standar internasional). 

*** 

http://bit.ly/access-rt

