DPT ganda bukan hal baru jelang Pemilu,
Tidak mengerti mengapa sampai sekarang, dijaman computer sudah begitu maju, Catatan
Sipil di Indonesia BELUM juga berhasil mengatasi masalah DPT GANDA! Kalau tidak
salah ingat, ditahun-tahun pemilu sebelumnya juga sudah dipermasalahkan adanya No.
tunggal bagi setiap warga yang tercatat, jadi tidak mungkin ada No. ganda bagi seorang
warga. Artinya No. TUNGGAL KTP itulah yang terbawa kemana-mana dan sampai warga
bersangkutan meninggal.
Entah mengapa dan dimana masalahnya TETAP saja bisa terjadi DPT GANDA, bahkan
sampai JUTAAN? Masalahnya berada di Catatan Sipil, No. KTP warga atau data yang
digunakan DPT yang tetap bisa diotak-atik? Kok bisa?
Kalau saja KPU berhasil menemukan ada jutaan DPT-ganda, mestinya juga bisa
mengetahui dimana masalahnya bisa terjadi dan menemukan cara mengatasinya! Kenapa
sudah lebih 4 X pemilu, Caleg, capres, ... masih juga TIDAK BERHASIL mengatasi
masalah DPT-GANDA ini?
Bukankah setiap program pendataan yang mendasar, sudah bisa mengejar operator yang
yang memasukkan data, sedang program pendataannya TIDAK BISA menerima masuk
No.KTP yg sudah tercatat diwilayah lain, misalnya. Kalau masih saja bisa terjadi DPT itu
dengan No.KTP ganda, artinya program nya butut! Tentu harus diperbaiki program nya, ...
Kenapa jadi seperti membiarkan saja dipermainkan oknum nakal utk mencapai tujuan
menangkan satu kelompok secara TIDAK ADIL! Dan penegak HUKUM yg berwenang,
kenapa pula mendiamkan, setidaknya membiarkan oknum-nakal yg berulangkali bermain
meraih keuntungan itu tidak terjerat HUKUM???
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Merdeka.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria
Bima menilai adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda bukan hal baru jelang pemilihan
umum. Kendati demikian, ia mendesak pihak terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU)
serius menyelesaikan persoalan tersebut.
"DPT ganda ini bukan suatu yang pertama sejak saya ini ikut pilpres. Ini sudah keempat kali,
Pileg empat kali, DPT ini harus benar-benar divalidasi, divalidasi dengan instrumen
instrumen yang tepat dan mengerti betul persoalannya. KPU lah finalisasi akhir untuk DPT,
dan saya berharap proses validasi DPT itu harus secara transparan dan akuntabel," ujar
Aria di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (11/9).
Dia mengatakan, adanya DPT ganda tidak hanya dibebankan kepada KPU melainkan partai
politik juga dituntut aktif dan jeli mendata adanya DPT ganda. Namun begitu, ia
menegaskan, partai politik tidak perlu dilibatkan dalam penyelidikan adanya DPT ganda.
Dia mengatakan, setiap kader sedianya meningkatkan pendataan di setiap daerah
pemilihan mereka masing-masing. Sehingga, jika adanya DPT ganda, kader partai politik
bisa meneruskan hal tersebut ke KPU untuk segera ditindaklanjuti.
"Enggak usah diajak Parpol, kerja pak, saya saja kerja di dapil saya," katanya.
Sebelumnya tim koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih menemukan sisa 6,8 juta
Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dari hasil penyisiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
selama 10 hari. Angka tersebut merupakan sisa penyisiran dari 25 juta DPT ganda yang
dilaporkan koalisi Prabowo dan Sandiaga.
Temuan angka 6,8 juta tersebut juga dari hasil validasi KPU. Sekretaris Jenderal Partai
Berkarya, Priyo Budi Santoso mengapresiasi kinerja KPU untuk memperbaiki dan menyisir
daftar pemilih warga negara Indonesia pada Pemilu legislatif dan Pilpres serentak 2019
tahun depan. Priyo tak ingin pesta demokrasi tahun depan berjalan curang.
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