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Yang terjadi pada hari pelaksanaan pilkada:
1. Tidak ada informasi akurat
2. Semua kandidat KLAIM MENANG
3. Masyarakat, timses dan kandidat
BINGUNG siapa pemenang sebenarnya
OPINI menang dari pihak lawan akan :
• Membuat tim saksi PPK menjadi TIDAK
SEMANGAT menjaga suara.
• Bila Masyarakat terlanjut percaya
pemenang pilkada adalah pihak lawan,
maka bila nanti pleno KPU
memenangkan anda, anda akan
mendapatkan opini curang.

1. Untuk memperoleh hasil secara cepat
dan akurat
2. Segera memastikan klaim menang dan
dibuktikan dengan hasil real.
3. Mematahkan klaim menang lawan
4. Ada sumber terpercaya untuk
membuat press conference dengan
mengundang wartawan
5. Secepat mungkin segera menyebarkan
opini kemenangan ke masyarakat
MANFAAT LAIN :
Bisa untuk media komunikasi dengan
timses dan saksi lewat sms massal,
interaktif 2 arah, jadi bisa dipakai utk
menyebarkan pesan secara cepat langsung
ke semua saksi

1. Software beserta data wilayah dan TPS di instal
di komputer, komputer dihubungkan juga
dengan modem gsm.
2. Dengan fitur di software, bisa langsung cetak
panduan saksi sebanyak sejumlah TPS, panduan
1 lembar per tps ini dibagikan ke saksi. Misalnya
ada 1000 TPS maka cetak 1000 lembar.
3. Panduan dibagian kesemua saksi, Setelah
menerima panduan, saksi bisa tes kirim sms.
Komputer yang sudah dinyalakan 24 jam akan
merespon otomatis sms yang masuk baik benar
atau salah.
4. Pada hari H Pilkada, setelah perhitungan, saksi
mengirim SMS hasil suara.
5. 1 jam setelah perhitungan maka sudah dapat
diketahui data 100% TPS.

1. Terdapat SMS Center yang juga terhubung ke modem
8 port, sms center ini bisa dipakai utk SMS
KAMPANYE misalnya ke masyarakat, kecepatan kirim
adalah 500 sms perjam per modem, disini ada 8 port
jadi kecepatan kirim 4.000 sms perjam.
2. Terdapat fitur utk kirims ke :
1. Semua koordinator saksi
2. Semua saksi
3. Semua saksi 1 kecamatan
4. Semua saksi 1 kelurahan
3. Bisa baca sms dan balas sms dari saksi
4. Bisa multi modem dan bisa di setting mana modem
utk terima sms dan balas sms, misalnya jumlah TPS
ada 1500 sebaiknya pakai modem 8 port :
1. 5 port utk terima sms
2. 3 port utk balas sms

1. Otomatis membaca sms dan otomatis
memasukkan ke database suara bila
format sms benar.
2. Mendeteksi KODE yang ada di sms
saksi, untuk selajutnya validasi dan
penempatan kelurahan dan TPS sesuai
kode.
3. Membalas sms otomatis, baik salah
atau benar.
4. Apabila saksi kirim sms lebih dari 1 kali
maka data yg diterima adalah sms
terakhir dan otomatis mengupdate
data sebelumnya.
5. Otomatis mendeteksi sms yg salah
misalnya
1. Data suara bukan angka atau
2. Jumlah suara melebihi jumlah
DPT di TPS

1. Terdapat halaman TABEL DATA
WILAYAH mulai dari data kecamatan,
kelurahan sampai TPS
2. Setiap tingkat akan diberitahukan :
1. Berapa TPS sudah dan belum
2. Berapa partisipasi pemilih
3. Terdapat 4 jenis grafik
1. Grafik suara total
2. Grafik suara perkecamatan
3. Grafik progres TPS yang sudah
selesai
4. Grafik tren suara
4. Terdapat teks berjalan yg merupakan
data suara yang baru masuk

1.

Setiap relawan mempunyai username dan
password untuk login ke aplikasi

2.

Relawan dapat memantau data suara dan sms
yang masuk, bila ada sms yg tidak sesuai format
maka data suara dapat di input manual

3.

Bila ada pertanyaan atau permintaan dari saksi
lewat sms maka bisa segera cepat ditanggapi

4.

Dapat mengirim sms kepada koordinator atau
saksi yang belum mengirim data.

5.

Utk data yang belum masuk, juga dapat hubungi
saksi via telepon utk input manual.

6.

Terdapat halaman yang menampilkan data semua
TPS, jadi bisa kelihatan mana TPS yg belum ada
data suara, tim call center dapat segera
menghubungi saksi atau koordinatornya segera.

7.

Untuk data TPS yg di isi data berulang kali,
terdapat history data, jadi bisa diketahui data
yang masuk sebelumnya

1. Software kami berikan sudah lengkap, sudah
termasuk database wilayah dan tps jadi tidak
perlu input data lagi.
2. Data kecamatan, kelurahan, dan TPS bisa
diinput manual satupersatu atau import dari
file EXCEL
3. Terdapat halaman utk cetak panduan saksi.
Setiap lembar isinya berbeda2 karena ada KODE
TPS unik.
4. Bisa tampikan semua TPS dalam 1 halaman, utk
memudahkan melihat keseluruhan misalnya
data tps sudah dan belum dalam 1 halaman.
5. Data bisa di print dan di export ke EXCEL
6. Fitur pencarian kelurahan dan TPS berdasarkan
katakunci KODE atau nama wilayah, ini dipakai
nantinya untuk input data dengan cepat.

1. Data hasil suara dapat dipublikasikan di website,
website ini bisa diakses di internet dari komputer
atau handphone yang terhubung internet dan
tentunya harus tau passwordnya
2. Bila ada lebih dari 1 posko maka posko-posko
tersebut bisa menampilkan hasil qucik real count
di layar proyektor, yang penting terhubung
internet.
3. Saksi PPK juga bisa akses data untuk kroscek,
terdapat website khusus yg menampilkan data
dengan format teks, agar lebih ringan diakses dari
handphone layar kecil dan akses internet lambat,
seperti blackberry, iphone atau android

Software ini juga bisa dipakai jauh2 hari
sebelum pelaksaan pilkada yaitu untuk
menghitung prediksi suara, konsepnya adalah
software di instal di komputer, sms center
bisa digunakan utk komunikasi dengan
relawan di lapangan.
Relawan dilapangan mengirim sms mengenai
prediksi suara di TPS nya masing2 lalu
operator input data secara manual. Prinsipnya
sama dengan real count hanya disini data
input manual dan hanya data prediksi.
Tampilan data dan grafik akan sama persis
seperti real count. Tujuannya utk mengetahui
kekuatan diri dan lawan.

Selain hitung cepat dengan sms gateway sebaiknya
data yang sumber langsung form C1 KWK diketik
secara manual, untuk mengetiknya bisa
menggunakan file excel atau bisa dengan software
Quick Real Count ini, tapi dengan data kosong.
Software ini bisa di instal di PC yang berbeda dengan
data wilayah yang sama persis, hanya tidak ada data
suara. Data suara diketik secara manual yang
sumbernya langsung dari C1 KWK.
Pengetikan ini butuh beberapa orang dan butuh
beberapa hari, tergantung dari banyaknya data TPS
dan jarak TPS terjauh, bisa jadi berkas C1 baru tiba
sehari setelah pilkada karena mungkin lokasi
melewati pulau dsb.

Quick Count adalah hitung cepat dengan menggunakan
sampel beberapa TPS, misalnya dalam pilkada
kabupaten ada 200 TPS maka utk quick count bisa ambil
sampel 200 TPS saja.
Quick Count akan lebih cepat karena data yg diambil
misalnya hanya 10% dari total TPS.
Software Quick Real Count ini terdapat fungsi Quick
Count dengan cara menentukan TPS mana saja yang
akan ditandai sebagai sampel, jadi saksi realcount
dilapangan cukup kirim sms sekali saja, baik semua TPS
atau TPS yg dijadikan sample.
Tentunya TPS yg dijadikan sample mendapatkan prioritas
utk training atau koordinasi dengan saksi TPS tersebut.
Nanti tampilan ada 2 yaitu data real count dan data
quick count.
Pihak yang menentukan sample adalah dari timses atau
bisa menggandeng lemabag survey atau konsultan
politik utk penentuan sample tps.

1.

Saksi atau relawan yang bertugas mengirim SMS,
sebaiknya 1 orang untuk setiap TPS, namun bila tidak
terpenuhi, maka juga bisa 1 orang untuk mewakili 5 TPS.

2.

Pulsa untuk saksi, pulsa bisa diberikan misalnya Rp 5.000,per saksi atau bisa juga dengan kebijakan bahwa uang
honor untuk saksi sudah termasuk pulsa untuk mengirim
paling banyak 5 sms

3.

4 orang relawan untuk input data secara manual pada
hari H pilkada. Jumlahnya disesuaikan tergantung dari
banyaknya TPS

4.

Untuk pelatihan cara kirim SMS, bisa dengan pertemuan
fisik, bila ada bimbek saksi, minta waktu 1 jam saja khusus
utk pelatihan cara kirim sms, sekaligus simulasi kirim sms.

5.

Namun bisa juga pelatihan tanpa pertemuan fisik, cukup
via sms, kirim sms massal kesemua saksi utk coba tes
kirim sms sesuai panduan.

Paket penjualan juga tersedia 2 versi yaitu :
1. Paket software dengan support instalasi dan training.
Pada paket ini, kami akan siap membantu instalasi dan training :
• bisa jarak jauh lewat internet, atau
• ketemuan dijakarta atau
• kami kelokasi anda tempat pelaksanaan pilkada.
Pada paket ini yang didapat adalah software termasuk data nama2
kecamatan, kelurahan dan tps, jadi tim anda tidak perlu input data lagi,
ini utk mengurangi human error, juga panduan kami berikan dalam
bentuk PDF sudah termasuk nomor hp center tujuan, anda tinggal print
saja file PDF tersebut tanpa perlu edit apapun.
Cukup sediakan 1 orang dari tim anda yg khusus menangani operasional
software, tidak perlu mahir komputer banget, yang penting dia biasa
dengan komputer dan internet itu cukup.
lama instalasi dan pelatihan ini hanya 1 hari dan selanjutnya kami
support via telepon, atau remote jarak jauh lewat internet, sampai
pilkada selesai.
Pada paket ini harus siapan sendiri segala peralatan seperti komputer,
modem 8 port, pulsa, wifi,dll

2. Paket software dengan pendampingan ke lokasi (sampai pilkada selesai)
Pada paket ini sudah termasuk : (perangkat ini kami bawa pulang lagi nanti)
• PC / Laptop untuk server
• Modem 8/16 port
• Pulsa
• Printer
• Switch wireless
Pada paket pendampingan ini, semua pekerjaan kami yang lakukan yaitu :
• menyiapkan komputer server beserta software quick realcout
• desain database wilayah dan TPS
• cetak panduan untuk saksi, sebanyak sejumlah TPS
• menyiapkan modem poll 8 port atau 16 port yang jumlahnya disesuaikan
dengan banyaknya TPS
• menyiapkan pulsa untuk membalas sms dari saksi
• memberikan training kepada saksi lewat SMS
• memberikan training kepada relawan operator tambahan
• mengubungi saksi yang belum melaporkan data via SMS
• membuat laporan akhir
Dipaket ini anda hanya siapkan :
• transport dan penginapan untuk tim kami
• ruangan untuk bekerja (beserta meja kursi dan listrik tentunya)
• saksi disetiap TPS yang bertugas kirim sms data suara.
• Sejumlah relawan tambahan (cari mahasiswa yg ada laptop)

1. 1 PC atau laptop, utk server software
2. 3 unit laptop utk monitoring data, utk
ini saya sarankan cari relawan yg sudah
ada laptop jadi bisa bawa sendiri
3. Modem 8 port utk kirim dan terima
sms
4. Switch Wifi utk sharing antar komputer
5. Akses internet utk update data di
website online
6. Kartu perdana dan pulsa
7. Printer untuk cetak panduan
8. Proyetor untuk menampilkan data hasil
quick real count

•

Membuat software bukan sekedar membuat aplikasi yg di tes
berjalan baik, dibutuhkan pengalaman beberapa tahun agar
bisa mampu stabil dan mampu menangani berbagai macam
masalah.
Misalnya bagaimana mengatasi berbagai macam cara
penulisan sms oleh saksi awam, dan bagaimana membuat
seseuai sesederhana mungkin karena yg akan dihadapi ini
adalah masyaraat umum yg belum tentu semuanya bisa
mengikuti aturan standar

•

Software buat sendiri dari NOL, jadi kami mengetahui persis
algoritma kode kami sendiri dan harga software menjad lebih
murah karena tanpa melibatkan/lempar ke pihak ketiga dan
Secara cepat software bisa di kostumisasi sesuai permintaan
dan kebutuhan nanti dilapangan.

•

Dengan pengalaman sejak tahun 2007 sampai saat ini,
beragam kasus dan pemecahan telah kami temui mulai dari
Aceh sampai ke Jayapura, mulai dari jumlah TPS hanya 250
sampai 16.000 TPS. Dengan perlengkapan hanya dengan 1
laptop dengan 1 modem, sampai dengan beberapa PC dan
beberapa modem pool 16 port.

1. Software dirancang sedemikian rupa bahkan
sudah dengan database wilayah dan TPS
sehingga tidak perlu konfigurasi atau input data
oleh operator software, sehinga aplikasi ini bisa
dijalankan oleh pemula, tidak perlu mahir
komputer
2. Kami juga buatkan panduan utk saksi dalam
bentuk file PDF, sudah termasuk kode tps dan
nomor center, tinggal print
3. Instalasi bisa kami bantu jarak jauh lewat
internet, cukup colok saja modem dan pasang
akses internet, biarkan kami gerakkan mouse
jarak jauh.
4. Kami standby utk support jarak jauh terutama
pada hari H pilkada, pastikan pada saat penting
ada akses internet, internet kami butuhkan
untuk support jarak jauh.

Hasil Real Count live di TV
Klik http://bit.ly/jtv2012

Software quick count juga dipakai utk even CSR pertamina
http://bit.ly/pertamina2009

Hasil Real Count Pilkada OKI 2008 yang ditampikan di proyektor
Klik http://bit.ly/oki2008

Real Count Kab Banyuasin 2008 – bersama incumbent bpk Amiruddin Inoed
Klik http://bit.ly/banyuasin2008

Tim real count pemilu 2009 – foto bersama Alex Noerdin Pilgub Sumsel
Klik http://bit.ly/pemilu2009

Tim real count pilgub sumsel 2013

Tim real count pilgub aceh 2012
Klik http://bit.ly/aceh2012

Tim real count pilkada kupang
Klik http://bit.ly/kupang2012

Tim real count pilkada kupang
Klik http://bit.ly/kupang2012

Tim real count pilgub kalbar
Klik http://bit.ly/kalbar2012

Pelatihan saksi real count pilkada murung raya 2013
Klik http://bit.ly/murungraya2013

Pelatihan operator Quick Count Pilkada makassar 2013
Klik http://bit.ly/makassar2013

Real Count Pilgub Maluku Utara 2013

Real Count Kab Murung Raya 2013
http://bit.ly/murungraya2013

Pelatihan operator real count pilgub aceh 2012
http://bit.ly/aceh2012

Foto bersama wali nangroe dan operator real count pilgub aceh 2012
http://bit.ly/aceh2012

Tim monitoring data real count pilkada makassar 2013
Klik http://bit.ly/makassar2013

Tim Quick Count Pilgub DKI putaran 2
Live di TV ONE, dll

