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Tingkatkan Kualitas dan Partisipasi Pem ilu
BANTUL (KR) - Dalam usahanya meningkatkan 

kualitas partisipasi pemilih secara kualitas maupun 
kuantitas pada Pemilu 2019. mendatang, KPU Bantul 
meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP), yang ren
cananya diluncurkan, Kamis (30/3) mendatang, di 
Pendapa KPU Bantul.

Hal tersebut dikatakan Ke
tua KPU Bantul Muhammad 
Johan Komara SIP kepada 
wartawan, di Kantor' KPU 
Bantul, Kamis (23/3).

Menurut Johan Komara, 
pembentukan RPP KPU Ban
tul merupakan tindak lanjut 
dari Surat Edaran (SE) KPU 
RI Nomor 54/KPU/I/2017 ten
tang Pembentukan RPP di 
Tahun 2017. Desain RPP KPU 
Bantul terdiri dari 4 ruangan, 
meliputi ruang audio visual, 
ruang display, ruang simulasi 
serta ruang diskusi.

Ditambahkan Johan, keber
adaan RPP diharapkan dapat

mengedukasi masyarakat ten
tang pentingnya pemilu dan 
demokrasi. Pengedukasian ini 
dilakukan dengan cara menge
nalkan nilai-nilai dasar pemilu 
dan demokrasi serta mem
berikan pemahaman akan pen
tingnya membangun demo
krasi dan pemilu yang ber
kualitas dan berintegritas.

'Para pengunjung RPP akan 
diajak untuk melihat dan me
mahami sejarah pemilu di 
Indonesia, sejak pertama kali 
pemilu diadakan hingga yang 
terakhir," jelasnya.

Anggota KPU yang juga Ke
tua Divisi Partisipasi Masyara

kat dan SDM Titik Istiya- 
watun Khazanah SIP menam
bahkan, RPP KPU Bantul ter
buka untuk umum baik untuk 
kategori prapemilih, yakni pra- 
TK, TK, SD dan SMP maupun 
pemilih yang sudah aktif 
seperti kelompok pemula, 
kelompok perempuan, kelô m- 
pok disabilitas, dan sebagai- 
nya.

Selain peluncuran juga akan 
dilaksanakan penandatangan
an MoU pengelolaan RPP, an
tara KPU Bantul dengan Pem- 
kab Bantul, Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta 
(UMY) dan Institut Seni 
Indonesia (ISI).

Launching akan dimeriah
kan lomba mewarnai, diikuti 
siswa-siswi TK di Bantul dilan
jutkan seminar Pendidikan Pe
milih dengan narasumber Ke
tua KPU DIY serta sosiolog 
UMY Dr Zuly Qodir. (Aje)-d
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