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Perempuan selalu indah untuk diulas dan dibahas. Sama 
indahnya ketika Jalaluddin Rumi dalam Matsnawi menulis bait 
puasi indah bahwa perempuan adalah cahaya Tuhan. Ibnu ‘Arabi 
juga dalam Futuhat Makkiyat menggambarkan perempuan sebagai 
pencitraan Tuhan di muka bumi. Konon katanya, Tuhan paling 
lama menciptakan perempuan, karena Tuhan sedang menciptakan 
makhluk yang menyerupai-Nya.

Demokrasi akan kehilangan keindahannya tanpa perempuan. 
Dunia pemilu dan kontestasi politik yang keras akan mengkristal 
dan berpotensi menjadi konflik berkepanjangan jika tidak 
ada perempuan yang memperindahnya. Soekarno menyebut 
perempuan sebagai bunga bunga revolusi.

Walaupun tentu perjuangan setiap perempuan juga tidak 
mudah. Lika liku sejarah bersamaan dengan perjuangan dan 
gerakan perempuan. Mansour Fakih, seorang pemikir kelahiran 
Bojonegoro Jawa Timur, tampaknya memiliki lembaran narasi 
tentang ketikdadilan yang dirasakan dan dialami oleh perempuan. 
Kita akan selalu bertemu dengan fakta perihal ketidakadilan 
gender yang ditandai dengan adanya marginalisasi dalam hal 
ekonomi dan juga politik. 

Namun nyala perjuangan perempuan tidak akan pernah 
padam. Kobaran nyala api perempuan terus menyala dan akan 
menerangi jejak langkahnya dalam merebut perubahan. Setidaknya 
kini tampil 25 perempuan yang menjadi pimpinan Bawaslu se Jawa 
Timur. Mereka berhasil berteriak dalam sunyi: Kami Ada dan Akan 
Berlipat Ganda. 

Mungkin kini masih terbilang dalam sedikit dan masih dapat 
dihitung, namun sejarah terus bergerak. Dari waktu ke waktu, 
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banyak perempuan yang tampil di ruang publik. Artinya lipatan 
sejarah ini seakan terus menghamparkan karpet merah atas 
perjalanan permpuan dari masa ke masa. 

Gerakan dan kompetensi perempuan sama sekali tidak 
akan bisa dibungkam. Tampaknya kini terjadi peralihan gerakan 
dan perjuangan perempuan. Dulu teriakan diatas mimbar orasi 
dan demonstrasi dianggap sebagai perjuangan satu satunya 
untuk mendapatkan keadilan gender. Kini polanya sudah 
berbeda. Banyak perempuan yang melawan dengan kualitas dan 
kompetensi. Gerakan ini jauh melampuai sekadar kata kata. 

Teriakan di jalan dengan orasi dan perlunya pengakuan akan 
gampang dipatahkan. Namun dengan kualitas, kemampuan, skill 
dan integritas yang jauh melampaui teriakannya, pelan tapi pasti 
akan membuat perempuan bisa membuka takdirnya sendiri. 

25 perempuan dalam buku ini akan menjadi inspirasi. Kita 
bagaikan berada dalam gurun gersang ketidaktahuan dan 
cemohan terhadap perempuan, lalu menemukan oase sejuk yang 
memuaskan dahaga atas inspirasi dan perjalanan perempuan yang 
menembus batas batas yang mengkerangkengnya selama ini. 

Membaca perjalanan dari 25 perempuan ini akan berdampak 
pada kesadaran bahwa mereka adalah perempuan yang berkualitas 
dan unggul. Mereka seakan mengamalkan suatu mantra dari para 
pahlawan: gugur satu, tumbuh seribu. Mereka ada dan akan terus 
berlipat ganda.

Mimpi Soekarno dalam Buku Sarinah untuk mewujudkan 
perempuan yang terbang dengan dua sayap bersama laki laki kini 
menemukan titik temu dan perwujudan yang nyata. Tidak perlu 
teriakan demonstrasi di jalan. Cukup berikan bukti dalam setiap 
pekerjaan.  

Ada bebakan sejarah yang perlu di tulis ulang. Kini sudah 
jarang perempuan yang turun ke jalan dalam menuntut hak, 
tetapi kini perempuan berhasil memasuki suatu persepsi, bahwa 
keberadaanya memang dibutuhkan oleh publik. 

Buku ini merupakan mozaik dari 25 perempuan se Jawa Timur 
yang memiliki perjalanan panjang hingga berada di posisinya 
sekarang. Dua pimpinan di Bawaslu Provinsi, ditambah dengan 23 
pimpinan dari Bawaslu Kab/Kota menarasikan perihal perjalanan 
hidup, pandangan dan juga peran yang akan dilakukan di lembaga 
Bawaslu. 
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Buku ini akan menjadi suatu yang menarik di tengah 
perjuangan para perempuan dalam belenggu patriarkhi, ancaman 
dan juga ketakutan ketakutan yang harus dilawan, hingga mereka 
yang melawan masa lalunya dengan tetap fokus pada masa depan. 

Para perempuan ini berjuang untuk demokrasi. Imajinasi 
mereka melampuai dunia, merangsang kemajuan dan melahirkan 
generasi. Komitmennya mereka rawat bersama dengan kerja 
kepemiluan. Sebagaimana ada kasih sayang keluarga dalam jejak 
karir mereka, disana juga ada rakyat yang mendambakan pemilu 
bersih, bermartabat dan berintegritas. Mereka bahu membahu 
memanggul tanggung jawab itu bersama sama. 

Di masa depan, para perempuan yang dikenal sebagai 
sebagai Srikandi ini akan terus berlipat ganda bersamaan dengan 
laju zaman. Anak anak revolusi – meminjam bahasa Budiman 
Sujatmiko, akan melahirkan banyak perempuan yang berhasil 
menembus belenggu dirinya. Setiap yang berhasil menembus, 
maka lesatannya akan semakin kencang dan jauh. Ia yang 
bisa keluar dari kepompong menjadi kupu kupu akan memiliki 
keindahan yang tak terperi. Walau untuk melalui itu semua harus 
mengalami derita yang lama dan panjang. 

Koordinator Humas dan 
Hubungan Antarlembaga 

 
Nur Elya Anggraini
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Dewi Lestari dalam Novel Filosofi Kopi menulis: Kita tidak bisa 
menyamakan kopi dengan air tebu. Sesempurna apapun kopi yang 
kamu buat, kopi tetaplah Kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin 
kamu sembunyikan. Ely berusaha melampui kopi tak hanya sekadar 
rasa. Ia ejawantahkan dalam tugasnya sebagai Bawaslu Jatim.

Kopi yang Ely suka adalah peleburan rasa yang pas. Tak terlalu 
pahit dan manis. Pengawasan juga mesti belajar pada kopi. Tidak 
berat sebelah. Harus pas dengan undang-undang. 

JURNALIS YANG NYASAR KE BAWASLU 
Sketsa Perjalanan Nur Elya Anggraini

“Saya suka ngopi, novel dan sepak bola”.
-Nur Elya Anggraini
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Novel bagi Ely adalah bacaan lepas yang memanjakan 
imajinasi.  Albert Einstien percaya imajinasi lebih penting dari 
pengetahuan. Imajinasi melampaui dunia, merangsang kemajuan 
dan melahirkan evolusi. Imajinasi yang kuat membentuk pribadi 
yang ramah, memanusiakan yang lain dan bebas dari identitas 
formal yang membelenggunya.  

Sepak Bola mengajarkannya tentang strategi. Zona marking 
harus jelas. Kerawanan pemilu harus terdeteksi sejak dini. Sehingga 
dapat melakukan man to marking. Pelanggaran bisa dicegah. Ely 
membawa strategi sepak bola dalam kerja pengawasan. Juventus 
adalah club favoritanya. Jauh sebelum Ronaldo pindah dari Real 
Madrid. 

Penyuka kopi, novel dan sepak bola ini memiliki nama lengkap 
Nur Elya Anggraini. Biasa dipanggil Ely. Kini Komisioner Bawaslu 
Jawa Timur. Salah satu pembeda dari komisioner lainnya adalah 
tumpukan puluhan buku di atas mejanya. Buku buku dengan 
berbagai varian dan tema. Ia adalah pecinta buku. 

Ely tidak hanya mengoleksi buku buku seputar dunia 
kepemiluan. Namun buku buku lain menjadi sahabat setia dalam 
pekerjaannya. Selintas dapat dilihat ada beberapa buku tentang 
dunia pemilu, berjudul Menguak Politik Kartel: Studi tentang 
Kepartaian di Indonesia era Reformasi, karya Kuskrido Ambardi 
dan buku Selebritisasi Politik, Karya Dr. Sufiyanto, mantan Ketua 
Bawaslu Jawa Timur.

Jika anda pergi ke kantornya, di jalan Tanggulangin No.3, 
Keputran, Tegalsari, Kota Surabaya, maka juga akan bertemu 
dengan buku buku dari Pramodeya Ananto Toer, Laksmi 
Pamuntjak, Eka Kurniawan, Martin Aleida, Ayu Utami, Leila S. 
Chudari dan novel novel lainnya. “Saya juga suka baca buku buku 
gender. Ecofeminismenya- Vandhana Siva, Analisis Gender dan 
Transformasi Sosialnya-Mansour Fakih, dan Dekonstruksi Seksualitas 
Poskolonialnya Yasir Alimi.” Ceritanya.

Ely menjadi Komisioner Bawaslu sejak tahun 2018. Setelah 
sebelumnya menjadi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa 
Timur. Aktif sebagai anggota penyiaran ini tidak bisa dipisahkan 
dari jejaknya sebagai jurnalis. Ely pernah aktif di Radio Prosalina 
FM, radio lokal di Jember sebagai jurnalis dan penyiar berita 
selama 9 tahun.

Aktivitas sebagai jurnalis ini memang telah Ely jalani saat 
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menjadi mahasiswa di Universitas Negeri jember. Ely aktif di 
Lembaga Pers Mahasiswa Prima FISIP Universitas Jember hingga 
menjadi Pimpinan Umum. Pengalaman yang panjang dan memiliki 
cerita duka ini telah membentuk diri Ely sebagai jurnalis dan 
penulis sekaligus. Sampai kini ia masih tergabung dalam Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember

Menjadi Santri sejak Kelas 5 SD
Nur Elya Anggraini lahir di Bangkalan, 13 Januari 1983. Ely 

kecil adalah santri di Pondok Pesantren Syaikhona Kholil. Ia adalah 
satu di antara ratusan santri putri di salah satu pondok penting 
dalam sejarah Nahdhatul Ulama. 

Ely mondok dalam usia belum genap 10 tahun. “Saya di 
Pesantren itu dulu masih merah. Kecil sekali.” Kenangnya. 

Di usia yang masih anak anak, Ely juga memilih untuk sekolah 
di luar pesantren. Tidak banyak yang seperti Ely. Jika hitung, dari 
sekitar 500 orang hanya 20 santri yang sekolah di luar pesantren. 
Karena memang saat itu, pesantren sendiri belum menyediakan 
sekolah formal.

Oleh sebagian orang, pesantren sebagai lembaga pendidikan 
sudah dianggap cukup untuk perempuan. Di mana setiap waktu 
shalat dilakukan berjamaah. Pagi dan sore hari ajian kitab. Malam 
hari untuk muthalaah. Bagi sebagian pesantren dulu di zamannya, 
siang hari digunakan untuk madrasah diniyah.

Sebagian orang lain menganggap, bahwa perempuan tidak 
perlu lagi sekolah formal. Karena tidak ada gunanya. Tidak layak 
untuk bekerja di ruang publik. Alih alih menjadi Bupati, Gubernur 
dan Presiden. Bahkan imajinasi untuk keluar dari rumah bagi 
perempuan tanpa pendamping adalah suatu yang tabu. 

Pada era 90 an, Ely dibesarkan dari desa yang tidak 
mendukung secara kultural partisipasi publik perempuan. Namun 
demikian, dalam dirinya muncul keberanian untuk sekolah di luar 
pesantren. Suatu hal yang jarang dimiliki oleh anak perempuan 
seusianya dulu.       

Apalagi kala itu, Ely belum baca wacana gender. Ia hanya 
dihadapkan dengan teks teks kitab pesantren dan keluguan 
sebagai santri putri. Keberanian untuk sekolah formal adalah 
lompatan penting yang menyejarah. Saat ia harus menembus 
tebalnya patriarkhi di pedesaan Madura. Beruntunglah dirinya 
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karena didukung oleh orang tua yang selalu melimpahi kasih 
sayangnya. 

Jika saat itu Ely tidak melanjutkan sekolah formal, maka sudah 
dipastikan tidak akan pernah melanjutkan ke tingkat perguruan 
tinggi. Pilihan beda dan penuh resiko telah ia pilih sejak kecil. 
Tampaknya hal itu juga menjadi karakternya hingga dewasa. 

Pengalaman sebagai santri itu hingga kini demikian 
membekas dalam dirinya. Ely adalah santi yang peduli kepada 
santri pula. Nampaknya salah satu gagasan Ely di Bawaslu Jatim 
adalah dengan melibatkan santri dalam mengawasi pemilu. “Santri 
itu ikon Jawa Timur.” Paparnya.

Aktivis Sejak Belia
Ely pernah menjalani sebagai aktivis di organisasi dan 

pernah melakukan kerja kerja social. Sebagai aktivis, Ely dimulai 
dari menjadi anggota dari Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama 
(IPPNU) Bangkalan. 

Sejak menjadi mahasiswa di FISIP Universitas Jember, Ely 
mulai aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mulai 
dari Rayon FISIP Universitas Jember sebagai bendahara, PMII 
Cabang Jember sebagai Bendahara dan Pengurus Koordinator 
Cabang (PKC) PMII Jawa Timur sebagai Tim Media. Selepas dunia 
mahasiswa, Ely kini juga tercatat sebagai bagian dari Fatayat Kota 
Jember. 

Sebagai aktivis, Ely berhasil memadukan dua hal yang sulit 
bisa ditempuh oleh aktivis lainnya. Yakni menyeimbangkan antara 
kuliah dengan kegiatan social. Ely berhasil lulus S1 dengan cukup 
baik di Universitas Jember sejak kuliah tahun 2001 di Jurusan 
Studi Administrasi Negara, dan berhasil menempuh S2 pada 
kampus yang sama.

Kegiatan yang diingat oleh Ely sebagai aktivis social adalah 
saat mendirikan Rumah Pelangi Padasan dan pendampingan anak 
TKI yang terjerat NAPZA. Ely bercerita, bahwa Rumah Pelangi 
Padasan adalah rumah inspirasi untuk kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. Terdapat sekitar 50 anak yang diberdayakan dalam 
beberapa kegiatan yang menunjang terhadap kecerdasan dan 
keterampilan. Rumah Pelangi Padasan ini terletak di Dusun 
Padasan, Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Selain itu, Ely juga aktif melakukan pendampingan TKI 
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yang terkana NAPZA. Lokasi pendampingan terletak di Desa 
Ledokombo Kabupaten Jember. Ely mendampingi setidaknya 19 
anak usia SD dan SMP yang terdeteksi pengguna NAPZA yang 
ditinggal keluarganya keluarga negeri menjadi TKI. 

Berbagai pengalaman sebagai aktivis, jurnalis telah 
membentuk sosok Ely yang mampu berkomunikasi dengan 
berbagai pihak dan memahami pentingnya team work dalam 
mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai bersama. 

Komitmen Mengawal Demokrasi: 
Dari Internalisasi Ke Eksternalisasi

Keterlibatan Ely pertama kali ke dunia pemilu berawal sejak 
tahun 2015, saat Ely menjadi anggota panitia Pengawasan 
Pemilih (Panwaslih) Kebupaten Jember dengan Jabatan sebagai 
Koordiantor Divisi Pengawasan. 

Pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari berbagai 
referensi buku buku tentang pemilu, juga berhasil menggerakkan 
Ely untuk menulis gagasannya di berbagai media. Setidaknya 
terdapat beberapa  tulisan yang terbit di berbagai media. Di 
antaranya, Depolitisasi Masjid, terbit di Koran Radar Jember pada 
13 April 2018; Hoax dan Kedaulatan Pemilu, yang terbit di Koran 
Sindo pada 2 Mei 2018; Menegakkan Kedaulatan Pemilu Bersama 
Santri, terbit di Duta Masyarakat pada 3 Mei 2018; Media Penyiaran 
dalam Pusaran Pemilu, terbit di Portal Media Opini IDencer. Cermin 
Demokrasi yang Retak, terbit di Prokon Aktivis, 2004.

Selain gagasan, Ely juga memiliki kometmen mengawal 
demokrasi. Ely menganggap bahwa syarat utama agar dapat 
mengawal demokrasi adalah dapat menyelenggarakan pemilu 
yang bebas dari pelanggaran. Tentu saja untuk dapat melaksanakan 
pemilu yang bersih menyaratkan adanya kesadaran dan partipasi 
berbagai elemen dalam mengawal pemilu. 

Untuk itu, harus ditopang oleh kepastian hukum yang jelas 
terhadap pelanggaran pemilu. Ely tidak menginginkan kasus pada 
2015 kembali terulang. Saat para pelanggar yang menggunakan 
money politik dalam mempengaruhi pemilih belum disediakan 
pasal pemidanaannya. 

Bagi Ely, pemilu yang bersih dan bebas pelanggaran akan 
menciptakan  kepercayaan (trust) masyarakat. Saat masyarakat 
sudah percaya, maka akan mendorong terhadap partisipasi 
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masyarakat dalam mengawal demokrasi. “Jika yang terjadi 
sebaliknya, maka kita hanya akan melaksanakan pemilu procedural, 
yang kehilangan substansi dan kepercayaan masyarakat”. Ujarnya

Kini Ely terus berjuang untuk demokrasi. Komitmennya ia rawat 
bersama kerja kerja kepemiluan. Ada rakyat yang mendambakan 
pemilu bersih menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana juga ada 
kasih kayang keluarga dalam jejak karirnya. 
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SRIKANDI PENGAWAL DEMOKRASI 
JAWA TIMUR 

Eka Rahmawati

Rabu 25 Juli 2018 menjadi hari yang bersejarah bagi Eka 
Rahmawati. Hari itu ia berdiri bersama 80 orang  komisioner 
terpilih lainnya dari 34 provinsi mengikuti prosesi pelantikan 
anggota Bawaslu Provinsi  Se-Indonesia di Hotel Grand Sahid 
Jaya, Jakarta. Eka bersama ketiga rekannya, Nur Elya Anggraini, 
Purnomo Satriyo Pringgodigdo, dan Mohammad Ikhwanudin 
Alfianto adalah empat anggota Bawaslu Jatim hasil penambahan 
masa bakti 2018-2023, menggenapi jumlah komisioner Bawaslu 
Jatim menjadi 7 orang sesuai amanat undang-undang.
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Menjadi anggota Bawaslu menjadi tantangan tersendiri 
bagi Eka. Meski tidak asing dengan dunia politik, sosok yang 
lebih dikenal sebagai aktivis perempuan ini mengaku, menjadi 
anggota Bawaslu ini adalah pertama kali dirinya bersentuhan 
langsung dengan isu teknis penyelenggaraan pemilu. Sehingga, 
ia dituntut ekstra cepat beradaptasi dengan posisinya yang baru, 
apalagi dengan latar belakangnya yang belum pernah menjadi 
penyelenggara pemilu. Sebelumnya, pengalaman Eka lebih 
banyak pada pendidikan HAM dan politik untuk pemilih (voters 
education), dan pembekalan pengetahuan sistem pemilu dan 
strategi pemenangan untuk para calon legislatif perempuan yang 
dilakoni sejak awal tahun 2000-an, dan sekali saja bersentuhan 
dengan isu pemantauan pemilu pada tahun 1999. “Sebetulnya 
saya pernah mendaftar menjadi anggota KPU Jawa Timur tahun 
2013 tapi tidak lolos di 20 besar. Terus mendaftar KPU Surabaya, 
tapi perjuangan saya juga terhenti sampai 10 besar saja,” ujarnya.

Menurut Eka, tantangan yang dihadapinya sebagai anggota 
Bawaslu bukan saja akselerasi penguasaan teknis kepemiluan 
mengingat tahapan Pemilu 2019 yang sudah berjalan, namun 
juga harapan masyarakat yang begitu besar terhadap lembaga 
ini, disamping regulasi yang terus berubah. “Ekspektasi publik 
sangat tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berintegritas 
dan berkualitas. Apalagi, terdapat trend makin beragamnya 
modus kecurangan atau pelanggaran pemilu dari masa ke 
masa. Maka Bawaslu dituntut untuk membuktikan diri, bahwa 
dengan kewenangan baru yang dimiliki lembaga ini akan mampu 
memenuhi ekspektasi publik itu. Misalnya lewat strategi efektif 
untuk pencegahan dan pengawasan pelanggaran,  penindakan 
pelanggaran yang profesional dan tanpa pandang bulu, peran 
sebagai mediator dan adjudikator handal dalam penyelesaian 
sengketa, dan sebagainya. Tentu semuanya harus tetap dalam 
bingkai integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara,” 
imbuh mantan tim seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa 
Timur tahun 2017 ini.

 
Dari Aktivis Perempuan ke Penyelenggara Pemilu

Eka memiliki pengalaman panjang sebagai ‘gender justice 
advocate’. Tidak hanya di Jawa Timur, sepak terjang Eka dalam 
memperjuangkan hak-hak kaumnya di segala bidang membuat 
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perempuan kelahiran Nganjuk ini memiliki jaringan kerja yang 
luas dan pengalaman bekerja dengan beragam latar budaya. 
Perhatiannya pada isu gender membawa Eka beraktivitas tidak 
hanya di pelosok negeri dari Aceh hingga Papua, melainkan juga di 
sejumlah negara seperti Timor Leste, Malaysia, Thailand, Filipina, 
Nepal dan Amerika. 

Sebagai spesialis gender, tugas utama Eka adalah mendorong 
pengarusutamaan gender di berbagai latar organisasi dan dalam 
pengelolaan program. Sehingga bidang keahliannya cukup beragam 
mulai dari isu gender based violence, human trafficking, gender and 
disaster, gender and maternal/neonatal health, dan sebagainya. Eka 
juga mengaku dirinya cukup intens berkutat dengan isu gender 
and politics, terutama sejak awal tahun 2000 melalui lembaga 
lokal bernama Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) yang 
fokus mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam 
politik. Selain memberikan pelatihan penguatan pada legislator 
perempuan agar mampu menghasilkan produk kebijakan yang 
lebih adil gender, riset-riset terkait perempuan dan politik, 
serta pendidikan HAM dan demokrasi untuk pemilih, setiap 
mendekati momentum pemilu, Eka bersama jaringan perempuan 
di Jawa Timur rutin memberikan pelatihan penguatan dan strategi 
pemenangan caleg perempuan lintas partai. Kerjasama dengan 
lembaga-lembaga di tingkat nasional maupun internasional juga 
pernah dilakukannya, diantaranya dengan The Asia Foundation, 
Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Koalisi Perempuan 
Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dan sebagainya.

Keminatannya pada isu keadilan gender sudah terasah sedari 
mahasiswa, semasa ia masih duduk di semester 2 di Fakultas 
llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. “Sejak 1995 
saya sudah merasa terpanggil oleh situasi ketidakadilan yang 
banyak dialami kaum perempuan. Sejak itu saya aktif di gerakan 
perempuan. Saat krisis moneter terjadi di tahun 1997, saya turut 
mendirikan Kelompok Aksi Perempuan Surabaya (KAPAS) yang 
aktivitas pertamanya adalah charity action dengan sembako dan 
susu super murah untuk ibu-ibu miskin kota yang jangankan 
membeli susu, membeli beras saja tidak mampu. Tahun 1998 saya 
dengan KPPD dan jaringan gerakan perempuan juga melakukan 
aksi damai menuntut rezim totaliter saat itu agar segera mengambil 
langkah menstabilkan ekonomi, karena perempuan miskin adalah 
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kelompok yang paling terhimpit oleh situasi krisis moneter. Dan 
itu adalah demonstrasi pertama yang berhasil turun jalan, karena 
tidak satupun gerakan mahasiswa saat itu diijinkan untuk unjuk 
rasa diluar kampus. Selanjutnya, kurang lebih tujuh tahun saya 
mengembangkan dan mengelola crisis center untuk perempuan 
dan anak korban kekerasan di Surabaya, sebelum kemudian 
bekerja dengan NGO internasional di Timor Leste awal tahun 
2004,” kenangnya. 

Lantas apa yang membuat Eka tertarik masuk ke institusi 
penyelenggara pemilu?

“Sebetulnya ini bermula dari riset yang dilakukan oleh KPPD 
mengenai keterwakilan perempuan dalam politik tahun 2012, 
dimana disproporsionalitas perempuan dalam politik sangat 
tinggi. Tidak hanya dalam institusi penyelenggara negara baik 
eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun juga dari aspek 
penyelenggara pemilu, dimana representasi perempuan saat itu 
sangat rendah bahkan kurang dari 15% bila dibandingkan laki-
laki. Akses politik perempuan sangat terbatas, namun mereka 
juga dihadapkan pada hambatan internal seperti modalitas politik 
dan mental block. Di sisi lain, sudah lama aktivis perempuan 
menyadari bahwa jika ingin mengubah situasi mereka harus 
masuk pada sistem pengambilan keputusan dan pembuatan 
kebijakan. Kami selama ini mendorong perempuan untuk masuk 
di jantung perubahan, yakni di arena pengambilan keputusan. 
Namun sebaliknya tidak banyak perempuan bahkan mereka yang 
aktivis yang punya cukup nyali untuk betul-betul bertarung di 
arena politik. Nah, berangkat dari latar itu saya diminta mewakili 
teman-teman kelompok perempuan ini untuk mendaftar menjadi 
penyelenggara pemilu di tahun 2013 dan 2014, meskipun masih 
belum berhasil saat itu. Jadi ini semacam strategi jaringan, yang 
bingkainya tetap gerakan perempuan.” 

Peluang Eka pun mulai terbuka ketika ia menjadi Tim 
Seleksi Panwaslu Kab/Kota Se Jawa Timur 2017-2019. Dari situ 
pengetahuannya mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan 
pemilu semakin terbuka. Dengan modalitas ini ia kembali mengikuti 
seleksi sebagai penyelenggara di tahun 2018, dan akhirnya berhasil 
terpilih sebagai anggota Bawaslu hasil penambahan untuk periode 
bakti 2018-2023.

Bagi Eka, nilai strategis menjadi anggota Bawaslu bukan saja 
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kesempatan untuk lebih dekat memotret potential barriers yang 
dihadapi perempuan dalam bingkai demokrasi elektoral. Lebih dari 
itu, prinsip inklusifitas demokrasi mengandaikan kehadiran dan 
keterlibatan aktif semua kelompok sosial  terutama mereka yang 
selama ini terpinggirkan. Langkah afirmasi dengan menambah 
jumlah perempuan untuk menjadi Srikandi pengawas pemilu 
merefleksikan komitmen Bawaslu untuk terus memperbaiki 
kualitas demokrasi di Indonesia. Meski menurut Eka, komitmen 
ini harus terus dijaga, salah satunya dengan memastikan gender 
concerns masuk di semua aspek dan tahapan pemilu, mengingat 
Bawaslu bukan hanya sebagai implementator melainkan juga 
regulator penyelenggaraan pemilu.

Memberdayakan Srikandi
Selain 2 orang perempuan di tingkat provinsi, saat ini di 

Jawa Timur tercatat 23 perempuan menjadi anggota Bawaslu di 
tingkat kabupaten/kota dari total 176. Memang jika dilihat dari 
segi prosentase masih terbilang kecil, namun setidaknya jumlah 
ini sudah meningkat 2 kali lipat dibanding periode sebelumnya. 
Disamping itu, menurut Eka, Srikandi Bawaslu yang ada saat 
ini juga memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya. Secara 
kapasitas banyak yang berlatar belakang pendidikan S-2. Banyak 
pula inisiatif bagus yang muncul dari Srikandi, contohnya 
beberapa sangat kreatif dalam memproduksi bahan sosialisasi 
pengawasan kepada masyarakat, khususnya pada segmented 
target seperti millennials, santri, mahasiswa dan pemilih pemula, 
kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

23 orang Srikandi kabupaten/kota ini tersebar di berbagai 
divisi. Ada yang membidangi pencegahan, ada yang di penindakan, 
namun sebagian besar membidangi organisasi dan SDM. Meski 
demikian, dijelaskan Eka, semangat ‘sisterhood’ mengikat para 
Srikandi dalam menjalankan tugasnya. “Keragaman latar belakang 
dan pengalaman para Srikandi turut mewarnai kontribusi mereka 
bagi Bawaslu. Mereka membangun solidaritas dan saling dukung 
dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan, pengawasan dan 
penindakan pelanggaran pemilu. Ada wadah lintas divisi yang 
jadi wahana mereka berdiskusi tentang pendekatan penanganan, 
berbagi dan saling menguatkan, termasuk mendiskusikan 
hambatan-hambatan yang mereka alami sebagai perempuan 
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pengawas. Harap diingat bahwa mereka ini memiliki problem 
spesifik yang mungkin tidak dialami oleh para pengawas laki-laki. 
Sehingga isu semacam ini harus diakomodasi juga.”  

Disamping kompetensi, membangun rasa percaya diri dan 
sisterhood Srikandi ini penting menurut Eka, karena hanya dengan 
demikian potensi terbaik dan solidaritas antar pengawas bisa 
dibangun. “Mungkin pertama pintu masuknya bisa lewat isu yang 
khas perempuan. Tapi tujuan jangka panjangnya adalah dalam 
rangka membangun soliditas pengawas dan mengeluarkan potensi 
terbaik mereka dalam melakukan tugas utama pengawasan,” 
pungkas Eka.
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TIGA PERIODE MENGAWAL DEMOKRASI 
MOJOKERTO 

“Kedepankan Integritas, Jaga Independensi, Maka Kita Akan Bisa 
Bekerja Secara Profesional” 

-Afidatusholikha
(Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan AntarLembaga 

Bawaslu Kabupaten Mojokerto)

Kalimat itu meluncur secara tegas dari bibir Afidah ketika 
ditanya kiat sukses menjadi penyelenggara pemilu. Perempuan 
dengan bintang Sagitarius ini rupanya sudah malang melintang 
di dunia penyelenggaraan pemilu. Sejak tahun 2009 ia telah ikut 
mengawal demokrasi di Kabupaten Mojokerto sebagai anggota 
KPU 2 periode. Tidak salah bila keberadaan penyelenggaraan 
pemilu mulai dari regulasi dan penyikapan terhadap masalah yang 
timbul dari kepemiluan begitu lihai diselesaikan oleh gadis desa 
Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Mojokerto ini. 
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Meskipun masa kerjanya di KPU belum usai, pada Agustus 
2018 ia masuk terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten 
Mojokerto periode 2018 – 2023. Dengan latar belakang pendidikan 
yang tidak ada korelasi secara langsung dengan kepemiluan, anak 
pertama dari 5 bersaudara ini mengakui ada tantangan tersendiri 
menjadi penyelenggara pemil. Aktifis Fatayat dan PMII tersebut 
merupakan alumnus Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
jurusan Pendidikan Agama Islam. 

“Justru saya merasa tertantang untuk terus belajar, lagipula 
itu merupakan pengetahuan teknis yang bisa didapat di lapangan 
melalui pengalaman, jadi tidak ada masalah”, tutur Afida. 

Selama menjadi anggota KPU, beberapa tahapan penting sudah 
pernah ditangani oleh Afidah, mulai dari proses pemutakhiran 
data pemilih hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. 
Kini dia dipercaya oleh teman-temannya sebagai Koordinator 
Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar 
Lembaga. 

“Pengetahun dan pengalaman teknis di KPU, sangat 
membantu saya dalam melakukan pengawasan secara maksimal 
saat saya menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto”, jelas 
Afida. 

Dalam setiap tahapan pemilu dipastikan ada titik-titik rawan 
yang harus diwaspadai. Disitulah membutuhkan fokus pengawasan 
yang lebih. Afidah mencontohkan dalam tahapan pemutakhiran 
pemilih, masih ditemukannya data ganda dan pemilih dengan 
data yang kurang benar. Sementara pada tahapan penghitungan 
suara, masih ditemukan kesalahan dalam penulisan berita acara 
dan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Form C1. 
Belajar dari pengalaman sebagai penyelenggara teknis, Afida 
kemudian membuat identifikasi titik rawan dan pola pengawasan 
serta penyelesaiannya.

Saat disinggung tentang ungkapannya terkait kiat sukses 
menjadi penyelenggara pemilu, Afida tidak menampik bahwa 
seringkali mendapat pressure dari pihak-pihak tertentu untuk 
diakomodir kepentingannya, padahal jelas-jelas menabrak 
regulasi.

“Sudah banyak pengalaman itu, yang ini minta begini, yang 
itu minta begitu”, kata Afida sembari tersenyum. 

Dia mencontohkan, saat verifikasi parpol calon peserta pemilu. 
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Beberapa pihak berusaha meloby dirinya untuk minta kelonggaran 
atas administrasi yang masih kurang. Upaya Intervensi dari pihak-
pihak tertentu saat penyelenggara akan membuat keputusan-
keputusan strategis, dan sebagainya, menurut Afida, merupakan 
tantagan untuk tetap menjaga independensi dan azas-azas 
penyelenggara pemilu lainnya. Bekerja dengan mengedepankan 
integritas, akan membuat penyelenggara pemilu bisa bekerja 
secara nyaman dan profesional. Sekali terikat transaksi politik 
dengan pihak-pihak tertentu, khususnya peserta pemilu, marwah 
personal dan lembaga akan tercederai.

Perempuan berjilbab, yang masih single ini juga menceritakan 
keseruannya dalam mengawal pemilihan kepala daerah di 
Kabupaten Mojokerto.  Pada Pilkada Mojokerto tahun 2010 
sempat diwarnai kerusuhan pembakaran gedung dan kendaraan 
dinas di kantor DPRD setempat, akibat tidak lolosnya salah satu 
bakal calon bupati. 

Pengalaman tersebut mengajarkan pentingnya berkomunikasi 
dengan semua pihak terkait, mulai dari jajaran pemerintahan, 
aparat keamanan, tokoh-tokoh masyarakat untuk menciptakan 
situasi politik yang kondusif. Antisipasi permasalahan melalui 
pola pencegahan dan pengawasan yang maksimal. Itu sebabnya, 
hari ini Afidah menikmati salah satu perannya sebagai Kordiv PHL 
(Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga ) di jajaran Bawaslu 
kabupaten Mojokerto. 

“Menjadi Penyelenggara Pemilu itu keren, yang penting 
profesinal ya”, tutur Afidah diselingi tawa ringan menutup proses 
wawancara dengannya.
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BIODATA PENULIS

Nama   
AFIDATUSHOLIKHA

Panggilan 
Afidah

Tempat Tgl Lahir
Mojokerto, 2 Desember 1977

Alamat
Ds. Kunjorowesi RT. 2 RW. 1 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto

Pendidikan 
S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya

Jabatan  
Koordiv PHL Bawaslu Kab. Mojokerto

Hobby 
Traveling

Karier  
1. Guru (1999-2002)
2. Kepala Madrasah (2002-2009)
3. Anggota  KPU Kab. Mojokerto Divisi Teknis 

Penyelenggaraan (2009-2014)
4. Anggota KPU Kab. Mojokerto Divisi Perencanaan dan 

Data  (2014-2018)
5. Anggota Bawaslu Kordiv. PHL Kab. Mojokerto (2018 

-2023)

Motto  
Hidup harus bermanfaat bagi orang lain
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MERAWAT DEMOKRASI 

Anik Ekowati
(Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten 

Kediri)

Anik Ekowati lahir di Desa Sekoto. Suatu Desa dari perbatasan 
Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang. Di desa ini, masa kecil 
Anik dilalui dengan bersentuhan dengan sawah, padi, tebu dan 
komuditas pertanian lainnya. Anik lahir dan besar dari keluarga 
dari petani.

Besar dari desa tak membuat Anik kehilangan mimpi dan cita 
cita. Nalar kritis dan akademis Anik sudah ditempa oleh kesadaran 
akan kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mulai menyadari bahwa 
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kualitas demokrasi masih buruk saat lepas dari SMA. Ketertarikan 
dalam demokrasi dan dunia pemilu diwujudkan dengan 
keterlibatannyaa dalam pemantau pemilu dalam JPPR pada tahun 
1999.

Anik mengalami proses pergolakan pemikiran perihal 
demokrasi dan dunia kepemiluan. Apalagi ia merasakan hidup 
dalam zaman orde baru. Baginya, selama orde baru, pilar-pilar 
demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan 
media massa berada pada kondisi lemah. Demokrasi Pancasila 
pada masa itu tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, 
bahkan cenderung ke arah otoriatianisme.

Setelah tahun 1999,Anik melanjutkan studi S1 ke Universitas 
Dr. Soetomo Surabaya. Lulus S1, Anik kembali ke kampung 
halamannya. Cita citanya sederhana dan sebagaimana pada 
umumnya. Anik ingin membangun kampung halamannya. 

Hal pertama yang Anik lakukan dalam kegiatan sosial adalah 
penyuluhan kesehatan pencegahan penyakit TB (tubercolusif) 
dan pendampingan penderita TB. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Khususnya di 
desa tentang bagaimana menjaga hidup sehat agar tidak tertular 
penyakit TB. 

Lebih jauh, dalam Program TB Care, Anik bersama koleganya 
menggagas adanya Peraturan Daerah (Perda) penanggulan TB di 
Kediri. Selain pendampingan tubercolusif, ia juga mendampingi 
disabilitas, gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Yang menarik adalah ketika Anik yang memiliki sejumlah 
kegiatan sosial dan sedikit memiliki waktu, Anik juga melanjutkan 
pendidikan S2 di Universitas Islam Kadiri (UNISKA). Hal ini 
menunjukkan bahwa Anik memiliki disiplin yang tinggi dan juga 
semangat untuk terus belajar di jenjang pascasarjana. 

Bagi Anik, dalam menjalankan kehidupan maka harus 
berimbang.Selain dalam kegiatan social bermasyarakat, maka 
diangap perlu terlibat dalam ruang demokrasi. Untuk itu, 
pada tahun 2017 atas ajakan temannya, ia memberanikan diri 
untuk daftar menjadi Pengawas Pemilu.Ajakan temannya ini 
membuahkan hasil. Anik lolos dan diterima sebagai bagian dari 
pengawas pemilu yang saat itu masih bersifat ad hoc.

Akhirnya pada Agustus 2017,Anik dilantik di Gedung Grahadi 
Surabaya. Anik diberikan amanah menjadi Ketua dan sekaligus 
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menangani Divisi SDM. Hal ini menjadi momen penting dalam 
dunia demokrasi, sebab dalam sejarah Kabupaten Kediri, Anik 
berhasil tercatat sebagai Ketua Pengawas Pemilu perempuan 
pertama kali. Suatu capaian yang luar biasa. Mengingat bahwa 
Anik berhasil mendobrak stigma bahwa perempuan harus di 
belakang.

Pada awal kebijakannya, Anik mendorong sinergitas antara 
lembaga penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah. Untuk 
rekrutmen Panwascam, Anik berupaya mengajak keterlibatan 
perempuan di Panwascam. Hanya saja memang masih sulit 
melakukan rektrutmen panwascam dari unsur perempuan. Dari 
78 orang hanya 9 pengawas pemilu yang berasal dari unsur 
perempuan. Walaupun demikian, demokrasi di Kediri berjalan 
dengan baik tanpa ada kendala yang signifikan. Pilkada berjalan 
damai dan lancar. Meskipun dalam pengawasan ada salah satu 
TPS dilaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU).

Selesai Pilkada, Anik juga terlibat sebagai pengawas dalam 
Pemilihan Gubernur. Dengan diterapkannya Undang –undang 
7 tahun 2017, memiliki konsekuensi tersendiri terhadap dunia 
demokrasi. Pengawas pemilu yang awalnya ad hoc, kini telah 
menjadi permanen. Anik diterima sebagai Bawaslu pada periode 
2018-2023. 

Anik mendapatkan mandat sebagai Koordinator Divisi 
Sengketa. Divisi ini kurang diminati oleh banyak pihak. Karena 
harus menyelesaikan banyak sengketa yang niscaya terjadi dalam 
pemilihan umum. Namun bagi Anik, Divisi Sengketa menjadi 
tantangan tersendiri.

Pasca dilantik,Divisi ini langsung dihadapkan dengan kasus 
permohonan partai politik untuk penyelesaian sengketa proses 
penetapan daftar calon sementera anggota legislatif. Anik 
menunaikan tugasnya dengan sukses. Sengketa bisa diselaikan 
dengan mediasi.

Bagi Anik, bergabung menjadi keluarga Bawaslu adalah 
amanah yang harus dijalankan dengan baik. Kejujuran dan hidup 
bermanfaat merupakan motto hidupnya yang akan dirawat 
bersamaan dengan upaya Anik meruwat demokrasi.
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MENDORONG PERAN PEREMPUAN DI 
PENGAWASAN PEMILU 

Devi Aulia Rohim
(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu  Kabupaten Jember)

Publik di Jawa Timur patut 
berterima kasih dengan keterlibatan 
perempuan di penyelenggara Pemilu. 
Apalagi, peran kaum perempuan 
tersebut berada di lembaga 
pengawasan yang berfungsi tak 
hanya mengawasi dan menegakkah 
keadilan Pemilu sesuai asasnya: 
langsung umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil (Luber Jurdil), tapi lebih 
jauh dari itu juga bertanggungjawab 
terhadap pendidikan dan literasi 
politik kepada masyarakat.

Jika melihat angka, jumlah 
keterwakilan perempuan di Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim 
mencapai 13 persen dari total seluruh 
anggota Bawaslu di Jatim. Yakni 2 
orang perempuan di tingkat provinsi. 
Sementara di tingkat kabupaten/kota 
tercatat 24 perempuan. Sedangkan 
di Jember, dari lima komisioner 
Bawaslu, dua diantaranya juga 
perempuan. Salah satunya adalah 
Devi Aulia Rahim, yang sering 
dipanggil Devi.

Alumni Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Jember 
ini merasa terpanggil untuk ikut 
mendorong keterlibatan kaum 
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perempuan di Pemilu. Karena bagi Devi, peran perempuan dalam 
penyelenggaraan Pemilu akan meningkatkan kualitas demokrasi. 
Perempuan menurutnya merupakan pilar yang menjadi penopang 
pengetahuan keluarga, juga masyarakat.

Apalagi, berbekal pengalaman yang dimiliki, Devi meyakini 
keterlibatannya di Bawaslu dapat menjadi motor penggerak yang 
dapat mengakselerasi kepedulian kaum perempuan terhadap 
isu-isu Pemilu. Di antaranya menjadi agen pendidikan politik 
dan demokrasi serta ujung tombak bagi kelompok yang concern 
melawan kejahatan politik: politik uang. 

Ibu tiga anak ini mengawali karir di penyelenggara pada 
Panwaslu Kabupaten 2017, awal kehamilan anak ketiganya. 
Kehamilannya tidak mengurangi semangat dan kinerjanya untuk 
mengawasi tahapan pemilihan. Tidak ada alasan hamil besar dan 
memberikan ASI eksklusif untuk tak mengabdi pada negara. 
Bahkan, kesempatan cuti hanya diambil tiga minggu 

Kegigihan perempuan yang lahir di Ngawi dan besar di Madiun 
ini sudah tertanam dari pelajaran hidup yang harus selalu kerja 
keras. Karena baginya hidup harus terus berjuang dan menebar 
energi positif. Begitu juga dalam hal mencapai kesuksesan.

Mencapai sukses menjadi impian setiap orang. Meskipun 
definisi sukses berbeda-beda. Sukses bagi sosok Devi ini ketika 
bisa bermanfaat bagi orang lain. Senang bersosialisasi dan cepat 
beradaptasi di lingkungan baru. Inilah yang menjadi bekal bagi 
Devi selama ini. Terlihat dari beberapa hal yang sudah dilakukan. 
Mulai tahun 2010 sampai 2017, dia aktif sebagai pendamping baik 
program CSR ataupun program kementerian.

Dari Pendamping menjadi Pengawas Pemilu
Dikenal sebagai aktivis yang getol melakukan pendampingan, 

membuat Devi mudah menyesuaikan diri dalam menjalankan 
tugas sebagai pengawas Pemilu. Aktivitas pendampingan itu 
dimulai sejak Devi dipercaya sebagai Sekretaris Bidang III 
(Pengembangan Perempuan) PMII Cabang Jember Tahun 2006 – 
2007 lalu. Semenjak itu, istri Beny Eko Rahmatullah ini semakin 
tertarik dengan dunia pendampingan. Setahun kemudian, 2007-
2008, Devi diamanahi sebagai Ketua Bidang III (Pengembangan 
Perempuan) di organisasi yang sama.

Selepas menempuh strata satu di Universitas Jember, Devi 
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mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-FATH 
Jember Tahun 2014 – 2016. Di lembaga pendidikan non formal yang 
fokus terhadap kegiatan literasi anak ini, Devi menjabat sebagai 
direktur. Dari sinilah dia mulai dipercaya sebagai penggerak 
masyarakat, utamanya kaum perempuan di Perumahan Bumi 
Tegal Besar Kaliwates Jember, tempat tinggalnya. Dia kemudian 
dipasrahi sebagai Ketua Dasa Wisma dan Ketua PKK RT 02 RW 
044.

Di luar tempat tinggalnya, Devi dipercaya sebagai Sekretaris 
Bidang Hukum, Politik dan Advokasi Fatayat Cabang Jember 
Tahun 2015 – 2018. Lagi-lagi, dirinya tak bisa melepaskan diri 
dari kegiatan yang bersifat pendampingan dan pemberdayaan. Di 
periode yang hampir bersamaan, dirinya juga dimandati menjabat 
Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan Ikatan Alumni PMII 
Cabang Jember 2016 – 2018. Namun sebelum periodenya selesai, 
Devi terpaksa menanggalkan “jabatan” itu karena berbenturan 
dengan aturan yang melarang penyelengara pemilu menjadi 
pengurus organisasi, baik yang berbadan hukum atau tidak.

Di bidang profesional, perempuan kelahran Ngawi, 29 Agustus 
1985 ini, juga pernah menjalankan program pendampingan 
dan pemberdayaan dari lembaga donor. Di antaranya, rogram 
pengawasan dalam realisasi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang 
diberikan pemerintah kepada masyarakat lewat BMT. Program 
yang berlangsung selama 10 Agustus 2009 – 10 Nopember 2009 
dibawah kendali PT Arun Prakarsa Inforindo kerjasama dengan 
Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Berikutnya, pada 1 Maret 2010 – 30 September 2010, Devi 
terlibat dalam program edukasi dan kampanye HIV AIDS di 
sekolah-sekolah dan posyandu. Program bertajuk Stop Aids Jawa 
Timur 2010 ini merupakan program CSR Unilever. Dia dipercaya 
sebagai penanggung jawab program sekaligus fasilitator di wilayah 
Kota Madiun.

Kegiatan pendampingan memang terlanjut melekat. Setahun 
setelahnya, 1 Maret 2011 – 30 Oktober 2011, Devi masih dipercaya 
untuk melakukan pendampingan program NGO SPeKTRA 
kerjasama dengan CSR Unilever. Tapi nama program dan lokusnya 
berbeda. Kali ini, mantan Ketua Pramuka (Pradana Putri) MAN 
Kembangsawit Kabupaten Madiun Tahun Periode 2001–2002 
tersebut, bertugas memberikan Edukasi dan Kampanye Sikat Gigi 
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pagi dan malam di sekolah-sekolah dan posyandu di Kabupaten 
Jember.

Rupanya program itu terus berlanjut dengan sasaran dan 
nama program yang berbeda. Sejak 2 April 2012-31 Oktober 
2012, Devi diamanahi koordinator sekaligus fasilitator pada 
program CSR Unilever yang bekerjasama dengan NGO SPeKTRA 
Surabaya. Dia menjalankan program edukasi dan kampanye 
kepada petani perempuan dan perempuan petani kedelai hitam. 
Program bertajuk “Women Program” Pemberdayaan Perempuan 
Petani Kedelai Hitam bertujuan supaya kaum perempuan petani 
lebih berkembang, baik pengetahuan maupun perekonomian 
mereka. 

Kerjasama antara Unilever dengan NGO SPeKTRA Surayaba 
ini berlanjut hingga 1 April 2015 – 30 November 2015 dengan 
nama program yang berbeda. Menariknya, Devi lagi-lagi dipercaya 
sebagai fasilitator dan penanggungjawab program tingkat 
kabupaten. Di akhir program pendampingan dan edukasi dalam 
memberikan edukasi dan kampanye kepada remaja untuk hidup 
sehat melalui sekolah menengah di Kabupaten Jember tersebut, 
menjadi awal bagi Devi memasuki dunia baru di kegiatan serupa: 
pendampingan masyarakat.

Di tahun 2016-2017, Devi ambil bagian dalam program 
pendampingan dan pemberdayaan desa yang diselenggarakan 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi. Dia diterima sebagai pendamping desa tingkat 
kecamatan. Dalam program ini, Devi kian menunjukkan kiprahnya 
sebagai pendamping. Dan perempuan tetap menjadi konsernnya 
dalam program tersebut. 

Perempuan dan Pencegahan Politik Uang
Dalam stigma patriarkhi, perempuan dieratkan dengan 

persoalan rumah tangga yang kerap berurusan dengan logistik dan 
uang. Sampai muncul istilah perempuan mata duitan. Celakanya, 
label itu meluas ke ranah publik, hingga jika ada lelaki yang 
melakukan korupsi maka kaum perempuan yang tetap disalahkan. 
“Pasti gara-gara tergoda perempuan”.

Padahal, menurut Devi, justru sebaliknya. Perempuan malah 
bisa menjadi agen pencegahan korupsi, termasuk praktik money 
politic dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena peran perempuan 
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dinilainya sangat strategis dan besar. Selain dikenal memiliki 
kecerdasan ganda, perempuan juga banyak terlibat di berbagai 
sektor. Mulai urusan domestik hingga publik. Mulai rumah tangga 
hingga negara. 

Dalam visinya sebagai anggota Bawaslu, Devi bakal 
menjadikan perempuan sebagai ujung tombak pendidikan 
anti politik uang yang dimulai dari keluarga. Semisal dengan 
mengajarkan anak untuk tidak mengambil atau menerima yang 
bukan haknya. Mengampanyekan gerakan anti politik uang di 
komunitas masyarakat dan lingkungan sosial. Dari kelompok 
arisan, pengajian, hingga di lingkungan pekerjaan. Perempuan bisa 
diandalkan. Karena bisa lebih dipercaya. Sehingga peran mereka 
bisa menjadi semacam early warning system untuk mencegah 
praktik money politic.
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SINGLE FIGHTER DARI TIMUR 
Devita Yustiari Dewi, SH.

(Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo)

Perempuan bernama lengkap Devita Yustiari Dewi, SH. ini 
biasa dipanggil Devita. Merupakan puteri pertama dari pasangan 
Bapak Eddy Mulyanto dan Ibu Purwati yang terlahir pada tanggal 
23 Juli 1978 di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten 
Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Devita adalah jebolan Universitas 
Abdurrahman Saleh Situbondo dengan gelar Sarjana Hukum. 
Tahun 2004, dia mengawali karirnya sebagai tenaga pengajar di 
Lembaga Pendidikan milik Yayasan Nurul Ulum Asembagus. Pada 
tahun itu pula, ia mengabdipada Madrasah Aliyah NU Islamiyah 
sampai dengan tahun 2009. Perempuan dengan suara merdu itu 
rupanya pernah mengisi ruang siar di Radio Bhasa FM.

Pengalaman lainnya yang pernah digeluti ialah menjadi 
Tenaga Pendamping Provinsi Program GERDUTASKIN di tahun 
2007- 2009 dan Tenaga Pendamping Program PPIP pada tahun 
2010 – 2011. 
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Devita memulai debut kepemiluanya pada tahun 1999 
dengan menjadi Koordinator Kabupaten Jaringan Pendidikan 
Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Situbondo. Ia terjun langsung 
menjadi penyelenggara pemilu sebagai anggota Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK)  Kecamatan Jangkar sejak tahun 2013 – 2018. 
Sempat menjadi Ketua PPK Jangkar di tahun 2015 pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. 

Hingga pada tahun 2018 lalu, tepatnya 14 Agustus, Devita 
bersama empat sahabat lainnya dilantik sebagai Anggota Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo masa bakti 
2018 – 2023. Dengan berbekal pengalaman organisasi sebagai 
Koordinator Divisi Hukum dan HAM di PC PMII Kabupaten 
Situbondo tahun 1999, ia dipercaya mengampu Divisi Hukum, 
Data dan Informasi pada amanah baru yang dia emba. Di jajaran 
Bawaslu Situbondo, Devita menjadi single fighter karena dialah 
satu-satunya anggota Bawaslu Situbondo dari unsur perempuan 

Perempuan 3 anak yang punya motto hidup JADILAH DIRI 
SENDIRI ini menyatakan bahwa pemilu yang berintegritas dan 
berkualitas harus menjadi niat bagi diri sendiri dahulu. Pemilu 
harus dijadikan gerbang perubahan untuk melahirkan pemimpin 
yang lebih baik, pemimpin yang bisa membawa nasib rakyat, 
bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Karena pada hakikatnya 
pemilu adalah kita. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu 
Tegakkan Keadilan Pemilu.
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BIODATA PENULIS

Riwayat Pendidikan
• SD Negeri 4 Jangkar / 1990
• SMP Negeri 1 Jangkar / 1993
• SMA Ibrahimy Situbondo / 1996
• Universitas Abdurrahman Saleh / 2001

Pengalaman Pekerjaan
• Tenaga PendampingPropinsiProgram GERDUTASKIN/ 2007 

-2009 
• Tenaga PendampingProgramPPIP (2010-2011)

Pengalaman Kepemiluan
• Koordinator Kabupaten Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 

Rakyat  (1999) 
• Anggota PPK  Kecamatan Jangkar Pada Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Timur (2013)
• Anggota PPK Jangkar Pada Pemilihan Umum (2014)
• Ketua PPK Jangkar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKab. 

Situbondo (2015)
• Anggota PPK Jangkar Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

ubernur Jawa Timur (2017)
Pengalaman Organisasi

• Ketua Osis SMA Ibrahimy/ 1994
• Wakil Ketua SMPTUniversitas Abdurrahman Saleh / 1998.
• Ketua BEM Fakultas HukumUniversitas Abdurrahman Saleh / 

1999
• DivisiHukum dan Ham PC.PMII Situbondo (1999) 
• Anggota LPBH NU Situbondo / 2000
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PEREMPUAN SEGUDANG AKTIVITAS 

Dian Pratmawati
(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Mojokerto)

Melangkahkan kaki ke Gedung Hotel Bidakara Grand Pancoran 
Jakarta untuk menghadiri pelantikan Anggota Bawaslu Kab/Kota 
Periode 2018- 2023, mungkin tidak pernah terbesit dalam pikiran 
wanita 34 tahun  ini. 

DIAN PRATMAWATI menjadi 1 dari 2 orang wanita yang 
dilantik menjadi komisioner Bawaslu Kota Mojokerto  bersama 
rekannya Indrias Kristiningrum, dan seorang rekan lainnya Ulil 
Abshor. Pagi itu merupakan hari di mana Dian disumpah untuk 
ikut mengawal amanah rakyat dalam tiap-tiap lembar surat suara 
Pemilu,  sebagai komisioner Bawaslu Kota Mojokerto masa bakti 
2018-2023.
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Walau belum pernah menjadi penyelenggara pemilu 
sebelumnya, namun dalam bidang kepemiluan bukan hal yang 
asing untuk seorang Dian. Saat mengenyam pendidikan strata 
1, Dian sudah mengambil peran sebagai anggota KPU dalam 
penyelenggaraan pemilihan Presma Universitas Negeri Malang. 
Meskipun demikian, Dian harus mengakselerasi pengetahuan dan 
UU kepemiluan. Tentulah  Dian tidak ingin menjadi “hakim” yang 
ompong tak bertaji dalam mengawasi dan mengambil keputusan 
terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Ketertarikan dan jiwa kepemimpinannya memang sudah 
tidak perlu diragukan bagi perempuan bersuara berat ini. Dia 
pernah menjadi satu- satunya perempuan sebagai Ketua Umum 
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Negeri 
Malang serta merangkap Sekretaris Regional Ikatan Mahasiswa 
Akuntansi Jawa Timur. 

Tegas dan disiplin memang lekat sekali dalam pembawaannya 
sehari-hari. Integritasnya sebagai penyelenggara pemilu 
merupakan hal yang krusial baginya dan merupakan harga mati 
dalam penegakan demokrasi di Indonesia. 

Sebelumnya pengalaman Dian lebih banyak dunia perbankan. 
Mengawali karir profesi sebagai Teller di Bank CIMB Niaga, 
menjadi satu- satunya perempuan dari 7 orang se Jawa Timur yang 
dipromosikan kantornya menjadi Operation Officer (Supervisor) 
hanya dalam 2 tahun saja. Setelah itu 5 tahun kemudian Dian 
mendapatkan promosi level Relationship Manager namun harus 
dia tinggalkan karena berbenturan dengan faktor keluarga. Dian 
tidak bisa meninggalkan keluarganya dalam jarak yang sangat 
jauh. 

Dian tak lagi bisa menekan kehausannya untuk selalu 
berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal itu 
kemudian membawanya ikut dalam seleksi anggota Bawaslu 
hingga kemudian dilantik. Dian menyadari,  terlantiknya seorang 
mantan bankir bakal menimbulkan polemik. Namun komitmen 
untuk belajar cepat dan pantang menyerah mengaktualisasikan 
diri sebagai anggota Bawaslu ditunjukkan dengan aktif mengajak 
banyak unsur masyarakat untuk bersama sama mengawal 
demokrasi.

Tantangan yang dihadapinya tidak hanya mencegah, 
membongkar dan menindak  banyak modus kecurangan dan 
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pelanggaran pemilu, tetapi juga menuntut Dian untuk terus 
bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya KPU, agar bersama 
dan secara profesional menjadi partner penyelenggara yang 
kompeten demi terlaksananya pemilu yang sukses. 

“Tentu semuanya berjalan sesuai kewenangan dan koridor 
pekerjaan masing-masing.” Imbuh perempuan aktivis HMI ini.

Perempuan dan Demokrasi
Isu gender dalam demokrasi dan kepemiluan memang mulai 

gencar dibicarakan publik. Pemerintah menyambut baik dengan 
memberikan paling tidak 30% kuota keterwakilan perempuan 
dalam pencalonan dan juga sebagai penyelenggara pemilu. 

Isu ini juga berhasil menarik seorang Dian Pratmawati yang 
semenjak dibangku kuliah selalu aktif mengasah kepemimpinan 
perempuan sebagai Kabid UPP di organisasi yang dia geluti. 
“Pemerintah punya political will yang baik mengenai isu 
keterwakilan perempuan di setiap lini kehidupan bermasyarakat. 
Kita jangan lewatkan. Harus ambil peran mengikuti perkembangan 
demokrasi kita bahkan terjun langsung ikut menentukan kebijakan 
publik” paparnya.

Sebagai aktivis perempuan, Dian memang tergolong 
baru terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu, namun 
integritasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Istri dari Nugroho 
ini sangat tidak nyaman dengan banyaknya kecurangan yang 
terbungkus beragam modus operandi.  

Tidak  hanya itu, Dian merasa keterwakilan perempuan masih 
sangat rendah dalam penyelengaraan negara. Ketimpangan ini 
menggelitiknya dan mendorong perempuan untuk ikut serta. 
Memang bukan pekerjaan mudah, tapi hal yang sulit bukanlah 
hal mustahil diwujudkan. Bersama Bawaslu Kota Mojokerto Dian 
menggagas “Kegiatan Pengawasan Partisipasif Perempuan” yang 
dihadiri 34 organisasi yang tergabung dalam Gabungan Organisasi 
Wanita (GOW)  dan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPPRI) 
di Kota Mojokerto. 

“Tidak hanya terlibat, namun harus diikuti kualitas 
penyelenggara negara yang mumpuni, jadi bukan hanya dari segi 
kuantitatif tapi juga kualitatif “ imbuhnya.

Mengaktualisasi diri dan terus meningkatkan kompetensi, 
memahami secara mendalam tata peraturan perundang undangan 
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BIODATA PENULIS

Nama 
DIAN PRATMAWATI

Panggilan
Dian

Tempat Tgl Lahir
Malang, 19 November 1984

Alamat
Jl. Argopuro 3 No. 8 RT. 001 RW, 002 Kel. Wates Kec, 
Magersari Kota Mojokerto

Pendidikan
S1 Universitas Negeri Malang 

Jabatan
Koordiv OSDM, Data dan Informasi Bawaslu Kota. Mojokerto

khususnya dalam kepemiluan terus dilakukan oleh ibu satu anak 
ini. Baginya perempuan harus berkembang, terlibat aktif  dalam 
demokrasi yang kian dewasa ini, menjadi pekerjaan rumah bagi 
seluruh warga. 

Harapan masyarakat sangat tinggi kepada penyelenggara 
negara.  “Kedepan peran aktif perempuan harus terus dirangsang, 
agar perempuan tidak melulu menjadi komoditi politik. Menjadi 
target empuk kontestan yang punya kepentingan dalam 
pemilihan, tetapi perempuan harus punya “mau” menyuarakan 
kepentingannya “ pungkasnya.
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SRIKANDI PENGAWAL DEMOKRASI  

Dwi Endah Prasetyowati
(Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan AntarLembaga 

Bawaslu Kabupaten Jember)

Saya adalah Dwi Endah 
Prasetyowati. Menjadi anggota 
Bawaslu Kabupaten Jember 
merupakan tantangan tersendiri 
bagi saya. Meski tidak asing 
dengan dunia politik dan teknis 
penyelenggaraan pemilu, saya 
yang pernah menjabat sebagai 
Komisioner KPU Kabupaten 
Jember merasa bahwa menjadi 
anggota Bawaslu adalah 
dunia berbeda saat harus 
terlibat bidang pengawasan 
dan penindakan pelanggaran. 
Sehingga, ia dituntut ekstra 
cepat beradaptasi dengan 
posisinya yang baru. 

Di Bawaslu Kabupaten 
Jember, saya dipercaya sebagai 
Koordinator Divisi Pengawasan, 
Hubungan Masyarakat dan 
Hubungan Antar Lembaga. 
Pengetahuan dan Pengalaman 
dalam menjabat sebagai 
anggota KPU Kabupaten 
Jember tahun 2014-2018, 
sangat membantu saya dalam 
melakukan pengawasan secara 
maksimal agar pemilihan 
umum dapat terselenggara 
dengan jujur dan adil.
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Ekspektasi publik terhadap Bawaslu mengenai pelaksanaan 
pemilu yang berintegritas dan berkualitas bebas dari beragam 
kecurangan dan atau pelanggaran pemilu menutut Bawaslu untuk 
membutktikan diri bahwa dengan kewenangan baru yang dimiliki, 
lembaga ini akan mampu memenuhi ekspektasi publik itu. 

Strategi efektif dalam pencegahan, pengawasan dan 
penindakan pelanggaran yang professional dan tanpa pandang 
bulu harus bisa dilaksanakan dan diterapkan oleh lembaga ini.

Awal Tertarik dengan Pemilu
Pada masa masih kuliah di Universitas Malang, saya pernah 

menjadi Ketua Komisi Pemilihan Fakultas (KPF) pada tahun 
2002 dalam pemilihan BEM Fakultas. Tidak hanya itu, di tahun 
2002-2003 saya pernah menjabat menjadi bendahara Majelis 
Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Tahun 2004 menjadi 
ketua KOPMA (Koperasi Mahasiswa), dan menjadi pengurus dan 
anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Selama 
pekuliahan aktif juga di Muslim Study (MS).

Ketertarikan saya terhadap penyelenggara pemilu sejak 
berada di bangku kuliah dan setelah lulus ikut berpartisipasi 
menjadi anggota KPPS di tingkat desa dan banyak ikut dalam 
suatu organisasi. 

Pada tahun 2014 di percaya menjadi Anggota KPU Kabupaten 
Jember untuk periode 2014-2018. Namun, di tahun 2018 saya 
mendaftar sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember, dan di 
percaya sebagai anggota Bawaslu Kab. Jember. 

Sebagai seorang penyelenggara pemilu, kegiatan sosial 
yang pernah saya lakukan adalah sosialisai tentang pemilihan 
umum yang bertujuan antara lain memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat tentang hak mereka untuk memberikan suara 
memilih calon pemimpin. Selain itu diharapkan paratisipasi rakyat 
sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan publik. Karena 
pada dasarnya salah satu di antara elemen dan indikator yang 
paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan 
penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya 
keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya 
tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau 
pemantauan proses pemilu. 

Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat 



34 SRIKANDI BAWASLU

mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya 
berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh 
suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses 
dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat 
untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan 
keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan 
bagi seluruh warga negara untuk ikut menentukan agenda dan 
melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah 
diputuskan secara bersama. 

Srikandi Bawaslu Kabupaten Jember
Dahulu perempuan dianggap sebagai seorang yang tunduk 

dan lemah. Ketika semua dibuka selebar-lebarnya, mulailah timbul 
kemerdekaan, di mana pria dan wanita mempunyai peluang yang 
sama dan kesempatan yang sama. Artinya hak atas pendidikan 
dan kesempatan bekerja sama. 

Srikandi, nama itu tak asing di telinga orang Indonesia. 
Sehingga menjadi icon sebuah kekuatan tentang wanita yang 
tangguh. Hampir setiap pergolakan dan pergerakan dengan atas 
nama perempuan, nama Srikandi ini muncul. Menjadi simbol 
kekuatan sebuah tokoh wanita.

Pada dasarnya, pemilu merupakan salah satu sarana 
demokrasi untuk memilih calon pemimpin untuk membentuk 
pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan 
rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Untuk menciptakan hal tersebut maka perlu terselenggaranya 
Pemilu yang jujur dan adil. Dimana tidak ada kecurangan-
kecurangan yang terjadi. Kecurangan ataupun manipulasi sekecil 
apapun merupakan pelanggaran dan setiap pelanggaran harus 
ditindak. Oleh karena itu, dengan kepercayaan yang diberikan 
kepada saya sebagai salah satu Srikandi Bawaslu Kabupaten 
Jember siap untuk mengawal demokrasi di Indonesia.
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BIODATA PENULIS

Nama : DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd., M.Pd.
Panggilan : ENDAH
Tgl Lahir : Jember, 12 Mei 1982
Alamat : Dsn. Krajan Tengah RT. 02 RW. 11
    Desa Balung Kulon, Balung, Jember
Pendidikan : S1 Universitas Negeri Malang
      S2 Universitas Gresik
Jabatan : Kordiv PHL Bawaslu Kab. Jember
Karir 

 » Guru  SMP Negeri 1 Balung
 » Guru  SMK As Salafi
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MENJAGA INTEGRITAS UNTUK PEMILU 
BERKUALITAS  

Erna Al Maghfiroh
(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Malang)

Perempuan dengan aktifitas 
padat sudah menjadi hal wajar. 
Namun kondrat melahirkan dan 
menyusui tidak akan terganti. 
Kemandirian perempuan bukan 
berarti mengecilkan arti orang lain. 
Namun bagaimana kita menghargai 
kemampuan diri dan waktu yang 
telah diberikan Tuhan kepada kita. 
Kemandirian memang bukan hal 
yang mudah. Akan tetapi bagaimana 
kita dapat menggali potensi diri dan 
berkreativitas.

Erna Al Maghfiroh, S.T, ibu dari 
seorang putri cantik bernama Rafila 
Samiya Yasmine dan seorang putra 
bernama Noufal Zuhdi Makarim 
yang lahir di Kota dingin Malang. 
Sering kali orang menyangka bahwa 
sosok Erna orangnya pendiam 
dan sombong, Putri ke 7 dari 10 
bersaudara yang dilahirkan oleh 
ibu Siti Aminah dan Alm Bapak 
Moh. Sanawy Chusnan sangat suka 
berorganisasi dan bersosialisasi 
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dimasyarakat mulai dari kecil. Terbukti dengan banyaknya 
organisasi yang telah diikuti.

Ketika duduk di bangku MI Maudlu’ul Ulum Malang dan SMPN 
1 Tapin Kalsel sering mengkomandani kegiatan Pramuka. Sewaktu 
di MAN Malang I, dengan postur tubuh yang  tidak terlalu tinggi 
diberi amanah untuk memimpin kegiatan PMR. Baik di dalam 
sekolah maupun diluar sekolah. 

Selain itu diberi kepercayaan juga untuk bertanggungjawab 
keuangan (Bendahara) OSIS MAN Malang 1. Tidak berhenti 
sampai disitu, ketika menjadi mahasiswa di ITP Malang juga aktif 
di Himpunan Jurusan Teknik Kimia sebagai seorang sekretaris.

Organisasi diluar sekolah/kampus juga digeluti dengan 
menjadi wakil Ketua di organisasi IPPNU mulai dari tingkatan Kota 
Malang, Provinsi Jawa Timur hingga tingkatan pusat. Di organisasi 
Fatayat Cabang juga diberikan kepercayaan untuk menggawangi 
Divisi Pendidikan dan Organisasi. Tahun 2017 hingga 2022 
diberikan kepercayaan menjadi bendahara LPBHNU Kota Malang, 
dan masih banyak organisasi-organisasi sosial lainnya yang  
diikuti.

Menapak Dunia Kerja
Ibu Siti Aminah merupakan seorang pengusaha sukses pada 

tahun 1960 an hingga tahun 1970 an. Dari darah seorang ibu yang 
pebisnis itulah Erna mencoba berwirausaha dengan memproduksi 
aksessories wanita yang dikirim ke toko-toko grosir di Kota Malang 
pada tahun 1998 hingga tahun 2006

Tahun 2006 membantu pemerintah Jawa Timur dalam 
menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak 
kenaikan BBM. Progran PAM-DKB (Program Aksi Mengatasi 
Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan) yang langsung dibawah 
tanggungjawab Sekda Provinsi Jawa Timur yang saat itu adalah 
Bapak H. Soekarwo. Dengan menjadi Pendamping/Fasilitator di 
wilayah Kota Malang dapat memastikan penyampaian bantuan 
sesuai sasaran.

Tahun 2008 Program JPES (Jaring Pengaman Ekonomi Sosial) 
sebagai kelanjutan dari progran PAM-DKB oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk pengurangan 
kemiskinan jangka panjang dan bersifat revolving, penguatan 
kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi 
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desa. Juga sebagai Fasilitaor/Pendamping di wilayah Kota Malang
Menjadi Fasilitator di Kabupaten dan Kota Malang  pada Tahun 

2010 -2014 pada program Pemerintah Jawa Timur yaitu Program 
JALIN KESRA bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang 
tidak masuk dalam data PPLS 2008 untuk memberikan bantuan 
sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing RTSM tersebut. 

Tahun 2009 hingga 2012 sebagai salah satu Leader dalam 
Program Implementasi Distribusi Tertutup LPG 3 Kg di wilayah 
Kota dan Kabupaten Malang dengan membawahi 21 orang 
fasilitator. Program ini dari Kementrian ESDM melalui beberapa 
perusahaan seperti PT LARAS RESPATI UTAMA, PT EXTENSA 
WINAYA FAKTA dan PT. MPT-BKA.

Tahun 2015 –2017 bergabung di sebuah LSM yang 
menangani pemberdayaan Perempuan Pekerja Rumahan sebagai 
Official Manager dengan salah satu tugas membuat policy paper 
mengenai perda perlindungan perempuan pekerja rumahan yang 
akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota maupun 
DPRD kabupaten/kota dimana ada kelompok Perempuan Pekerja 
Rumahan diwilayah itu.

Memulai karir di dunia kepemiluan pada tahun 2008 sebagai 
Anggota PPK Kecamatan Blimbing Kota Malang, kemudian 
tahun 2013 dipercaya menjadi Ketua PPK Kecamatan Blimbing 
Kota Malang. Yang paling teringat dan tak akan perna terlupakan 
adalah pada Pemilu 20014 disaat menjelang rekapitulasi ditingkat 
kecamatan, ada salah satu caleg dari salah satu partai bersikeras 
ingin bertemu ketua PPK Blimbing, dan akhirnya H-1 rekapitulasi 
di Kecamatan diperkenankan untuk bertemu tetapi harus dikantor 
PPK. 

Saat itu pukul 23.30 WIB., akhirnya si caleg tersebut dapat 
bertemu dengan ketua PPK Blimbing saudari Erna. Karena sudah 
larut malam, maka tanpa basa basi pertanyaan dilontarkan “ mohon 
maaf ada keperluan apa ibu ingin bertemu dengan saya?”. Sambil 
meletakkan uang didalam kantong plastik hitam besar diatas meja, 
ibu itu menjawab “Saya minta tolong untuk menambah perolehan 
suara saya dengan mengambilkan suara dari teman-teman di 
partai saya sehingga suara saya paling tinggi.” 

Dengan perasaan sedih dan heran saya pun menjawab. “Mohon 
maaf njenengan salah alamat kalau meminta saya membantu 
menambah perolehan suara njenengan, karena semua saksi partai 



39SRIKANDI BAWASLU

yang telah mengikuti rekapitulasi dikelurahan sudah memiliki 
sertifikat D1. Di mana di kelurahan itulah proses perbaikan itu 
dilakukan sehingga kami pastikan rekap dikecamatan tidak dapat 
merubah hasil perolehan suara.” Dengan wajah kecewa sambil 
menarik kantong plastik berisi uang tersebut, caleg tersebut 
berpamitan. 

Setelah menjadi Panitia Teknis Kepemiluan, pada tahun 
2017 mencoba keberuntungan untuk mendaftar menjadi 
Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang dan ternyata diberikan 
kepercayaan sebagai anggota Panwaslu Kota Malang Divisi SDM 
dan ORGANISASI. 

Ketika lembaga Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota 
menjadi lembaga permanen, seorang Erna Al Maghfiroh masih 
diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah menjadi 
Koordinator Divisi Organisasi dan SDM hingga tahun 2023.

Dalam menjalani kehidupan, Erna memiliki semboyan bahwa 
hidup adalah amanah maka amanah harus dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya dan selalu dengan ridlo Allah SWT”.
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PEREMPUAN HEBAT DAN BERDAYA 
MENGOKOHKAN DEMOKRASI   

Fina Lutfiana Rahmawati
(Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten 

Nganjuk)

Ketertarikannya di dunia politik sudah dirasakan oleh Fina 
Lutfiana Rahmawati sejak di bangku kuliah. Baginya dunia kampus 
sudah banyak memberikannya pengalaman pendidikan politik 
yang memang menjadi motivasi untuk ikut bergabung sebagai 
pengawas pemilu yang dilantik pada bulan Agutus 2018. Ketika di 
bangku kuliah, Fina aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 
Tarbiyah (BEM FT) yang kemudian tercatat sebagai Bendahara 
Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut (DPM I IAIN Sunan Ampel 
Surabaya). 

Keresahannya terhadap minimnya partisipasi perempuan 
dalam pemilu, terutama di Nganjuk yang notabenenya  perempuan 
masih sangat malu dan minim untuk mendapatkan panggung 
politik, mendorong Fina untuk ikut dalam kontestasi penyelenggara 
pemilu Badan Pengawas Pemilu tahun 2018 silam. Baginya peran 
perempuan sangatlah penting dengan menumbuhkan kesadaran 
dan pengetahuannya akan hak-hak politiknya secara mandiri dan 
cerdas. Perempuan dalam politik, tidak hanya menjadi angka ikut 
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saja, nerimo ing pandum dan makmum terhadap laki-laki memang 
menjadi kodrat perempuan. Akan tetapi ikut berpartisipasi secara 
berdaya dan independent dalam pengawasan pemilu yang 
berintegritas dibutuhkan warna dominasi perempuan sebagai 
penyeimbang.

Menjadi pemantau pemilu yang tergabung dalam KIPP, dan 
juga aktif menjadi nara sumber tentang kepemiluan menjadi modal 
dasar Fina untuk terus mengembangkan pendidikan politik secara 
partisipatif ketika menjalankan amanah sebagai anggota Bawaslu 
Kabupaten Nganjuk. 

“Berpartisipasi dalam pemilu bukan hanya ikut-ikutan saja, 
akan tetapi merupakan kesadaran yang benar-benar berasal dari 
hati.” Tandasnya.

Merubah mindset masyarakat memang tidak mudah. 
Membangun kesadaran masyarakat yang benar-benar berasal dari 
kesadaran hati tidak cukup disampaikan secara lisan. Turun ke 
lapangan, memotret permasalahan menjadi sangat efektif untuk 
membangun pemilu yang berintegritas. 

Demokrasi akan lebih indah dengan partisipasi perempuan. 
Kokohnya demokrasi tergantung dengan perempuan. Karena 
perempuan mempunyai sense yang lebih, diantaranya emosional 
question nya dan juga jiwa keibuannnya yang mampu asah, asih 
dan asuh. Sehingga dunia politik yang dianggap masih sangat 
tabu, bisa lebih berwarna dengan sentuhan perempuan.

 
Menjawab “Challenge” Srikandi Penindak Pelanggaran

Tercatat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Fina 
dipercaya menjadi Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran 
Pemilu 2019. Challenge perdana ketika harus menerima amanah 
tersebut. 

Lebih dari itu, sebagai satu-satunya perempuan dalam jajaran 
penyelenggara pemilu di Kabupaten Nganjuk, tidak menjadikan 
Fina harus minder dan merasa tersisih. Hal yang pertama dilakukan 
oleh Fina adalah learning by doing. Terus mengasah pengetahuan 
tentang kepemiluan dan juga keterampilan. Ibu dari dua anak ini 
memanfaatkan waktu malam hari untuk menelaah regulasi tentang 
kepemiluan. 

“Sangat menarik sekali, Bawaslu dengan wewenangnya saat 
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ini diharapkan mampu menjadi lembaga peradilan pemilu yang 
mampu menjaga pemilu yang berintegritas.” Tuturnya.  

Fina bersama jajaran pengawas pemilu lainnya di Kabupaten 
Nganjuk berupaya menjemput bola dalam menjalankan 
amanahnya. Tidak hanya bersosialisasi lewat kegiatan sosialisasi 
pada umumnya, sosialisasi juga dilaksanakan secara intens 
di media sosial dan juga kegiatan-kegiatan kreatif yang dapat 
diterima di semua segmen. Baik kaum milenial, pesantren, 
masyarakat pinggiran, kaum perempuan dan disabilitas.

Fina juga aktif tergabung dalam Komunitas Sastra Indonesia 
(KSI). Di antaranya karyanya masuk dalam antologi puisi se Jawa 
Timur dan Antologi Puisi Nusantara. Di mana dalam antologi 
terakhir merupakan gabungan dari penyair Indonesia, Malaysia 
dan juga Brunai Darussalam.

Sisi menarik lainnya adalah dalam lagu “Kawal Pemilu,” Fina 
dipercaya menjadi vokalis. Ia menuturkan bahwa lagu tersebut 
dibuat untuk mengenalkan tugas dan wewenang Bawaslu di 
pemilu. Slogan Cegah, Awasi, Tindak (CAT). Kini lagu Kawal 
Pemilu ternyata familiar di masyarakat. Baginya hal itu cukup 
efektif untuk sosialisasi kepada masyarakat Nganjuk. 

Perjalanan Fina dalam mengawal demokrasi juga dipenuhi 
dengan lika liku. Sebagai Kordiv Penindakan Pelanggaran, 
Fina sudah siap dengan tekanan, terror dan juga respon dari 
masyarakat. Fina sendiri sempat menolak untuk mendapatkan 
pengawalan secara khusus, karena baginya tugas mulia ini sangat 
indah untuk dinikmati setiap prosesnya. 

“Komunikasi dengan berbagai pihak kita lakukan dengan cara 
yang santun. Tegas tidak harus keras. Lembut bukan berarti lemah. 
Komunikasi yang santun akan membuat penanganan pelanggaran 
lebih efektif.” Tegas Fina.
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SUKSES TERBESAR SAYA   
Ilmiyah

(Komisioner Kota Probolinggo)

Ilmiyah sebuah nama sederhana tapi memiliki arti dan makna 
yang mendalam tentang pengetahuan. Seorang perempuan yang 
dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga sederhana, kedua orang 
tua berprofesi sebagai wiraswasta yang bahkan tidak lulus Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan tinggal di Kota Probolinggo. 

Sebagaimana namanya yang identik dengan dunia akademik, 
demikian juga perihal Ilmiyah yang memiliki nalar kritis untuk 
mempertanyakan perihal makna kesuksesan? Kata ini demikian 
sakti. Sehingga banyak orang yang mengejarnya. 

Satu kata ini berhasil membuat saya berpikir keras. Satu 
kata yang membuat saya berpikir ulang tentang kesuksesan, 
yang manakah yang benar-benar bisa disebut sebagai 
kesuksesan. Mungkin bukan cuma saya satu-satunya orang 
yang mempertanyakan makna kesuksesan yang sebenarnya. 
Mungkin ada ratusan orang, bahkan  jutaan orang di dunia sedang 
memikirkan apa makna kesuksesan yang sebenarnya. 
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Kesuksesan sulit untuk didefinisikan ketika kita masih berpikir 
bahwa kita belum mempunyai pekerjaan yang mapan, belum 
menghasilkan banyak uang, ataupun belum memiliki usaha tanpa 
bergantung pada orang lain, serta ketika kita menyadari bahwa 
kita belum melakukan apapun dalam hidup. 

Pertanyaan tentang sebuah kesuksesan menjadi hantu yang 
menakutkan bagi saya. Ketika saya lulus S1 Administrasi Bisnis 
STIA Bayuangga Probolinggo, belum juga mendapatkan pekerjaan. 
Walaupun sudah puluhan lamaran pekerjaan saya kirim. Baru pada 
tahun 2006 saya mendapat pekerjaan sebagai staf administrasi di 
STIA Bayuangga Probolinggo.  Hal itu saya sudah sangat puas 
dan merasa sudah sukses dalam hidup karena sudah bekerja. 

Ternyata takdir berkehendak lain karena seringnya berkumpul 
dan bergaul serta melayani keperluan mahasiswa dan dosen saya 
tertarik untuk menjadi seorang dosen. Kemudian pada tahun 2006 
saya menjadi dosen walau pendidikan saya saat itu masih S1. 

Pada tahun 2012 saya baru termotivasi untuk melanjutkan 
studi saya di Universitas Jember dengan bantuan Beasiswa BPP-
DN Dikti. Syukur Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan studi 
saya pada tahun 2015. 

Selain saya kembali lagi aktif di STIA Bayuangga Probolinggo, 
saya juga terdaftar sebagai anggota pengawas ujian online agen 
asuransi di wilayah Kota Probolinggo sampai dengan 2018, sambil 
melanjutkan studi saya ke jenjang S3 di Universitas Jember pada 
tahun 2016, dan pada saat ini masih dalam proses tugas akhir. 

Kala itu juga saya tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam 
seleksi perekrutan anggota Bawaslu kab/kota se- Jawa Timur, 
dengan melalui proses seleksi dan tes yang panjang, penuh 
tantangan dan perjuangan. Syukur Alhamdulillah saya terpilih 
menjadi anggota Bawaslu Kota Probolinggo periode 2018-2023.

 Masih segar ingatan saya ketika saya dan 2 Anggota Bawaslu 
Kota Probolinggo lainnya dilantik di Hotel Bidakara. Hari itu 
menjadi momen bersejarah bagi saya. Karena saya termasuk salah 
satu dari ribuan orang yang terpilih dan dilantik. 

Rasa syukur yang tak terhingga selalu saya panjatkan kepada 
Allah SWT dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua 
orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya 
sehingga saya terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Probolinggo

Dari kisah saya di atas, apakah ada sebuah kesuksesan atau 
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hanya cerita? Bagi saya sukses terbesar saya adalah saya mampu 
bangkit di saat saya terpuruk. Saya masih bisa berfikir positif 
untuk hidup saya walaupun saat itu saya sedang putus asa, dan 
saya mampu menyelesaikan studi saya walau sulit dan harus 
belajar extra keras, untuk bisa sebanding dengan pengetahuan 
yang dimiliki teman-teman satu angkatan saya. 

Terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Probolinggo juga 
menjadi salah satu bentuk kesuksesan dan kebanggaan tersendiri 
bagi saya. Pada  akhirnya saya memahami kesuksesan itu berasal 
dari sebuah usaha, kerja keras, kesungguhan, kesabaran, do’a dan 
dukungan orang-orang terdekat kita.
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KEGAGALAN BERUJUNG BERKAH   

Indrias Kristiningrum
(Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa 

Bawaslu Kota Mojokerto)

Indrias Kristiningrum, SE dilahirkan di Kota Mojokerto tanggal 
23 April 1980 dari pasangan Sumanto dengan Marsuti. Bapaknya 
seorang karyawan swasta. Sementara ibunya berprofesi sebagai 
guru SMP Negeri 4 di Kota Mojokerto.

Indrias Kristiningrum adalah nama yang memiliki makana 
membela kebenaranan, berani, elegan sekaligus penuh gaya. 
Walaupun Indrias besar dalam keluarga yang sederhana, namun 
ia berhasil menjadi Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan 
Nasional Veteran Jawa Timur 2004.  Pasca lulus, dia dipersunting 
oleh seorang laki-laki yang berasal dari Kota Onde-Onde. Kini 
telah dikaruniani 3 orang anak perempuan. 
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Dalam perjalanan hidupnya, ia memiliki cita cita ingin menjadi 
Pegawai Bank. Untuk mewujudkannya, ia telah melalui proses 
dengan semangat dan tidak mengenal putus asa untuk menggapai 
mimpinya. Namun ia tidak pernah bisa menjadi pegawai bank. 
Kegagalannya ini diwujudkan dengan terus mengasah diri dalam 
dunia proses. Karena bagaimanapun, setiap proses tidak akan 
mengkhianati hasil.

Dia mengawali karirnya bekerja di Koperasi Bhokashi Mandiri, 
Desa Puri Kabupaten Mojokerto sebagai pengawas sekaligus 
bekerja sebagai administrator. Kemudian pada tahun 2010 
dia menjadi seorang Fasilitator pada Program PNPM-Mandiri 
Perkotaan Surabaya yang mengawal Program bantuan dari 
Bank Dunia untuk memberi bantuan kepada warga miskin Kota 
Surabaya dalam betuk air bersih yang bekerja sama dengan PDAM 
Kota Surabaya. 

Setelah program selesai, ia ditugaskan di Wilayah Nganjuk 
dengan tetap menjadi Fasilitator PNPM-Mandiri Perkotaan 
di bidang Sosial. Dalam tanggung jawab ini, ia harus bisa 
menumbuhkan jiwa kemandirian masyarakat sekitar. Sehingga 
masyarakat miskin di daerah dampingannya mampu untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Pada tahun 2014, ia bergabung di suatu perusahaan swasta 
yang ada di Kota Surabaya dan menjabat sebagai kepala Gudang 
Bahan Baku. Genap 1 tahun bekerja di perusaahaan tersebut, ia 
direkomendasi menjadi Kepala Umum. 

Pengalamannya dalam dunia kepemimpinan membuat 
Indrias ingin membuka usaha secara mandiri. Mulai tahun 2016 
dia merintis usaha mandirinya yang berupa Air minum Isi Ulang 
dan pangkas rambut yang bernama  Pangeran Barbershop. 

Ketika usahanya berjalan sesuai dengan yang diharapkannya, 
ia mulai bergabung dengan Organisasi Fatayat. Salah satu 
organisani yang concern dalam kegiatan sosial dan keagamaan. 
Mulai dari sinilah dia menemukan jatidirinya. Dia sangat menyukai 
kegiatan-kegiatan yang ada di Organisasi ini. Dari sinilah dia 
belajar hidup berorganisasi dan bermasyarakat. 

Tak hanya itu, dia selalu mencoba dan mencoba pengalaman 
baru yang menuruit dia penuh dengan tantangan. Salah satunya 
dalam dunia kepemiluan. Pada tahun 2017 ia menjadi seorang 
Panwascam di wilayah Kecamatan Prajuritkulon. Di sinilah dia 
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mulai mencintai dunia politik, yang pada awalnya dia sangat tidak 
suka pada politik. 

Dulu ia menganggap bahwa dunia politik itu penuh trik, 
intrik dan menghalalkan segala cara untuk dapat mewujudkan 
keinginan. Dengan berbagai kepentingan yang dilakukan, tidak 
mustahil akan terjadi benturan kepentingan antara satu dengan 
yang lainnya. Akhirnya cara-cara kotor dilakukan. 

Berawal dari ketidaksukaan itulah, Indri ingin melakukan 
pengawasan dan benar-benar memastikan bahwa Pesta Demokrasi 
berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dunia pengawasan 
adalah posisi yang tepat untuk membersihkan kotornya politik 
karena kepentingan. 

Dia mempunyai motto, Berpikir Positif, Jujur, Berusaha dan 
Bekerja Keras. Dengan motto inilah, Indrias yakin dapat menuju 
kesuksesan. Untuk itulah hingga kini Indri dikenal sebagai 
perempuan tangguh yang mengawal demokrasi di Kota Mojokerto. 
Kegagalan sebagai pegawai bank ternyata membawa berkah 
dirinya terlibat dalam dunia pengawasan pemilu. 

Meskipun sekarang telah menjadi anggota Bawaslu Kota 
Mojokerto periode 2018 – 2023 Divisi Hukum, Penindakan 
Pelanggaran dan Sengketa, dan dengan berbagai kesibukan 
usahanya tetapi dia selalu meluangkan waktu untuk memberikan 
kasih sayang yang terbaik untuk anak-anaknya.
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SATU-SATUNYA PENGAWAS PEMILU 
PEREMPUAN DI MADURA

   
Insiyatun

(Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang)

Insy, panggilan akrab 
Insiyatun adalah Ketua 
Bawaslu Kabupaten 
Sampang periode 2018-
2023. Lahir di Sumenep, 
tanggal 02 Agustus 1981, 
Perempuan yang merupakan 
satu-satunya Komisioner 
Perempuan di Bawaslu 
Kabupaten Sampang, 
bahkan di wilayah Madura 
ini adalah anak pertama dari 
2 bersaudara. 

Selepas SDN Karduluk 1, 
Perempuan yang senantiasa 
ceria ini melanjutkan sekolah 
di MTs Al-Amien I dan 
MA Al-Amien I Prenduan 
Kabupaten Sumenep. 
Jenjang selanjutnya adalah 
Strata-I, yaitu di Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) 
Sunan Ampel (kini UINSA 
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Surabaya) dan lulus pada tahun 2004.
Selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, ia aktif 

diberbagai Organisasi Intra dan Ekstra Kampus. Dalam Organisasi 
Intra Kampus, ia aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 
(BEMF) Syari’ah sebagai Menteri Koordinator Study Hukum pada 
tahun 2004. Ia juga Menjabat sebagai Koordinator Keintelektualan 
HMJ AS hingga tahun 2004, di samping juga aktif di IKBAL IAIN 
Sunan Ampel Surabaya. 

Sedangkan untuk Organisasi Ektra Kampus, Perempuan 
yang murah senyum ini memulainya di Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) dan bergabung dengan PMII sejak tahun 
2001. Berkat loyalitas dan kekonsistenannya dalam berorganisasi, 
ia dipercaya oleh sahabat-sahabatnya menjadi Pengurus PMII 
Komisariat Syari’ah IAIN Sunan Ampel Cabang Surabaya pada 
tahun 2003-2004.

Selepas lulus S-1, sebagai orang yang peduli terhadap 
kemajuan dan perkembangan sumber daya manusia di bidang 
Pendidikan khususnya di Madura, dan dalam rangka ikut serta 
mencerdaskan kehidupan bangsa, ia mengabdikan dirinya sebagai 
Pendidik (Guru) di SDN Nepa I Kecamatan Banyuates dengan 
mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) mulai 
tahun 2005 sampai 2017. Tidak hanya itu ia juga Menjadi Guru di 
SMK Banu Hasyim Nepa Kecamatan Banyuates sejak 2012 – 2017 
dan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah.

Di samping kesibukannya sebagai Guru SD dan mengelola 
SMK Banu Hasyim Sampang, Perempuan yang sering 
berpenampilan sederhana ini juga menyempatkan diri mengelola 
Koperasi dengan nama Koperasi Syariah As-Sulthaniyah yang 
berlokasi di Desa Nepa Kecamatan Banyuates, pada tahun 2014 
- 2016.

Di dunia sosial sebagai anak yang lahir di Lingkungan Nahdlatul 
Ulama’ dan besar di Keluarga Nahdlatul Ulama’, ia kemudian 
mengabdikan diri sebagai pengurus di salah satu lembaga yang 
ada di Nadhlatul Ulama’ yaitu; LPBH NU Kabupaten Sampang 
dan dipercaya sebagai Bendahara. Selama satu periode menjadi 
pengurus LPBH NU mulai tahun 2013 - 2018, sebagai seorang 
yang bergelar sarjana hukum ia aktif menjalankan tugasnya dan 
banyak membantu masyarakat terkait dengan urusan hukum 
khususnya hukum Islam.
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Selain aktif dalam dunia organisasi dan sosial, ia juga bergelut 
di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(P3MD). Pada Tahun 2015, ia menjadi Pendamping Lokal Desa 
(PLD). Dalam program ini, ia aktif melakukan pendampingan, 
dalam upaya inovasi, pembangunan, dan pengembangan 
Infrastruktur Desa, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial, ormas, 
dan kepemudaan, dan ia juga menjabat sebabagai pengurus 
FKPM Kabupaten Sampang yang membidangi Pemberdayaan 
Perempuan dan anak di tahun 2016-2017.

Pengalaman pertama yang berkait dengan Pemilu adalah 
menjadi Anggota KPPS di Desa Nepa pada tahun 2012 yang 
bertepatan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Sampang. Lalu berlanjut menjadi Anggota Panitia Pengawas 
Pemilu Kecamatan (Panwascam) Banyuatus pada tahun 2013 – 
2014 yang merupakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden. 

Berselang 4 tahun kemudian dan dengan adanya Pilkada 
serentak tahun 2018, Bawaslu kembali mengadakan rekrutmen 
Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan kebetulan Jawa Timur 
juga menyelenggarakan Pilkada Serentak sehingga Bawaslu Jawa 
Timur membuka rekrutmen Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Dari Itu Insy, mencoba kembali keberuntungannya menjadi 
Pengawas Pemilu dimana sebelumnya Panwascam ke Panwaslu 
Kabupaten Sampang. Berkat pengalamannya sebagai Panwascam 
akhirnya ia lulus dan terpilih menjadi Panwaslu dan dilantik Menjadi 
Panwaslu Kabupaten Sampang pada bulan September tahun 2017 
dimana dalam tugas pokoknya adalah mengawasi tahapan dan 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur dan Kabupaten 
Sampang. Di tahun 2018 ia kembali dipilih sebagai Komisioner 
Bawaslu kabupaten Sampang periode 2018-2023, bahkan terpilih 
menjadi Ketua Bawaslu Sampang.

Perempuan yang mempunyai motto hidup, “sekali hidup, 
hiduplah yang berarti” ini, mempunyai prinsip bahwa Pengawasan 
pemilu harus dilaksanakan secara Profesional, berintegritas, netral, 
transparan, akuntabel dan kredibel. Semangat mengawasi pemilu 
adalah menjadi poin penting  dalam mewujudkan demokrasi yang 
berkualitas dan bermartabat khususnya Demokrasi di Kabupaten 
Sampang.
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MEMBANGUN HUMAN AWARENESS 
LEMBAGA PENGAWAS PEMILU

   
Khudrotun Nafisah

(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten 
Jombang)

Siapa yang mengira bahwa 
perempuan mampu menjadi 
penyelenggara pemilu? 
Stigma yang terlanjur melekat 
bahwa dunia penyelenggara 
pemilu adalah “dunia laki-laki” 
yang seolah jauh dari kata 
“perempuan” tersebut nyatanya 
mampu ditepis oleh organisasi 
bernama Bawaslu. 

Melalui keterwakilan 
hampir 13% perempuan, yakni 
2 orang perempuan di tingkat 
provinsi di Jawa Timur tercatat 
24 perempuan menjadi anggota 
Bawaslu di tingkat kabupaten/
kota dari total 176. Tentu dari 
segi prosentase masih terbilang 
kecil, namun setidaknya jumlah 
ini sudah meningkat 2 kali lipat 
dibanding periode sebelumnya.

Dalam membangun 
gerakan literasi pengetahuan 
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pemilu untuk kelompok perempuan, Khudrotun Nafisah merasa 
terpanggil untuk bergabung sebagai penyelenggara pemilu.  
Tepatnya pada Rabu 15 Agustus 2018 menjadi hari yang bersejarah 
bagi Khudrotun Nafisah. Hari itu ia berdiri bersama 1.914 orang 
komisioner terpilih se Indonesia mengikuti prosesi pelantikan 
anggota Bawaslu Kabupaten Se-Indonesia di Bidakara Hotel, 
Jakarta. Khudrotun Nafisah bersama rekannya, Ahmad Zani dan 
Farwis adalah dua anggota Bawaslu Jombang hasil penambahan 
masa bakti 2018-2023 jumlah komisioner Bawaslu Jombang 
menjadi 5 orang sesuai amanat undang-undang. 

Baginya keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara 
adalah upaya membangun pondasi dasar demokrasi. Sebab 
ibu sebagai agen sosialisasi primer di keluarga memiliki peran 
sentral dalam melakukan pendidikan dini tentang demokrasi dan 
kepemiluan kepada keluarganya. 

Terlebih perempuan sekarang sudah banyak yang mengenyam 
pendidikan yang berlatar belakang pendidikan S-2. Dengan 
potensi ini perempuan, dapat mewujudkan ide-ide kreatif dalam 
memproduksi bahan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat, 
khususnya pada segmented target seperti millennials, santri, 
mahasiswa dan pemilih pemula, kaum perempuan, penyandang 
disabilitas, dan sebagainya.

Pembelajar HAM menjadi Pengawas Pemilu
Menyelesaikan studi Sosiologi strata satu di UNESA sampai 

dengan strata dua di Universitas Muhammadiyah Malang, telah 
membuka pertemuan dengan beragam komunitas dan realitas 
sosial. 

Terlibat dalam banyak penelitian lapangan tentang kepemiluan 
di Jawa Timur bersama Tim Peneliti Bakesbangpol Jatim pada 
2013 -2015 memberikan pengalaman berharga. Memotret bahwa 
aksesabilitas menjadi persoalan mendasar pastisipasi masyarakat 
dari beragam kelompok/etnis (khususnya minoritas) dalam pemilu.

Tahun 2013 Nafis, berkesempatan menjadi pengajar sosiologi 
di SMA A. Wahid Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. 
Di sekolah ini bersama siswa dia mampu menggagas terbentuknya 
Komunitas Suara Anak Sosial dan Klinik Belajar. Dalam upaya 
mereduksi “sindrom inferior complex”  Jurusan IPS terhadap 
jurusan IPA yang merupakan jurusan favorit. Dan bersama siswa-
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siswi jurusan IPS mengadakan beragam kegiatan sosial baik dalam 
lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Hingga pada 2014 hal ini 
mengantarkan Nafis terpilih sebagai guru favorit versi polling 
siswa SMA A Wahid Hasyim Tebuireng.

Selanjutnya ketika melanjutkan studi magister Ilmu Sosiologi 
di Universitas Muhammadiyah Malang, Khudrotun Nafisah 
terpilih sebagai peserta kursus singkat moderasi pembelajar 
HAM & Syariah. Kursus ini diselenggarakan Oslo Coalition 
bersama PUSHAM Universitas Muhammadiyah Malang dan The 
Asia Foundation. Menyelesaikan Multi Level Course: HAM dan 
Syariah sampai dengan menulis Buku Catatan Penting The Most 
Significant Change pada tahun 2014 & 2015 bersama pembelajar 
HAM lainnya.

Pengetahuan tentang relasi HAM dan syariah yang diperoleh 
selanjutnya diimplementasikan beberapa inisiasi gerakan literasi 
dan advokasi HAM dibeberapa bidang dalam kapasitas tridarma 
perguruan maupun pribadi dalam banyak kegiatan dan aksi nyata.  
Seperti pada tahun 2015 dengan mendirikan dan menjadi Direktur 
Pusat Studi HAM Universitas Darul Ulum. 

Melalui PUSHAM ini menggagas pelatihan bersama The 
Asia Foundation terhadap aktifis organisasi perempuan dan 
kepemudaan di Kabupaten Jombang. Merancang pendidikan HAM 
untuj aparatur desa dan kelompok perempuan desa di kecamatan 
Ngusikan.

Tidak berhenti disana, di tahun yang sama bersama 
suami mendirikan Tebuireng Institute. Sebuah lembaga yang 
diharapkan menjadi “co-working space millenial” di Jombang 
dalam menyiapkan “leadership value dan leadership partnership” 
pemuda atau santri dalam kompetisi global. Alumni Beasiswa Luar 
Negeri (LPDP, Fullbright, Short Course), Volunteer dari Peace Corp 
USA hingga Simon Duncan, jurnalis dari Tokyo berdarah Inggris 
pernah hadir di Tebuireng Institute. 

Melalui Tebuireng Institute dia merancang Beasiswa TOEFL 
Bagi Santri sejak 2015 sampai sekarang, untuk kalangan santri 
dan segmen millenial di Kabupaten Jombang. Menginisiasi 
program Klinik Belajar SBMPTN dan Asistensi Beasiswa untuk 
santri dan siswa tidak mampu. Hingga pada suatu kesempatan 
Tebuireng Institute mendapatkan undangan kehormatan dari 
Konjen USA untuk ikut  menjadi peserta Diskusi terbatas “East 



56 SRIKANDI BAWASLU

Netwok Discussion” bersama komunitas start up bisnis social lain 
di Indonesia.

Melalui Tebuireng Institute inilah selanjutnya Nafis merancang 
sosialisasi dan gerakan literasi kepemiluan kepada kelompok 
millenial. Terbukti dengan keterlibatan selanjutnya Tebuireng 
Institute pada 2018 ditunjuk oleh KPU Jawa Timur sebagai 
penyelenggara sosialisasi pemilih Pemula Pemilihan Gubernur 
Jawa Timur tahun 2018.  

Gerakan literasi kepemiluan yang dirancang Nafis ini berlanjut 
pada inisiasi gerakan sosialisasi kepemiluan untuk kelompok 
perempuan di Desa Bancar Tuban. Lalu di Fakuktas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Darul Ulum tempat Nafisah mengampu 
matakuliah Sosiologi Politik yang menuntutnya konsen dibidang 
pemilu termasuk small research yang dilakukan bersama dengan 
mahasiswanya menganalisis pengaruh kekuatan politik dalam 
social masyarakat. Menjadi bagian dari tim reserch pusat studi 
Politik dan Otonomi Daerah yang ada di Fakultas Sosial dan Ilmu 
Politik Undar. Kesemuanya ini pada akhirnya mendorong Nafisah 
untuk bergelut dan mengikuti seleksi ketat sebagai penyelenggara 
pemilu.

Membangun Pilar Pengawasan Pemilu
Setelah bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Jombang, 

divisi SDM sengaja dipilihnya. Bukan yang lain. Sebab menurutnya, 
divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah divisi 
yang sangat strategis dalam menunjang membangun lembaga 
pengawas pemilu yang berintegritas dan berkapabilitas. 

Harapan agar Bawaslu mampu mengawasi pemilu dan 
menjaga kedaulatannya harus diawali dengan penataan SDM dan 
Keorganisasiannya. SDM yang unggul, profesional serta kompeten 
menjadi elemen utama untuk mendukung kinerja Badan Pengawas 
Pemilu.  

SDM yang disiapkan mampu menguasai regulasi tentang 
kepemiluan serta mampu melakukan pencegahan terjadinya 
pelanggaran pemilu serta melakukan Pendidikan politik bagi 
masyarakat. Divisi ini menjadi penghulu dalam menyiapkan 
SDM yang handal, memahami regulasi dan mampu melakukan 
pencegahan dalam pelanggaran pemilu. 

Dalam visinya, Nafisah berharap Bawaslu memiliki standar 
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operasional dan sistem alarm dini secara internal. Sistem yang ia 
kembangkan dari konsep “Human Awarness”, tentang kesadaran 
lembaga untuk untuk mengenali kondisi kelembagaan internalnya. 
Ibarat sebuah klinik kesehatan, sangat tidak mungkin klinik 
kesehatan bermasalah akan memberikan layanan yang sehat. 

Maka untuk menunjang penguatan kapasitas SDM maka 
langkah pertama yang dilakukan oleh Nafisah adalah menggagas 
adanya Pusat Informasi Sumber Daya Manusia (PISDM) sesuai 
tupoksinya sebagai Kordiv SDM dan Organisasi. Melalui PISDM 
inilah kemudian Bawaslu Kabupaten Jombang membuat standar 
ukur kesehatan internal kelembagaan Bawaslu Jombang.

Oleh sebab itu Nafisah merancang Instrumen Akreditasi 
Pengawas Kecamatan dalam memetakan kapasitas pengetahuan, 
integritas penyelenggara dan tata kelola organisasi dan keuangan. 
Hasil instrumen ini selanjutnya menjadi dasar perencanaan kerja 
diviai SDM dan Organisasi Bawaslu Jombang. 

Tidak berhenti disitu saja, inovasi selanjutnya yang dilakukan 
oleh PISDM Bawaslu kabupaten Jombang adalah memproduksi 
buku buku pengawasan guna menunjang SDM untuk kinerja 
pengawasan, diantaranya adalah Buku Saku Pengawasan Pemilu 
2019 bagi PPD, Buku Pidana Masa Pemungutan Suara Pemilu 
2019, Buku Pidana bagi Masa Kampanye 2019. 

Selanjutnya untuk menyisir kelompok perempuan dan difabel, 
maka Divisi SDM Bawaslu Jombang juga memproduksi buku bagi 
masyarakata dalam melakukan Sosialisasi pengawasan yaitu 
Buku Perempuan Mengawasi 2019 yang ditujukan pada kelompok 
perempuan, Santri mengawasi Pemilu 2019, Millenial Mengawasi 
Pemilu 2019 dan Diffabel Mengawasi Pemilu 2019. Sehingga total 
ada 8 (delapan) buku yang disusun oleh Nafisah selaku Divisi 
SDM yang tersedia baik dalam platform cetak, digital atau bahkan 
berbasis aplikasi android seperti google book, issue.com. 

Selain itu, dirancang pula Media Ular Tangga Pengawasan 
Pemilu untuk memperkuat peran kelembagaan keluarga melalui 
kelompok perempuan. Besar harapan para ibu akan bermain dengan 
anaknya dan sekaligus menyampaikan pengetahuan pengawasan 
kepemiluan yang sudah didapatkannya. Merevitalisasi fungsi 
keluarga sebagai lembaga sosialisasi primer. Melalui keluarga 
yang sadar pengawasan pemilu diharapkan akan membentuk 
masyarakat yang yang memiliki kesadaran yang sama. 
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Hal ini tentu merupakan pekerjaan rumah bagi Divisi SDM 
& Organisasi yang dipimpinnya. Sebab pekerjaan membagun 
kesadaran dan kepedulian masyarakat, berpartisipasi total dalam 
pengawasan pemilihan umum, dan secara rutin melaksanakan 
Pendidikan politik disemua elemn masyarakat adalah pekerjaan 
besar untuk membangun ekosistem demokrasi negeri ini yang 
semakin matang dan dewasa.  Demi bersama-sama penyelenggara 
dalam mensukseskan perhelatan pemilu baik pilkada, pilpres dan 
pileg.
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SRIKANDI PENEGAK DEMOKRASI DI 
BUMI ANGLING DHARMA

   
Lilik Mustafidah

(Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten 
Bojonegoro)

Dalam legenda masyarakat 
Bojonegoro, ada kisah tentang 
seorang Dewi Setyowati, 
istri Angling Dharma sang 
penguasa Malowapati, 
yang memilih “Mati Obong” 
sebagai pengorbanan dan 
bentuk kesetiaan, sebab 
Angling Dharma menolak 
permintaannya untuk diajari 
belajar bahasa hewan. Hikmah 
kisah legenda itu adalah 
adanya kesetaraan antara laki-
laki dan perempuan dalam 
mengabdi untuk bangsa dan 
negara.

Legenda tersebut sejurus 
dengan kutipan Michelle 
Obama, ibu negara Amerika 
Serikat ke-44. Bahwa tidak ada 
negara yang bisa berkembang 
sepenuhnya jika menghambat 
potensi komunitas perempuan 
mereka dan mengurangi 
kontribusi setengah dari 
warganya. 
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Hal tersebut dapat merepresentasikan seorang Lilik 
Mustafidah, aktivis perempuan asal Baureno Kabupaten 
Bojonegoro yang memilih jalan juang melalui lembaga negara 
penegak dan pengawas proses demokrasi di Indonesia.

Sejak kecil, ia tinggal dan dibesarkan di desa Ngemplak. 
Terbiasa berinteraksi di lingkungan desa tidak menjadi halangan 
bahkan menjadi semangat orang tuanya untuk selalu mengingatkan 
anak – anaknya bahwa belajar adalah sebuah keniscayaan yakni 
”Tolabul Ilmi Minal Mahdi Ilal Lahdi”. Sehingga anak laki-laki 
maupun perempuan harus belajar dimanapun dan kapanpun. 

Lilik, begitu sapaan akrab anak kedua dari enam bersaudara 
pasangan KH. M. Hamim Sanadi dan Khusnul Khotimah, menjadi 
satu-satunya wakil perempuan yang terpilih menjadi Komisioner 
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro periode 2018-2023. Pada 15 
Agustus 2018, merupakan hari bersejarah bagi Lilik bersama 
komisioner terpilih lainnya se-Indonesia, berikrar sepenuh hati 
dalam mengawal dan mengawasi proses demokrasi di Indonesia, 
khusus baginya di bumi Angling Dharma.

Sebuah amanah baru diemban perempuan kalem nan tegas 
yang lahir di Bojonegoro, 01 Mei 1984. Sebagai Koordinator Divisi 
Penyelesaian Sengketa, sejarah baru mencatatnya sebagai salah 
satu dari dua perempuan sebagai kordiv penyelesaian sengketa di 
38 kabupaten/kota Jawa Timur. 

Perempuan yang dikenal telah aktif berorganisasi dan gerakan 
sosial baik pemberdayaan perempuan juga advokasi sejak masa 
sekolah ini, menceritakan perjalanan panjang kehidupannya jauh 
sebelum di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro hingga mencapai 
posisi saat ini. Perjalanan panjang dan perjuangan itulah yang 
menjadi bekal dan menguatkan mental Lilik Mustafidah berani 
mengampu jabatan tersebut.

Lilik mulai sekolah tahun 1990 di Madrasah Ibtidaiyah, 
tepatnya di Muntafaul Ulum Ngemplak, Baureno, Bojonegoro. 
Madrasah Ibtidaiyah tersebut adalah salah satu Madrasah 
Ibtidaiyah terbaik di Kecamatan Baureno dan prestasi yang sudah 
diukir adalah menjadi peserta terbaik Cerdas Cermat Agama 
tingkat kecamatan. 

Kemudian, tahun 1999 ia melanjutkan sekolah di Madrasah 
Tsanawiyah hingga Aliyah di pondok Pesantren At-Tanwir 
Sumberrejo, Bojonegoro. At-Tanwir merupakan salah satu 
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pondok pesantren terbesar di Kabupaten Bojonegoro yang 
mengkolaborasikan sistem salaf dan modern, adapun ilmu 
kaligrafi, kitab kuning dan muhadarah menjadi program unggulan. 
Selain biaya sekolah yang terjangkau, para santri bisa tinggal di 
asrama maupun pulang pergi (PP) untuk yang jarak rumahnya 
dekat. 

Ia pulang pergi (PP) selama sekolah di Madrasah Tsanawiyah 
hingga Aliyah. Karenanya, waktu longgar sore ia manfaatkan 
untuk mengajar anak-anak di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 
Pondok Pesantren Misbahuddin lingkungan rumah. Selama di 
sekolah, nilai akademiknya peringkat lima besar. 

Di Aliyah, Lilik diamanahi menjadi Pengurus Persatuan Pelajar 
Madrasah (PPM) Putri atau istilah umumnya adalah pengurus 
OSIS yakni sebagai Ketua Bidang Pengajaran. Tahun 2003, 
ia melanjutkan studi S1 di Malang sebagaimana pesan orang 
tua carilah ilmu setinggi tingginya karena dengan ilmu yang 
bermanfaat akan mulia hidupnya. Tepatnya, di Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Tarbiyah, 
jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam. 

Selama studi S1, nilai akademiknya peringkat lima besar. 
Selain studi, ia juga mengisi dengan aktifitas lainnya untuk 
pengembangan diri, diantaranya adalah aktif di organisasi intern 
dan ekstern kampus. Intern kampus, di Lembaga Kajian Penelitian 
dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) dan Dewan Pimpinan 
Mahasiswa Fakultas (DPMF) Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 

Sedangkan ekstern kampus, di Korps HMI-Wati  (KOHATI) 
Cabang Malang, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sektor 
Mahasiswa cabang Malang serta Pengurus dan Dewan Pembina 
Ikatan Mahasiswa Bojonegoro (IKAMARO) se-Malang Raya. 

Selain di organisasi intern dan ekstern kampus, Lembaga 
Survey Indonesia (LSI) juga menjadi wadah pengembangan diri 
untuk mengetahui dan mengukur kondisi politik di masyarakat.

Selesai studi SI tahun 2008, aktif berorganisasi masih 
berlanjut yakni di KOHATI BADKO Jawa Timur sebagai Wasekum 
Eksternal dan di LSI. Ia juga mendapatkan kesempatan belajar 
menjadi fasilitator Mobile Voter untuk Pemilih Perempuan dan 
Pemula wilayah Jawa Timur. Ia bersyukur karena banyak manfaat 
dan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 
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Pada tahun 2013 hingga 2016, ia juga aktif di KOHATI 
PB sebagai Wasekum Internal, Pengurus Alumni Lemhannas 
kalangan Pemuda angkatan VIII dan Pengurus DPP KNPI. Sambil 
berorganisasi, Lilik juga bekerja sebagai penerjemah bahasa Arab 
abstrak karya tulis ilmiah serta Sekretaris Eksekutif BPP Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). 

Tahun 2017, Lilik pulang kampung untuk mengabdikan 
diri di daerah. Baginya, peran perempuan adalah sebagai anak 
perempuan, istri dan anggota masyarakat, sebagaimana dalam 
surat at-Taubah ayat 71 dan al-Baqoroh ayat 228 bahwa perempuan 
memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan 
amar ma’ruf nahi munkar. 

Akhirnya, ia ikut andil di FORHATI Jawa Timur dan Muslimat 
NU. Berbekal pengalaman dan belajar kepemiluan sebelumnya, 
ia mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 
Baureno. Alhamdulillah diterima, dilantik dan dimanahi sebagai 
Kordiv SDM & PARMAS. 

Banyak pengalaman dan pelajaran yang diperoleh terutama 
di divisi SDM & PARMAS, yakni saat sosialisasi langsung dengan 
pemilih yang bermacam latar belakang, baik itu kategori ORMAS, 
Partai Politik, pemilih pemula di sekolah-sekolah, kelompok 
masyarakat (Tahlil dan Pengajian rutin), kelompok perempuan, 
serta masyarakat di daerah rawan bencana banjir, mengingat 
kecamatan tempatnya tinggal cenderung rawan bencana banjir. 

Antusiasme dan apresiasi masyarakat sangat tinggi dalam 
kegiatan sosialisasi. Yakni dengan adanya angka partisipasi 
pemilih meningkat di Pilkada serentak tahun 2018 mencapai 77, 9 
%, dibandingkan Pilkada sebelumnya tahun 2012 sebesar 71, 37 %. 
Selain itu, pencapaian tersebut sudah melampui dari target KPU 
RI sebesar 77, 5 %.

Tahun 2018, ia berinisiatif untuk mendaftarkan diri dalam 
perekrutan anggota Bawaslu Bojonegoro. Teringat pesan dari 
Abah “Nahnu Qosamna” (Semua sudah ada bagiannya masing-
masing) dan juga dukungan keluarga baik suami, orang tua dan 
saudara-saudara, beryukur kepada Allah karena bisa diterima, 
dilantik dan diamanahi sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten 
Bojonegoro periode 2018 – 2023. 

Menurutnya, menjadi Bawaslu ada keistimewaan tersendiri. 
Sebagai Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, 
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BIODATA PENULIS

Nama 
Lilik Mustafidah

TTL 
Bojonegoro, 01 Mei 1984

Alamat 
Dusun Ngemplak RT.013 RW.005 Desa Ngemplak Kecamatan 
Baureno Kabupaten Bojonegoro

Kordiv 
Penyelesaian Sengketa

Motto 
Nahnu Qosamna

tidak hanya terpaku dengan undang undang dan peraturan 
peraturan yang terkait, namun juga berhadapan langsung dengan 
peserta pemilu, pemerintah, media dan masyarakat umum. 

Tantangan baik secara internal maupun eksternal pasti ada, 
namun semuanya dapat dijalanin dengan ikhlas dan riang gembira. 
Sejauh ini, belum ada laporan terkait sengketa proses pemilihan 
umum. Meski begitu, Lilik tetap bekerja dan tetap bergerak dalam 
membantu dan mendukung penuh divisi-divisi lain terutama 
dalam hal pengawasan pemilihan umum.

Bagi Lilik, istri dari Wardi dan ibu dari Abdullah Hamid Wisam 
Wafi, perempuan memiliki potensi besar untuk berkiprah dan 
berperan di ranah publik. Potensi tersebut harus dikembangkan 
dengan berpartisipasi dan memenuhi ruang-ruang pemberdayaan 
yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Namun, peran tersebut harus diimbangi dengan peran 
domestik yang peduli dan juga mengutamakan keluarga agar 
berjalan beriringan dan berimbang, sehingga tidak timpang salah 
satunya. Semua peran baik domestik maupun publik harus dijalani 
dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab, dukungan keluarga 
juga sangat dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan dirinya 
sebagai pejabat publik.
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PEREMPUAN DAN KEADILAN PEMILU
   

Marpuah
(Komisioner Bawaslu Tuban)

Tanggal 15 Agustus 
2018 menjadi sejarah baru 
bagi pengawas pemilu di 
tingkat Kabupaten/Kota se-
Indonesia. Secara kelembagaan, 
Panitia Pengawas Pemilu 
bertransformasi menjadi Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu). 
Pelantikan serantak tersebut 
dikuti oleh seluruh komisioner 
kabupaten/kota yang tersebar di 
seluruh Indonesia. 

Beberapa wajah-wajah 
srikandi hadir dan mewarnai 
jajaran komisioner. Di antara 
ribuan komisioner tampak 
satu sosok perempuan dari 
bumi Ronggolawe berdiri di 
antara ribuan barisan, ia adalah 
Marpuah, S.Pd., srikandi dari 
Kabupaten Tuban.

Mengemban amanah 
sebagai satu-satunya komisioner 
perempuan di Kabupaten Tuban 
membuatnya semakin sadar 
bahwa peran perempuan tidak 
hanya sekedar menyelesaikan 
pekerjaan domestik rumah 
tangga tetapi juga harus bisa 
berkiprah dan menebar manfaat 
untuk masyarakat. Menjadi 
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pengawas pemilu yang memiliki integritas menjadi tekadnya 
untuk mewujudkan tegaknya keadilan pemilu.

Semenjak tergabung dalam jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban 
periode 2018 – 2023, kecintaannya menjadi penyelenggara pemilu 
diawali dari tergabung sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 
dan Ketua KPPS pada tahun 2009 pada pelaksanaan pemilihan 
presiden dan wakil presiden. 

Tidak  ingin berhenti mencoba pengalaman sebagai 
penyelenggara tingkat paling bawah pada level KPPS, pada tahun 
2013-2014 ia tergabung sebagai anggota PPS Desa Grabagan pada 
pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan 
anggota legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah tergabung sebagai anggota PPS, ketertarikan sebagai 
Penyelenggra Pemilu semakin meningkat. Bagi Marpuah menjadi 
penyelenggara pemilu ini adalah bagian dari pengabdian kepada 
bangsa, tidak puas berkutat sebagai penyelenggara teknis, ia mulai 
merambah menjadi Panitia Penyelenggara Pengawasan. Tecatat 
pada tahun 2015 ia terpilih sebagai Anggota Panitia Pengawas 
Pemilu Kecamatan (Panwascam) Grabagan sebagai Koordinator 
Divisi Pengawasan. 

Tahun 2017 langkahnya sebagai Panwascam semakin 
mantap dengan terpilihnya ia sebagai Ketua Panwascam sebagai 
Koordinator Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga 
(PHL). Pekerjaan berat sebagai Divisi Pengawasan yang dituntut 
untuk melakukan pengawasan secara melekat dan penuh waktu 
tidak menjadikan perempuan kelahiran 16 April 1986 ini sebagai 
suatu beban. Baginya mengawasi adalah bagian dari pengabdian.  
Dedikasi dan komitmen adalah kunci terhadap keberhasilan 
lembaga pengawasan.

Pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu yang dimulai 
dari level bawah menjadi modal bagi ibu dua anak ini untuk terus 
berkarir sebagai penyelenggara pemilu. Tepat di bulan Agustus, 
Marpuah terpilih sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban 
periode 2018-2023, bersama keempat rekannya ia hadir sebagai 
satu-satunya perempuan dalam jajaran komisioner. Sedikit 
pengalaman di bawah yang pernah dia lakoni tidak menjadikan 
pekerjaan dalam pengawasan dianggap sebagai hal yang biasa. 

Perempuan penyuka makanan pedas ini memegang prinsip 
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bahwa menduduki kursi komisioner Bawaslu adalah amanah besar 
yang wajib dipertanggungjawabkan dengan mendedikasikan diri 
terhadap Lembaga.  

Sejak dilantiknya ia sebagai Komisioner Bawaslu, semua 
tugas dan wewenang yang sudah diamanahkan Undang-undang 
dilakoninya dengan baik.  Ia menyadari sebagai pengawas pemilu 
sudah seyogyanya memahami dan menguasai seluruh regulasi 
yang mengatur tentang tahapan pemilu. Apalagi dalam setiap 
penyelenggaraan pemilu regulasi selalu mengalami perubahan, 
maka penting sekali untuk selalu update sebagi modal untuk 
koordinasi baik dengan penyelenggara teknis, partai politik 
maupun pendidikan politik bagi masyarakat.

Tuntutan bekerja penuh waktu bukan sesuatu yang baru bagi 
mantan aktivis PMII ini. Sebelumnya ia aktif di pendampingan 
berbagai program yang diselenggarakan Kementerian Sosial 
dalam program PPA PKH yang fokus pada pendampingan hak anak 
untuk memperoleh pendidikan dasar dari rumah tangga sangat 
miskin. Di kesempatan lain ia juga aktif sebagai Pendamping Dana 
Desa yang bernaung pada Kementerian Desa.

Di jajaran Komisioner Bawaslu, perempuan yang pernah 
mengenyam bangku kuliah di Universitas Ronggolawe Tuban ini 
dipercaya sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia (OSDM). Baginya divisi ini mengambil peran penting 
dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang berintegritas. 
Penataan kelembaagan yang kuat akan menentukan kualitas hasil 
pengawasan. Menurutnya kualitas hasil pengawasan merupakan 
indikator berhasilnya managerial kelambagaan, dan ini diawali 
dari penataan organisasi dan sumber daya manusia dalam jajaran 
Bawaslu.
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AKTIVIS PEMERHATI ANAK MENJADI 
SRIKANDI PENGAWASAN DI BUMI 

PENATARAN
   

Nur Ida Fitria
(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Blitar)

Peran perempuan 
dalam dunia pengawasan di 
Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) tidak bisa 
dipandang sebelah mata. 
Justru, dari tangan-tangan 
para Srikandi Pengawasan 
inilah, dunia politik yang 
acapkali dianggap “keras” 
dan “garang” menjadi 
semakin luwes dan 
bermartabat. 

Dengan kehadiran 
para perempuan dalam 
jajaran anggota Bawaslu 
di kabupaten/kota di Jawa 
Timur, menjadikan Bawaslu 
yang menjalankan fungsi 
pencegahan, pengawasan, 
dan penindakan kian 
bermartabat dan 
berintegritas.

Kabupaten Blitar 
yang selama ini dikenal 
sebagai Bumi Penataran, 
juga memiliki seorang 
Srikandi Pengawasan di 
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jajaran Bawaslu Kabupaten Blitar. Nur Ida Fitria, ibu dua anak 
yang sebelumnya dalam keseharian bergelut dengan dunia yang 
jauh dari politik, mampu menjalankan tugasnya sebagai Srikandi 
Pengawasan pada divisi organisasi dan sumber daya manusia 
(OSDM) dengan baik. 

Ya, sebelumnya perempuan yang biasa dipanggil Mbak Ida ini 
sangat akrab dengan dunia anak-anak. Dia bahkan dikenal sebagai 
pegiat pemerhati anak, tidak hanya di tingkat regional namun 
hingga nasional. Itu sudah dilakoninya sejak lulus dari MAPM 
Cukir Jombang. Sempat mengenyam D2 PAUD di Banyuwangi, 
lalu melanjutkan studi strata 1 (S1) Pendidikan Agama Islam 
(PAI) di Blitar, dan melanjutkan S2 Psikologi di Malang. Mbak Ida 
bahkan sempat memenangkan riset tentang perkembangan anak 
pada 2017 dan berkesempatan presentasi di Singapura. 

Menurut ibu dua putri, Faizatul Widad Nur Khumaida dan 
Farkhatul Khusna Nur Khumaida, dunia anak dan perempuan 
adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia memahami benar, 
ada banyak kebijakan yang sangat perlu berpihak kepada anak 
dan perempuan. 

Nah, agar hak-hak dan kebutuhan serta kebijakan bisa pro 
kepada anak dan perempuan, maka perempuan harus bisa masuk 
ke dalam sistem politik. Yang lebih penting lagi, perempuan 
harus bisa masuk ke posisi-posisi strategis dalam pengambilan 
keputusan. Oleh sebab itu, perempuan harus bisa dan berani 
terjun ke  dunia politik.

Kiprahnya dalam dunia politik diasah dari keaktivannya 
dalam berorganisasi. Dalam wadah Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII), Mbak Ida mengasah kepekaannya dalam dunia 
organisasi dan politik. Perempuan kelahiran 19 Juni 1985 ini, juga 
sempat menjabat sebagai ketua 3 PMII Cabang Blitar. 

Lalu, mengawali kiprahnya di dunia politik sesungguhnya 
dan berhadapan dengan para calon wakil rakyat untuk pemilihan 
umum (pemilu), Mbak Ida dilantik bersama 23 perempuan lain 
yang menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur 
pada 15 Agustus 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta. 

Sejak saat itu istri Khumaidi Mustafa ini, siap melaksanakan 
tugas bersama empat anggota Bawaslu Kabupaten Blitar dalam 
mengawal tegaknya demokrasi pemilu di Bumi Penataran.
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Membangun SDM untuk Pemilu Berintegritas dan Bermartabat
Sebelum Pemilu 2019, Mbak Ida yang oleh sahabat-sahabat 

panwaslu kecamatan kerap disapa Bunda, pernah bersinggungan 
dengan dunia kepemiluan pada 2009 dan 2014. Pada 2009 sebagai 
pemantau pemilu, dan pada 2014 sebagai PPK di Kecamatan 
Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dari pengalaman tersebut, bisa 
menjadi bekal saat menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten 
Blitar. Meskipun tugas sebagai kordiv OSDM tentu cukup berbeda.

Namun, kerasnya dunia politik tidak terlalu mengagetkan 
Mbak Ida. Pasalnya sebelum menjadi anggota Bawaslu, 
perempuan yang hobi traveling ini sudah terbiasa berhadapan 
dengan berbagai macam karakter orang. Sehingga sudah cukup 
memahami bagaimana harus berkomunikasi dengan banyak orang 
yang berasal dari latar belakang yang berbeda. 

Terlebih di divisi OSDM, yang bisa disebut sebagai “otak”-
nya pengawasan Bawaslu, Mbak Ida harus bisa menguasai karater 
orang yang berada di jajaran Bawaslu maupun yang berurusan 
dengan Bawaslu. 

Keberadaan setiap divisi di Bawaslu saling terhubung satu 
sama lainnya, dan memiliki peranan sama vitalnya. Di divisi 
OSDM yang diampu oleh Mbak Ida, memfokuskan bagaimana 
agar kapasitas dan kemampuan SDM para pengawas pemilu 
bisa kompeten dan profesional. Sehingga mampu menjalankan 
tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran 
pemilu, sesuai peraturan yang ada. Dengan adanya pengawas 
pemilu yang kompeten dan profesional, bakal bermuara kepada 
terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan bermartabat. 

Sehat dan tidaknya suatu organisasi ataupun lembaga, berawal 
dari SDM dan manajerial yang tertata dengan baik. Oleh sebab itu, 
peranan divisi OSDM sangatlah vital agar terbentuk suatu gugus 
tugas kepengawasan yang mumpuni. 

Untuk mewujudkannya, Mbak Ida secara rutin melakukan 
supervisi ataupun mengundang para pengawas pemilu kecamatan 
untuk sharing dan evaluasi kinerja. Apapun kegiatan yang terkait 
dengan tugas pengawas, secara rutin didokumentasikan dan 
dibagikan di media sosial dan website bawaslu. Hal tersebut, tidak 
sekadar publikasi dan dokumentasi, melainkan penyemangat bagi 
para pengawas untuk melaksanakan tugas sebagai pengawal dan 
penegak demokrasi pemilu. 
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Sekaligus menyampaikan ke masyarakat bahwa, pengawas 
tidaklah seseram yang orang bayangkan. Menjadi pengawas 
memang bukan masalah seram dan galak, melainkan ketegasan 
dalam menegakkan aturan. Dengan bersikap tegas tentu ada risiko 
lain menghadang. Misalnya, didemo pihak yang tidak terima. 

Namun, sebagai seorang pengawas harus bisa bersikap 
luwes. Luwes dalam arti tidak lembek terhadap aturan, melainkan 
mampu tersenyum dan berpikir logis saat menghadapi situasi 
rumit sekalipun. Dan di situlah keberadaan seorang Srikandi 
Pengawasan dibutuhkan. Tetap tegas namun dapat mencairkan 
suasana yang panas. Itulah yang dilakukan Mbak Ida, didemo atau 
dihormati adalah yang lumrah.

Tugas kepengawasan, sebenarnya hanya menjadi macan 
regulasi jika tanpa ada peran dan dukungan dari masyarakat 
luas. Oleh sebab itu, Mbak Ida bersama Ketua yang juga Kordiv 
HDI Abdul Hakam Sholahuddin, Kordiv PHL Priya Hari Santosa, 
Kordiv PP Edy Nurhidajat, Kordiv PS Arif Syarwani, didukung 
Koordinator Sekretariat Iriyanto Adji dan jajaran sekretariat 
Bawaslu Kabupaten Blitar getol dalam meningkatkan kesadaran 
dan kepedulian masyarakat untuk ambil bagian menjadi pengawas 
partisipatif Pemilu 2019. 

Lewat kegiatan Santri Bersolawat, Duta Bawaslu, Senam Awas, 
Deklarasi Kampung Anti Politik Uang, dan masih banyak lagi 
kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, tak hanya 
sebagai ajang sosialisasi biasa. Namun secara nyata mengajak 
masyarakat menjadi bagian dari pengawas partisipatif, agar bisa 
terwujud pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil 
(luber jurdil), berintegritas, dan bermartabat.

Perjalanan sebagai pengawas pemilu masih berlanjut hingga 
2023 mendatang. Kabupaten Blitar pada 2020 bakal menggelar 
pemilihan bupati (pilbup). Tentunya, tugas Mbak Ida dan jajaran 
Bawaslu Kabupaten Blitar menanti agar Pilbup Blitar 2020 berjalan 
semestinya. Dan kembali memilih para pengawas dengan SDM 
yang kompeten, profesional, dan berintegritas sehingga mampu 
mewujudkan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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BAWASLU DAN WUJUD PENGABDIAN
   

Rofaatul Hidayah
(Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten 

Gresik)

Rofaatul Hidayah 
memiliki persepsi sendiri 
tentang Bawaslu. Baginya, 
dengan berada dalam 
Bawaslu adalah wujud 
pengabdian kepada 
Tuhan. Pandangan ini bisa 
jadi memiliki kesamaan 
dengan nilai nilai dari Gus 
Dur, bahwa pengabdian 
kepada Tuhan diwujudkan 
dengan pengabdian kepada 
manusia. Rafaatul Hidayah 
menyadari, bahwa di 
Bawaslu ia juga mengabdi 
kepada Tuhan.

Rofaatul Hidayah 
merupakan satu di antara 
dua srikandi yang ada di 
Bawaslu Gresik. Ia dipercaya 
mengampu Divisi Hukum, 
Data dan Informasi Kab/
kota di Jawa Timur periode 
2018-2023. Perempuan 
yang lahir 32 tahun asal 
Gresik tersebut dikenal 
gigih dan berprestasi sejak 
usia Remaja. Rofaatul 
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Hidayah merupakan Pelajar Teladan pada tingkatan SMP dan MA 
Ma’arif se-Kabupaten Gresik, pemenang ke-2 pada lomba siswa 
berprestasi tingkat SMP Swasta-Negeri se-Kabupaten Gresik. Di 
akhir kelulusannya, saat teman-teman merayakan kelulusannya, Ia 
masih disibukkan dengaan  Pramuka karena menjadi kontingen 
Jawa Timur dalam Pertemuan Pramuka Luar Biasa Nasioal (PPLBN) 
di Jakarta.

Lulus Madrasah Aliyah, penyuka novel ini diterima di 
Universitas Negeri Surabaya jurusan psikologi. Perjalanannya tidak 
mudah. Tantangan untuk menyelesaikan kuliah terkendala dengan 
permintaan dari keluarganya untuk kembali pulang ke daerahnya. 
Akhirnya ia kembali pulang dan menamatkan S1 Bahasa Inggris di 
UNISLA sambil mengajar di almamaternya. 

Selain dalam dunia pendidikan, Rofaatul Hidayah juga memiliki 
aktivitas lain dalam menunjang dan mengasah kemampuannya. 
Semangat sosialnya membuatnya terus aktif di organisasi IPPNU 
Kecamatan dan organisasi social kemasyarakatan. Belajar, bekerja, 
dan berorganisasi bisa dilalui dengan kerja keras dan disiplin 
tinggi tentunya. Tidak banyak yang mampu bisa menyeimbangkan 
antara aktivitas pendidikan, organisasi dan lingkungan sosialnya. 
Namun Rofaah mampu melaluinya dnegan disiplin yang tinggi. 

Pada tahun 2012, bekerja sama dengan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan mengadakan pelatihan pengolahan hasil 
laut. Kegiatan ini merupakan usaha dalam rangka pemberdayan 
masyarakat nelayan dengan peserta kaum perempuan nelayan. 
Mereka kemudian dibekali dengan berbagai macam alat pengolah 
seperti kompor, oven, dan sebagainya.

Menjadi bagian dalam pemberdayaan nelayan merupakan 
bentuk implementasi dari semangat dan nilai nilai yang 
diperjuangkan oleh Rofaatul Hidayah. Bahwa dengan 
mengembangkan potensi masyarakat dalam pemberdayaan 
adalah wujud pengabdian kepada Tuhan juga.

Kini setelah menjadi bagian dari Bawaslu Gresik, Rofaatul 
Hidayah melalui harinya dengan semangat dan disiplin yang 
tinggi. Jarak 38 km dari rumah ke kantor tidak menjadi hambatan 
bagi  Ibu dari Achmad Syahid Mahardika Utomo (8 Thn) dan 
Pandu Wijaya Kusuma (3 thn).  Tugas penuh waktu tetap berusaha 
ia jalankan sampai  dalam beberapa kesempatan harus bermalam 
di Kantor. 
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BIODATA PENULIS

Nama
Rofaatul Hidayah

Tempat, tgl lahir
Gresik, 09 Oktober 1986

Pendidikan terakhir
S1 Universitas Islam Lamongan

Alamat
Sumurber Panceng Gresik

Riwayat Pekerjaan
 » Bawaslu Kabupaten Gresik ( 2018-sekarang )
 » Panwas Kabupaten Gresik ( 2017-2018)
 » Pendamping Desa Kecamatan DudukSampeyan (2016-

2017)
 » Pendamping Desa Kecamatan Benjang (2015-2016)
 » Guru SMP Ma’arif Sumurber (2013-2015)
 » Guru MI tarbiyatul Athfal Sumurber (2013)

Pengalaman kepemiluan sebagai anggota KPPS sebelum 
menjadi Panwas Kabupaten Gresik pada tahun 2017 tidak 
membuatnya menjadi lemah. Hal ini justru mambuat semangat 
akselerasinya semakin tinggi. Rofaatul Hidayah terus mengasah 
kemampuan demi integritas dan loyalitas terhadap pekerjaan 
yang diembannya. 

Menjadi bagian dari keluarga besar dari pengawas Pemilu 
bagi Rofaatul Hidayah bukan hanya tentang bekerja, tapi juga 
wujud pengabdian. Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat 
dan negara adalah wujud pengabdian kepada Tuhan. Semuanya 
saling bersinergi. Dia juga mengakui kalau ada sisi baik yang ada 
pada diri saya, itu semata-mata kemurahan tuhan, melalui do’a 
tulus orang tua, Ridho suami, serta cinta kasih anak-anak.  
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DARI AKTIFIS, PENDIDIK HINGGA 
PENYELENGGARA

Saidatul Ummah
(Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri)

Menjalani tiga aktifitas sekaligus di saat yang sama, di masa 
yang tidak pendek menjadi rutinitas yang menyenangkan untuk 
dijalani bagi Saida, panggilan akrab Ibu dari tiga anak ini. 

Mencoba untuk merefleksi diri, manakala dalam perjalanan 
hidup ini semakin berdaya dan bermanfaat untuk ummat, berarti 
secara tidak langsung ada pengakuan dari masyarakat akan 
eksistensi dan keberadaan seseorang. 

Berangkat dari pengalaman mengelola sekolah sebagai Kepala 
Madrasah dan berbekal ilmu jadi Ketua I Fatayat NU Kabupaten 
Kediri selama 10 tahun serta sebagai pengurus di berbagai 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan & Keagamaan, menjadi Distrik 
Fasilitator dan Training Spesialist Fasilitator tingkat Provinsi 
program STBM tahun 2007-2009, telah  membentuk pola 
komunikasi dan pola kerja dia sebagai berikut :

a. Mengedepankan profesional yang proporsional, sesuai 
dengan Standart Operasional Prosedure yang berlaku.
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b. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 
Job Discription yang telah disepakati.

c. Mencari kesamaan dari keragaman patnership, agar 
perbedaan itu tidak mengganggu kinerja dan etos kerja.

Menurut Perempuan yang hoby menulis dan membaca ini, 
peran domestik sekaligus peran publik yang dijalani ini bukan 
tanpa konsekwensi. Namun semua serasa terbayar lunas tatkala 
support dan dukungan penuh dari keluarga, sahabat dan patrner 
kerja didapatkan secara total.

Kontrak kesepakatan dengan suami saat sebelum menikah 
masih mampu dipertahankan hingga kini, yaitu “ Ketika sudah 
menikah nanti saya minta hak 25% diri saya tetaplah sebagai 
seorang Sa’idatul Umah yang bisa berorganisasi, beraktifitas untuk 
kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan diluar sana.”

Organisasi merupakan lahan juang dan tempat menyalurkan 
ilmu, berbagi pengalaman, saling support dalam menjalani 
warna-warni kehidupan saling mengingatkan dan menguatkan, 
meningkatkan kapasitas keilmuan, menambah koneksi jaringan 
dan memperluas wawasan.

Menjadi Anggota PPK Kec. Grogol Pemilu Th 2004 dan PILKADA 
2005

Menjadi anggota PPK termuda dari dua orang perempuan 
anggota PPK yang  terpilih, merupakan suatu kebanggaan 
tersendiri diawal menapaki dunia penyelenggaraan pemilu. 
Apalagi dengan memegang Divisi Sosialisasi dan SDM, menjadi 
tonggak awal penanaman jiwa  terpacu untuk maju.

Ketua Panwas Kecamatan Grogol PILKADA 2015 
Sempat berhenti untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

Pemilu tahun 2009 karena berproses sebagai Training Specialist 
program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang bergerak 
fokus pada pemberdayaan Masyarakat untuk sadar mau Buang Air 
Besar di tempat tertutup sehingga tidak mencemari lingkungan, 
di mana Propinsi Jawa Timur sebagai Pilot Project untuk Indonesia 
bersama Negara India. 

Untuk memenuhi semangat berpolitiknya, maka pada tahun 
2015 Saida aktif kembali menjadi Panwascam, meski saat itu dia 
sudah menjabat sebagai Kepala Madrasah. 
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Pada tahun 2017 saat rekrutmen anggota Panwaskab, 
Saida ikut mendaftar berproses sampai dengan 12 besar (Tes 
Wawancara). Namun akhirnya gugur. Dengan tetep bersemangat 
dia ikut rekrutmen Panwascam, dan lolos sampai terpilih menjadi 
komisioner sekaligus Ketua Panwascam Grogol yang telah dilantik 
pada tanggal 6 Nopember 2017.

Demi fokus di bidang pengawasan dalam penyelenggaraan 
Pilkada dan Pemilu, perempuan yang suka tersenyum itu setelah 
menerima SK pengangkatan kembali sebagai Kepala Sekolah di 
MTs. Manba’ul Afkar masa bhakti 2017 – 2021, mengembalikan SK  
dan memilih menjadi Guru biasa. 

Ketua Panwaslucam Grogol Pemilihan Gubernur 2018 dan 
Pemilu 2019

Sebagai Ketua Panwascam untuk penyelenggaraan Pemilu 
tahun 2019 dalam Pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD 
serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 
pada tanggal 17 april 2019, Saida terus menambah kualitas dan 
kapasitas diri. 

Ketua Bawaslu Kab. Kediri Pada Pemilu 2019
Di tengah tugas sebagai Komisioner Panwascam, 

sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu no 7  tahun 2017, 
ada penambahan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dari 3 menjadi 5 
dan berkekuatan hukum tetap menjadi 5 tahun masa kerja, Saida 
menjadi salah satu kompetitor yang akhirnya bisa masuk Lima 
besar memegang Divisi Organisasi dan SDM sekaligus dipercaya 
sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Masa Kerja 2018-2023.

Demi memacu kapasitas dan kualitas tentang kepemiluan, 
rasanya belum cukup modal pengalaman yang dimiliki, maka 
perempuan ini tidak sungkan-sungkan untuk menggali potensi 
dengan berbagi pengalaman dengan para pihak yg kompeten di 
bidang kepemiluan. 

Harapannya untuk tetep eksis dan makin mantab berproses 
mengambil pilihan fokus di bidang penyelenggaraan pemilu 
menjadi tantangan dan petualangan tersendiri baginya.

“Pemilu adalah ajang penempaan diri, pendewasaan bersikap, 
kematangan berfikir dan ketepatan bertindak, demi kesuksesan 
dalam tugas terutama kepengawasan”.
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BIODATA PENULIS

Nama
SA’IDATUL UMAH

Panggilan 
Saida/Datul

Tempat Tgl Lahir
Kediri, 7 September 1976

Alamat 
Jl. Delima II RT. 11 RW. 03 Dsn. Santren Kidul  Ds. Cerme Kec. 
Grogol Kab. Kediri

Pendidikan
S1 STAIN Tulung Agung

Jabatan
Ketua/Koordiv OSDM Bawaslu Kab. Kediri

Hobby 
Membaca dan menulis

Karier
1. Guru/Bendahara Madrasah (1998 - 2012)
2. Kepala Madrasah di MTs. Manba’ul Afkar (2012 - 2017)
3. Training Spesialist Fasilitator Provinsi program STBM 

tahun 2007-2009
4. Anggota  PPK Kec. Grogol  Kab. Kediri Divisi SDM (2003-

2005)
5. Ketua Panwascam Kec. Grogol  Kab. Kediri Divisi SDM  

(PILKADA 2015 dan PILGUB 2018)
6. Ketua Bawaslu Kab. Kediri, Kordiv Organisasi dan SDM  

(2018 -2023)

Motto
Bermanfaat bagi ummat, Berdaya guna untuk Bangsa dan 
Agama
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SRIKANDI PENGAWAL DEMOKRASI 
DARI PESISIR SELATAN JATIM

 Sulami
(Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan AntarLembaga 

Bawaslu Kabupaten Pacitan)

“Kesuksesan merupakan buah dari kerja keras, loyalitas, belajar dari 
pengalaman, kegigihan, dan keberanian”. (Colin Powell).

Sebait quotes di atas 
menjadi semangat bagi Sulami 
(35 tahun), Koordinator Divisi 
Pengawasan, Hubungan 
Masyarakat dan Hubungan 
antar Lembaga Bawaslu 
Kabupaten Pacitan untuk 
terus menggapai asa dalam 
hidupnya.

Jarak antara rumahnya 
ke kantor Bawaslu yang 
mencapai 65 km tidak menjadi 
penghalang dalam aktifitas 
pengawasan. Amy, demikian 
ia biasa dipanggil, selalu 
menyambut pagi dengan penuh 
semangat. 

Selesai melaksanakan 
kewajiban sebagai ibu rumah 
tangga ia lantas bergegas ke 
kantor pagi hari dan pulang 
dari kantor paling akhir. 
Pernah dalam beberapa kali 
kesempatan, pulang hingga 
jam 01.00 dini hari. 

Perjalanan pulang 
menembus kabut malam 
yang dingin ia tempuh demi 
memenuhi kewajiban sebagai 
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ibu rumah tangga. Bahkan pernah ia mengalami bocor ban, putus 
rantai, atau hujan lebat ditengah perjalanan pulang tersebut. 
Namun Amy melalui hari dengan tetep semangat dan sabar. 
Sehingga perjalanan seberat apapun akan terasa ringan. 

Srikandi yang getol mengawal demokrasi ini lahir di desa 
Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan, Kota Seribu Satu Goa. 
Ia dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Lulus SD ia memilih 
meneruskan ke Pondok Pesantren Pembanguna Kikil Arjosari 
Pacitan hingga lulus Madrasah Aliyah. 

Sewaktu di pondok ia selalu aktif dalam kegiatan OSIS. 
Selepas dari pesantren, ia lalu melanjutkan ke sebuah perguruan 
tinggi STAINU Pacitan. Selama menjadi mahasiswa ia juga aktif 
dalam kegiatan organisasi baik itu intra kampus maupun ekstra 
kampus. Di antaranya IPPNU, PMII, BEM STAINU, Fatayat NU dan 
KNPI Pacitan. 

Srikandi pesisir selatan ini acapkali turun langsung ke lapangan 
dengan melakukan supervisi ke Kecamatan se Kabupaten Pacitan 
untuk memastikan wilayah pengawasannya tidak ada masalah, 
atau bisa menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat.

  Dari senyumnya yang ramah, bisa ditebak semangat dan 
kerja kerasnya. Dirinya memiliki prinsip bahwa kesuksesan tidak 
di dapatkan dengan instan. Perlu segala daya dan upaya maksimal 
disertai juga menikmati proses panjang. Prinsipnya adalah kata 
dari bapaknya yang selalu ia ingat. “Kita tidak boleh menyerah dari 
kondisi apapun.“

 Menurut Amy, apa yang diperoleh dan dicapai saat ini 
bukanlah sesuatu yang ujug-ujug. Namun buah capaian dari 
kegigihan, keuletan, serta kerja keras yang telah dilakukan. Tentu 
juga karena doa ibu, suami, guru, saudara, dan temen-temennya 
semua yang di ijabah oleh Allah swt.

Di sela-sela kesibukannya, perempuan kelahiran Desa 
Jatimalang ini menuturkan bahwa ia memulai karir di kepemiluan 
sejak tahun 2009. Ia tercatat sebagai anggota KIPP (Komite 
Independen Pemantau Pemilu). Setelah berproses di pemantau 
pemilu, ia merasa tertarik dan tergugah untuk terlibat lebih jauh 
lagi dalam kepemiluan, maka saat ada kesempatan di tahun 2010 
ia menjadi penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 
sebagai ketua KPPS di TPS 04 Desa Jatimalang, Kec. Arjosari, 
Pacitan. 
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Pada tahun 2013 ia mendaftarkan diri menjadi Panwascam 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan 
Arjosari dan mendapatkan amanah tersebut lanjut menjadi 
Panwascan di Pemilu tahun 2014, serta Pemilihan Bupati Pacitan 
tahun 2015. 

 Kemudian pada Juni tahun 2017 ia pindah domisili 
mengikuti suaminya ke Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro 
Kabupaten Pacitan, yang merupakan desa terpencil paling ujung 
di pesisir selatan Kabupaten Pacitan. 

Meskipun sudah pindah lingkungan tempat tinggal tidak 
merubah semangatnya untuk tetap mengawal proses demokrasi.  
Hal ini diuktikan dengan mendaftarkan diri menjadi Panwascam 
pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 untuk 
kecamatan Sudimoro dan dapat diterima dengan baik. 

Tidak berhenti sampai di situ, selesai mengemban amanah di 
proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ia tergerak untuk 
ikut maju dalam seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan 
bulan Juli tahun 2018. Ternyata diterima dan menjadikannya tetap 
mengawal demokrasi hingga kini.

 Amy merupakan perempuan yang menyukai tantangan. 
Ia menyukai kegiatan lapangan Bawaslu. Baginya, dalam dunia 
pengawasan, ia harus mampu memunculkan formula-formula jitu 
yang bisa di aplikasikan di lapangan saat pengawasan agar dalam 
proses pencegahan, pengawasan dan penindakan bisa maksimal 
sesuai harapan undang-undang. 

Disisi lain, Bawaslu mempunyai kewenangan dalam 
menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan 
umum. Sehingga amanah dan kesempatan ini tidak akan ia  
sia-siakan. Harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga bisa 
menjaga marwah demokrasi.
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BIODATA PENULIS

Nama
Sulami

Panggilan akrab
Amy

Tempat tanggal lahir
Pacitan 30 Juni 1984 (35 Tahun)

Alamat
Rt3/Rw5 Kaligoro Sukorejo Sudimoro Pacitan

Pendidikan
S1 (STAINU Pacitan)

Jabatan
Kordiv PHL Bawaslu Pacitan
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SRIKANDI PENGAWAL DEMOKRASI 
DARI LUMAJANG

   
Sulastri Wulandari

(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten 
Lumajang)

Sulastri Wulandari, 
S.Pd merupakan Srikandi 
Demokrasi asal Kabupaten 
Lumajang. Awalnya ia dilantik 
menjadi anggota Panitia 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) 
Kabupaten Lumajang Periode 
2017 - 2018. Lalu pada tanggal 
28 Agustus 2017, Ia bersama 
dengan 2 (dua) rekannya yaitu 
Akhmad Mujaddid Mambaur 
Rosyad, S.Pd.I dan Amin 
Shobari, SH., di lantik.

Sulastri selama ini telah 
menjalankan amanah sebagai 
penyelenggara pemilu 
sesuai dengan perundang- 
undangan. Jejak sejarah 
Sulastri dalam mengawal 
demokrasi dimulai dari tingkat 
kecamatan. 

Sebelumnya Sulastri 
pernah menjadi penyelenggara 
ditingkat kecamatan yaitu 
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pada tahun 2008 - 2009 di Panitia Penyelenggara Kecamatan 
(PPK) untuk Kecamatan Yosowilangun. Pada tahun 2013 - 2014 
menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) 
Yosowilangun.

Di tahun 2017 lalu, Sulatri bersama dengan rekannya, telah 
mengemban tugas dalam pengawasan jalannya penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, maupun Pilkada Gubernur dan 
Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur tahun 2018.

Bagi Sulastri, pengalaman sebagai penyelenggara di tingkat 
kecamatan sungguh luar biasa. Sulastri punya tekad dalam 
menjalankan tugas dan wewenang ini sesuai dengan Undang- 
Undang dan menciptakan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten 
Lumajang dengan bersih, jujur, adil, aman dan kondusif.

Pada tanggal 15 Agustus 2018, Sulastri bersama dengan 2 
(dua) orang rekannya, serta 2 (dua) orang rekan baru mengucapkan 
syukur alhamdulillah karena dilantik sebagai Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) periode 2018 - 2023, dengan formasi sebagai 
berikut :

1. AMIN SHOBARI, SH
2. SULASTRI WULANDARI, S.Pd
3. AKHMAD MUJADDID MAMBAUR ROSYAD, S.Pd.I
4. YUNUS, SE
5. MOH. FARHAN, S.Pd.I.

Secara serentak, Sulastri berserta keempat rekannya, dilantik 
se-Indonesia di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta. Bagi Sulastri, 
Bawaslu telah menjalankan tugas untuk mengawal emokrasi 
Pemilihan Umum tahun 2019 ini, sesuai dengan perundang – 
undangan sehingga tercipta Pemilihan Umum yang bersih, jujur, 
adil, aman, dan kondusif di Kabupaten Lumajang.

Menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang menjadi 
tantangan tersendiri bagi Sulastri. Srikandi demokrasi yang tidak 
asing dengan panggilan mbak Lastri ini mengenal dunia politik 
sejak tahun 2008.

Selain dunia kepemiluan, Sulastri juga pernah berprofesi 
hanya seorang guru PAUD Kelompok Bermain (KB) di Desa 
Yosowilangun Lor, dan menjadi aktivis ditingkat Desa dan 
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Kecamatan Yosowilangun yaitu sebagai kader Gerakan 
Membangun Masyarakat Desa (GERBANGMAS) mulai 2006 - 
2017.

Selain itu, pada tahun 1999 - 2014, Sulastri juga aktif di 
Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA), di mana menurut Sulastri, 
hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir anak - anak yang 
rawan putus sekolah, karena kurangnya biaya pendidikan di Desa 
Yosowilangun Lor.

Sejak tahun 2000 lalu, Sulastri sudah menjadi mitra Badan 
Pusat Statistik (BPS) sebagai Petugas Pencacah Lapangan (PCL) 
mulai dari sensus penduduk sampai dengan sensus ekonomi. Dari 
sinilah sosok Srikandi ini, mulai terbiasa menghadapi berbagai 
macam lapisan masyarakat. 

Sulastri juga pernah menjadi tenaga pendamping Sertifikat 
Hak Atas Tanah (SHAT) yang merupakan program Kementrian 
Koperasi dan UKM, yang mana sempat ditugaskan di Kabupaten 
Jember pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Srikandi yang satu 
ini bergabung pada organisasi kemasyarakatan yaitu Gerakan 
Nasional Anti Narkotika (Granat) Kabupaten Lumajang Bersama – 
sama dengan teman dan sahabat aktivis yang lainnya.

Sulastri tergabung di Granat atas dasar kesadarannya 
mengenai banyaknya penyalahgunaan obat - obatan terlarang dan 
minuman oplosan yang sangat membahayakan generasi penerus 
bangsa, terutama pada anak-anak sekolah dan para pemuda di 
Kabupaten Lumajang.

Motivasi menjadi pengawas pemilu
Lolos masuk 5 besar menjadi anggota Bawaslu Kabupaten 

Lumajang merupakan kebanggaan tersendiri. Ia memiliki impian 
untuk mengawal demokrasi dan penyelenggaraan Pilkada dan 
Pemilu agar berjalan dengan bersih, jujur, aman, dan kondusif 
dengan metode pendekatan preventif serta bekerja sama dengan 
stakeholder dan mengajak masyarakat, LSM, dan mahasiswa 
untuk ikut berpartisipasi aktif ikut mengawasi jalannya proses 
semua tahapan Pilkada dan Pemilu 2019.

Menambah pengalaman dan ilmu kepemiluan itu, kata 
Sulastri, sangat penting, sebab dengan bertambahnya sahabat dan 
saudara, akan menjaga keharmonisan antar lembaga, membina 
kinerja jajaran Ad Hoc yang efektif dan efesien.
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Menjadi penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten, 
menurutnya, itu tidaklah mudah apabila tidak adanya kerja 
sama yang baik antara sesama komisioner, kesekretariatan dan 
stakeholder. Kolektif kolegial adalah bentuk kepemimpinan 
dipenyelenggara Pemilu artinya kita punya tanggung jawab yang 
sama.

Bagi Sulastri, pengawasan mempunyai strategi khusus dalam 
proses Pemilu/Pemilihan. Dengan membuat strategi ini kita butuh 
kesepakatan bersama dan dijalankan bersama-sama di jajaran 
Bawaslu terutama Bawaslu Kabupaten Lumajang ini. 
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AMANAH PENYELENGGARA PEMILU 
UNTUK MASHLAHAUL UMMAH

   
Titin Wahyuningsih

(Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar 
Lembaga, Bawaslu Kabupaten Pasuruan)

“Tiada tapak yang sia-
sia”. Kalimat inilah yang 
dijadikan penyemangat 
oleh perempuan berasal 
dari Prigen Kabupaten 
Pasuruan ini melangkah 
dalam perjalanan kariernya. 
Baginya, semua yang 
dilakukan akan membawa 
hikmah dan merupakan 
tapak yang akan menentukan 
keberhasilan kedepannya.

Perempuan lulusan IAIN 
Sunan Ampel Surabaya 
yang bergelar sebagai 
Sarjana Agama ini mewarnai 
perjalanan hidup dengan 
merintis lembaga Pendidikan 
Anak Usia Dini pada Yayasan 
Al Ghazali bertempat di tanah 
kelahirannya setelah lulusan 
menempuh pendidikan S1. 

Dalam rentang waktu 
12 (dua belas) tahun pada 
pengabdiannya sebagai 
pendidik, berbagai prestasi 
telah ia torehkan. Di 
antaranya terpilih sebagai 
Guru Prestasi mulai ditingkat 
kecamatan hingga di tingkat 
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nasional, Kepala Sekolah Prestasi di tingkat kecamatan hingga 
tingkat nasional, Juara Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran 
Nasional.

 Pengembaraannya bukan hanya di dunia pendidikan saja. 
Tetapi juga melintas dalam bidang yang lain. Di tahun 2007 dunia 
penyelenggaraan pemilu mulai diikutinya dengan menjadi Panitia 
Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan. Yaitu sebagai PPK 
Prigen. 

Perjalanannya menjadi penyelenggara pemilu tidak berhenti 
hanya sampai disitu. Pada tahun 2009 dia mengikuti proses 
seleksi sebagai anggota KPU Kabupaten di Pasuruan. Kesempatan 
mengemban amanah sebagai Anggota KPU Kabupaten Pasuruan 
ia dapat selama dua Periode.

Mengemban amanah sebagai Anggota KPU selama dua 
periode, bukanlah hal mudah. Dibutuhkan kecerdasan mental, 
spiritual, intelektual, dan skill sehingga memiliki kepekaan dalam 
memahami regulasi dalam menjalani tugas- tugas kepemiluan 
mulai dari pelaksanaan tahapan pemilu, peningkatan partisipasi 
masyarakat, hingga penetapan hasil pemilu. 

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu parameter 
terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, maka upaya 
peningkatan partisipasi masyarakat tidak bisa di abaikan” tuturnya. 

Dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat, dia 
melakukan program pendidikan pemilih sustainable pada semua 
segment. Antara lain dengan kegiatan berupa program KPU 
Goes to School dan KPU Goes To Campus yang didalamnya ada 
tiga program kegiatan. Yaitu WPP (Workshop Pemilih Pemula), 
TPP (Training Penyelenggaraan Pemilu), Hingga APP (Asistensi 
Penyelenggaraan Pemilu) untuk pemilih pemula, program Kegiatan 
Perempuan dan Pemilu untuk pemilih perempuan hingga KPU On 
The Road untuk masyarakat umum telah dilakukannya. 

Di tahun 2018, ibu dari tiga orang anak ini menjejakkan 
tapaknya di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sebagai Koordinator 
Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar 
Lembaga memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam 
mewujudkan keadilan pemilu. Bekal pengalaman sebagai anggota 
KPU selama dua periode, tentunya sangat membantu dalam 
melaksanakan tugas pengawasan. 

“Tugas pengawasan berbeda dengan tugas teknis di KPU, 
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pada tugas teknis di KPU kita banyak bergerak dengan tangan 
dan kaki, sementara untuk tugas pengawasan kita lebih banyak 
menggunakan mata dan telinga.” Ulasnya. 

Optimalisasi tugas pengawasan ini salah satunya adalah 
dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. 
Program dalam bentuk kegiatan “Bawaslu Mendengar” yang 
dikemas dalam moment ngopi bareng, dipilih sebagai salah satu 
terobosan untuk mewujudkan pangawasan partisipatif, selain 
berbagai kegiatan dalam bentuk tatap muka yang lainnya.

 Dengan bertemu masyarakat secara langsung di tempat- 
tempat keramaian mulai dari kampus, sekolah, lokasi Car Free 
Day, tempat wisata hinggga di pasar-pasar, program Bawaslu 
mendengar ini dilakukan dengan tujuan mendengarkan informasi 
dari masyarakat terkait adanya potensi-potensi pelanggaran 
yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serta membangun 
kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan pelanggaran 
pemilu yang ditemui kepada Bawaslu.

“Sampai saat ini, tidak banyak masyarakat yang memiliki 
keberanian untuk melaporkan pelanggaran dalam pemilu, 
sementara kita memiliki PR besar untuk mewujudkan pemilu yang 
persih dari politik uang, isu SARA dan berita hoax” Tuturnya

Baginya, tiga pilar dalam menentukan terwujudnya pemilu 
yang bersih dan berintegritas, yaitu penyelenggara pemilu, 
peserta pemilu dan pemilih. Ketiga pilar ini harus bersinergi dan 
memiliki pemahaman yang sama serta dapat menempatkan posisi 
masing- masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Pemilu adalah gawe kita bersama. Pemilu yang bersih dan 
berintegritas sangat membutuhkan peran serta seluruh elemen 
masyarakat limaslahatil ummah (terwujudnya kabaikan untuk 
umat). 

Rangkaian perjalanan sebagai penyelenggara pemilu 
merupakan tapak menjalani titah dengan memegang amanah 
demi meraih berkah.  Semogalah Allah Meridloi.
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BIODATA PENULIS

NAMA
TITIN WAHYUNINGSIH, S.Ag.,M.SI

TEMPAT, TGL LAHIR 
PASURUAN, 4 SEPTEMBER 1974

ALAMAT
JAGIL Gg. BONSAI RT/RW : 01/12 GAMBIRAN – PRIGEN 
KAB. PASURUAN

ISTRI DARI
A. TAUFIQUR RAHMAN, S.Ag
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DATA, PEMILU DAN PERJUANGAN 
TANPA LELAH

   
Titin Yulinarwati

(Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar 
Lembaga, Bawaslu Kota Pasuruan)

Nama lengkapnya 
adalah Titin Yulinarwati. 
Sejak kecil biasa dipanggil 
Titin. Dia dilahirkan di kota 
kecil ujung selatan Jawa 
Timur yaitu Kabupaten 
Pacitan pada tanggal 29 
Juli 1974. Lingkungan 
kehidupan yang dikelilingi 
oleh Pegawai Negeri sipil, 
mulai dari orang tuanya 
sampai dengan lingkungan 
di sekitarnya rerata guru 
yang PNS. Hal ini membuat 
Titin ingin berbeda dengan 
yang lain. Meskipun orang 
tua selalu mendorong 
dirinya untuk menjadi 
seorang pahlawan tanpa 
tanda jasa tersebut. 

Titin menghabiskan 
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sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA di Pacitan. Suatu 
kabupaten yang luas dengan dikelilingi oleh pegunungan kapur 
dan di sisi selatan dikelilingi oleh pantai selatan. Selepas SMA, 
Titin melanjutkan pendidikan di S1 MIPA Statistik lulus tahun 
1997, di Kota Malang.

Selanjutnya Titin pindah domisili ke Kota Pasuruan karena 
harus mengikuti suami. Ibu dengan satu anak ini, kesehariannya 
adalah ibu rumahtangga biasa dengan aktifitas bergelut dengan 
computer. Karena sang suami adalah seorang teknisi komputer di 
beberapa lembaga pemerintah. Termasuk pernah juga membuka 
usaha rental komputer dan pengetikan. Di samping suaminya 
juga punya usaha servis dan jual beli komputer untuk membantu 
ekonomi keluarga. 

Berangkat dari ijasah S1-nya yang jurusan Statistik, Titin 
mencoba untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu pada 
tahun 2010 di Kota Pasuruan. Ia diterima sebagai PPK Kecamatan 
Bugul Kidul untuk pertama kali pada Pilwali Kota Pasuruan pada 
Tahun 2010. Ia mendapat kepercayaan untuk memegang Divisi 
Data. 

Karena keingintahuannya tentang proses berdemokrasi, 
terutama pada penyelenggaraan pemilu, maka tahun tahun 
selanjutnya Titin mendaftar kembali sebagai PPK Bugul Kidul, 
dengan melalui beberapa Pemilu , antara lain : 

1. Tahun 2010 PPK Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada PILWALI 
kota Pasurun tahun 2010. 

2. Tahun 2013 PPK Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada PILGUB 
Jatim, tahun 2013 

3. Tahun 2014 PPK Bugul Kidul Kota Pasuruan , pada PILEG  
tahun 2014 

4. Tahun 2014 PPK Bugul Kidul Kota Pasuruan, pada PILPRES 
tahun 2014 

5. Tahun 2015 PPK Bugul Kidul Kota Pasuruan , pada PILWALI 
Kota Pasuruan tahun 2015 

6. Tahun 2017 Panwas Kota Pasuruan, pada PILGUB JATIM, 
tahun 2017 

7. Tahun 2018 Bawaslu Kota Pasuruan, Divisi Pengawasan 
dan Hubungan Antar Lembaga. 
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Dari sekian pengalaman Titin sebagai penyelenggara pemilu 
baik itu sebagai PPK ataupun sebagai Panwas dan Bawaslu Kota 
Pasuruan saat ini, semua memegang divisi data. Kecintaanya pada 
dunia kepemiluan dan perjalanan yang dilaluinya telah berhasil 
membuktikan kepada public, bahwa seorang perempuan pun 
mampu dan bisa untuk berjuang dalam menyelenggarakan proses 
pemilu yang biasanya diisi oleh seorang laki laki. 

Integritas dan profesionalitas sebagai seorang penyelenggara 
pemilu sangat dijunjung tinggi olehnya. Apalagi banyak yang 
mengatakan bahwa proses demokrasi ini banyak di kelilingi oleh 
laki-laki. Banyak juga yang berisik dengan menyatakan bahwa 
dalam politik terdapat banyak intrik dan dilakukan dengan jahat. 

Sebagai seorang perempuan, dia ingin membuktikan bahwa 
perempuan juga layak untuk menjalani pekerjaan ini. Meskipun 
tidur larut malam atau bahkan tidak tidur sering dilakukan ketika 
harus memvalidasi data sebagai konsekuensi sebagai pemegang 
divisi data yang diembannya. Pantang mengeluh dalam setiap 
pekerjaan yang dilakukannya. 

 “Hidup itu Belajar” adalah motivasi terbesar dalam 
hidupnya. Belajar tidak hanya dari pendidikan formal, tidak hanya 
dari membaca buku. Tapi belajar dari pengalaman, lingkungan 
alam sekitar dan belajar mengerti dan memahami karakter 
lingkungan merupakan penunjang terbesar dalam mendukung 
pekerjaan dia baik sebagai ibu rumah tangga biasa maupun 
sebagai penyelenggara pemilu. 

Selalu mendengarkan saran, petuah dari orang lain baik itu 
yang lebih tua ataupun lebih muda. Selalu mendengarkan kritik 
yang membangun dari orang tua, guru, senior, teman, sahabat dan 
alam sekitar adalah hal utama yang dia tanamkan dalam menjalani 
kehidupan selama ini. 

Tidak malu bertanya kalau ada yang kurang dimengerti atau 
bahkan meminta petunjuk sesuatu hal yang belum dipahami. Belajar 
terus dan tidak kenal lelah. Kehidupan ini selalu memberikan hal 
baru yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap manusia. 
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BIODATA PENULIS

Nama 
TITIN YULINARWATI

Panggilan 
Titin 

Tempat Tgl Lahir
Pacitan, 29 Juli 1974

Alamat
Perum. Graha Candi, Blok M  No. 41 , Rt. 03 Rw. 08 , Bakalan, 
Kota Pasuruan 

Pendidikan
S1  MIPA STATISTIKA 

Jabatan
Kordiv PHL Bawaslu Kota Pasuruan 

Hobby 
Fotografi

Motto
Hidup adalah belajar
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TEAM WORK DAN ISTIQOMAH 
BERPROSES

   
Wabarozalia Ritonga

(Koordinator Divisi Organisasi dan SDM, Bawaslu Kabupaten 
Mojokerto)

Wabarozalia Ritonga lahir di Martapura 29 November 1984 
dari pasangan Abdul Wahab Ritonga (Medan) dan Marhamah 
Hasanusi (Palembang). Anak kedua dari empat bersaudara. Kedua 
orang tuanya berprofesi sebagai guru. 

Wabarozalia Ritonga atau akrab disapa Rosa ini tumbuh dan 
berkembang dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia dididik untuk 
disiplin dan memiliki tanggung jawab. Talentanya sudah terlihat 
semenjak di sekolah. Ia giat dalam belajar. 

Tidak heran selama di bangku sekolah selalu mendapat 
rangking terbaik, sampai lulus di STIE Mahardhika Surabaya 
tercatat sebagai Mahasiswa yang lulus dengan predikat cumlaude. 
Walaupun misalnya, ia juga aktif dalam kegiatan ekstra sejak 
bangku sekolah dan kampus.  
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Perempuan ini tergolong mandiri. Ia menceritakan bahwa 
sejak kuliah, ia telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 
sendiri. “Saya pernah jadi guru les sampai berjualan secara 
mandiri.” Ungkapnya. 

Setelah lulus kuliah, dia langsung mendapat kerja di 
perusahaan asing dan swasta. Di awal karir, tahun 2007 ia bekerja 
di PT. Padi Kuning. Di sini Ia dipercaya sebagai sekretaris dan 
team accounting. 

Karier awal begitu cepat melejit. Dalam waktu 1 tahun, diberi 
kepercayaan mengurusi import-eksport Timor Leste. Bahkan juga 
ia pernah dipercaya sebagai delegasi untuk memperat hubungan 
diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste khusus bidang 
pendidikan dan ekonomi.

Kemudian di tahun 2010 menerima tawaran kerja dari AELI 
(America Engglish Language Institute), sebagai sekretaris, dan 
bergabung dengan perusahaan bergengsi PT. Accor Advantage 
Plus, di mana tersebar di 18 negara dan 800 hotel di Asia dengan 
pola kerja yang keras menuntut untuk selalu mengedepankan 
profesionalitas. 

Baginya, perusahaan ini adalah perusahaan pengelola hotel-
hotel ternama seperti Pullman, Sofitel, Mercure, Novotel dan Ibis. 
Jam kerja yang begitu padat sampai sering harus tidur di meja 
kantor adalah keseharian yang menyenangkan baginya.

Di tahun 2013, Wabarozalia Ritonga pernah merasa begitu 
bosan dengan suasana metropolis yang penuh dengan polusi 
udara dan kemacetan. Ia tertantang untuk melakukan pekerjaan 
yang lebih menyentuh pada lapisan masyarakat. Hal ini 
membuatnya beralih profesi dan terpilih sebagai PSP3 (Pemuda 
Sarjana Penggerak Pedesaan) yang ditempatkan di Yogyakarta. 

Baginya, program dari kemenpora ini memiliki 2 (dua) dimensi 
strategis. Yakni sebagai wadah aktualisasi pemuda juga sebagai 
wujud dedikasi ilmu untuk kualitas masyarakat desa. “Dalam 
program ini, kita juga mengubah cara pandang untuk sederhana 
dan relegius.” Ungkapnya.

Setelah selesai kontrak kerja di PSP3 (Pemuda Sarjana 
Penggerak Pedesaan), Perempuan yang menyukai hoby travelling 
ini mendapat tawaran di PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang 
Tanjung Perak Terminal Jamrud sebagai sekretaris selama 3 tahun. 
Lepas dari itu, ia memutuskan fokus sebagai Ibu Rumah tangga 
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untuk mengurus suami dan anak-anaknya.
Tidak berhenti disitu saja, di tengah asyiknya menjalani 

aktivitas sebagai Ibu Rumah tangga, dirinya merasa terpanggil 
untuk ikut menyukseskan gelanggang pesta demokrasi dalam 
momen pemilihan umum. Dia mendaftarkan diri ke Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena ada penambahan bagi Panwas 
Kabupaten dari 3 (tiga) menjadi 5 (lima) dan berkekuatan hukum 
tetap menjadi lima tahun masa kerja. 

Dengan perjuangan dan kegigihan dirinya mengikuti tahapan 
seleksi, akhirnya terpilih 5 besar dengan mengemban tugas 
sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, 
Bawaslu Kabupaten Mojokerto masa kerja 2018-2023.

Dalam menunjang kualitas pekerjaannya di Bawaslu, ia juga 
tidak sungkan untuk mengembangkan potensi dan belajar kepada 
pihak yang berkompeten. “Saya berharap untuk terus eksis dan 
istiqomah berproses dalam pengawasan pemilu”. Katanya. 

Akhirnya ia menyatakan bahwa ada satu point yang 
membuatnya selalu semangat di Bawaslu adalah adanya team 
work yang memiliki sense of belonging yang kuat. 
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BIODATA PENULIS

Nama 
Wabarozalia Ritonga

Panggilan 
Roza 

Tempat Tgl Lahir
Martapura, 29 November 1984

Jabatan
Koordiv OSDM Bawaslu Kab.Mojokerto 

Pendidikan
S1 

Hobby 
Traveling, Sporting, Music

Motto
Man Jadda Wa Jadda
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PEREMPUAN DESA MENGEJAR ASA
   

Zuhrotun Rofiqotin
(Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten 

Tulungagung)

Zuhrotur Rofiqatin 
adalah nama dari kata 
dasar Zahrah. Maknanya 
bunga. Namun keluarga dan 
sahabat-sahabatnya lebih 
suka memanggil dengan 
sebutan Fifiq. Lahir sekitar 
43 tahun lalu di Desa Ampel 
Kecamatan Wuluhan. Desa 
yang terletak di lereng 
pegunungan kapur.  Jaraknya 
puluhan kilometer dari pusat 
kota Jember.

Masa kecil hingga 
remaja dihabiskan di Desa 
Ampel. Sejak TK hingga 
tingkat SLTP menempuh 
pendidikan dengan segenap 
keterbatasan. Barulah ketika 
menginjak tingkat SLTA, 
Zahrah bisa mengenyam 
pendidikan di MAN 1 Jember.  

Zahrah harus hijrah ke 
kota Jember. Karena jarak 
dari rumah ke sekolah jauh, 
terpaksa hidup dengan cara 
indekos di salah satu rumah 
di sekitar sekolahnya. Dari 
sinilah kehidupan baru yang 
mengharuskan berpisah 
dengan orang tua dan 
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keluarga dimulai. Hari-hari yang biasanya selalu bergantung 
kepada orangtua, harus bisa diselesaikan sendiri. Meskipun tidak 
semuanya.

Kemandirian inilah yang justru membuat pribadi yang 
selama ini cengeng berubah menjadi pribadi yang kuat dan tahan 
banting. Karena hal inilah maka ketika harus melanjutkan study di 
Universitas Muhammadiyah Malang, yang notabene harus terpisah 
lagi dengan orang tua, sudah tidak mengagetkan lagi.

Zahrah yang kuliah melanjutkan studi di Fakultas Hukum 
memberikan sebuah persepsi bahwa seorang perempuan bukanlah 
mahkluk yang “lemah”. Setidaknya ketika mempelajari ilmu hukum 
memberikan dorongan dan motivasi bahwa seorang perempuan 
bisa saja menjadi individu yang kuat dengan tetap memegang 
teguh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat.

Untuk menambah pengalaman, Zahrah aktif di berbagai 
kegiatan maupun organisasi. Kesibukan di organisasi baik 
intra kampus maupun ekstra kampus merupakan solusi untuk 
mengembangkan potensi dan jalinan komunikasi. Dengan sering 
berdiskusi dan silaturahmi dengan para senior ternyata bisa 
membuka wacana yang selama ini sulit untuk terpecahkan bila 
dilakukan secara otodidak.

 Pada tahun 1999, setelah menyandang gelar Sarjana 
Hukum, berbagai formasi di dunia kerja berusaha dijalani, 
meskipun tidak linier dengan ijazah yang sudah terpegang. Setelah 
memutuskan untuk menikah di tahun 2000, kehidupan baru mulai 
dijalani di Tulungagung.

 Bersama suami yang seorang aktifis di salah satu Ormas 
akhirnya mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang 
tetap eksis hingga sekarang. Lembaga ini adalah sinergitas 
antara koperasi syariah dan perbankan syariah. Karena respon 
masyarakat begitu besar terhadap keberadaan lembaga ini 
menyebabkan pertumbuhannya sangat signifikan. Termasuk 
totalitas dan profesionalitas pengelola harus menjadi prioritas 
utama dibarengi dengan komitmen yang tinggi.

Zahrah yang dipercaya dipercaya untuk memegang amanah di 
bagian pembiayaan pada lembaga keuangan, bisa dijalani hingga 
awal tahun 2002. Pada tahun ini pula, Tuhan telah mempercayakan 
seorang anak laki-laki yang lucu dan cakep bernama M. Zulfa Tirta 
Permadi.
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Dengan lahir anaknya, pekerjaan yang sudah ditekuni sejak 
tahun 1999 harus diakhiri karena lebih memilih mendidik dan 
merawat anak untuk sementara waktu. 

Dengan berjalannya waktu, banyak hal yang menjadi beban 
pikiran ketika melihat anak semakin tumbuh dewasa. Sebagai 
manusia biasa tentunya banyak keinginan untuk bisa merubah 
kehidupan keluarga agar bisa menjadi lebih baik. 

Tentunya tidak mudah untuk bisa merealisasikan semua itu. 
Apalagi sudah lama meninggalkan pekerjaan. Sebagai perempuan 
yang pernah bekerja di kantoran dan sudah lama meninggalkan 
pekerjaan tersebut dan murni menjadi ibu rumah tangga tulen, 
diperlukan pemikiran yang ekstra keras untuk mewujudkan apa 
yang menjadi harapan. 

Akhirnya di tahun 2005 karena dirasa pernah menjadi seorang 
pendidik  sebagai Guru TK Aisiyah yang merupakan yayasan 
neneknya sendiri, dengan berbekal itu akhirnya pada tahun 2007 
mencoba untuk mengambil sekolah Akta IV. 

Pada tahun 2010 mencoba untuk ikut daftar sebagai Fasilitator 
Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang merupakan program 
pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan. Zahrah 
bersyukur karena mampu melaksanakan pekerjaan tersebut 
hingga tahun 2016. 

Sebagai wanita yang sudah biasa bekerja tentunya tidak akan 
mudah jika harus berhenti dan berada dirumah kembali sebagai 
ibu rumah tangga. Tidak mungkin hal itu akan kembali  terjadi. 

Berbekal informasi dari seorang sahabat. dengan tekad yang 
bulat Zahra mengambil pendidikan profesi yaitu Pendidikan 
Khusus Profesi Advokat (PPKA) di Universitas Merdeka Malang, 
Setelah menyelesaikan pendidikan PKPA dan kemudian disumpah 
untuk menjadi Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, maka saat 
itulah terasa menemukan kembali dunia yang sempat hilang. 
Sebuah profesi terhormat yang sesuai dengan disiplin ilmu yang 
telah ditekuni bertahun-tahun telah mengantarkan pada kegiatan-
kegiatan di bidang penegakan hukum. 

Dalam kurun waktu satu tahun sudah puluhan kali melakukan 
advokasi dan pendampingan hukum, baik itu di Pengadilan 
Negeri maupun di Pengadilan Agama. Pada pertengahan tahun 
2017, seorang rekan Advokat menyampaikan informasi tentang 
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rekruitmen anggota Panwaslu Kabupaten untuk pelaksanaan 
Pilkada serentak. 

Setelah melalui serangkaian ujian tulis dan seleksi lainnya, 
ternyata Tuhan memberikan kesempatan kepada Zahrah untuk 
berkontribusi pada perhelatan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 
yang berbarengan dengan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Karena memiliki latar belakang sebagai Advokat, maka posisi 
yang dirasa cocok dalam struktur Panwaslu adalah Divisi Hukum 
Penanganan Pelanggaran (HPP). Alhamdulillah pelaksanaan 
Pilkada di Kabupaten Tulungagung bisa berjalan dengan aman, 
lancar dan tertib. Meskipun riak-riak kecil berupa pelanggaran 
ringan yang dilakukan oleh para pendukung pasangan calon 
masih sempat terjadi. Semua berjalan sesuai harapan. 

Selama satu tahun pekerjaan sebagai anggota Panwaslu ini 
dilalui. Karena masih bersifat Ad hoc (tidak permanen), maka 
untuk bisa bergabung kembali pada keanggotaan Bawaslu yang 
akan menjadi lembaga permanen, harus mengikuti tahapan seleksi 
yang lebih ketat dan kompetitif. Hal ini dikarenakan, Panwaslu 
telah berubah menjadi Bawaslu. Di mana keanggotaannya bersifat 
permanen dalam kurun waktu 5 tahun. 

Untuk kesekian kalinya, Tuhan Yang Maha Kuasa tetap 
berkehendak dengan memberikan kesempatan kepada Zahrah 
atau yang lebih dikenal sebagai Fifiq untuk mengemban tugas 
sebagai Komisioner Bawaslu kabupaten Tulungagung bersama 
empat rekan lainnya. 
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