Singapura, 10 April 2019
Kepada Yth.
Pasangan Capres / Cawapres Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr.(H.C.) KH. Ma’ruf Amin
Pasangan Capres / Cawapres H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno
Di tempat
Perihal: Ajakan Menggunakan upload.kawalpemilu.org sebagai backup C1 plano oleh
saksi Pilpres 2019
Dengan hormat,
Bersama ini saya mewakili KawalPemilu.org ingin secara resmi menawarkan
upload.kawalpemilu.org untuk digunakan oleh tim saksi TKN dan BPN sebagai back-up C1
plano oleh para saksi Pilpres 2019.
Ada beberapa manfaat dari penggunaan upload.kawalpemilu.org:
1. Tidak memakan biaya. Kami membuat sistem ini untuk digunakan seluruh lapisan
masyarakat secara gratis sebagai sumbangsih kami untuk Indonesia. Siapa pun bisa
memakai sistem ini untuk mengawal kemurnian suara rakyat dengan mengupload C1
plano baik untuk Pilpres maupun Pileg di tiap TPS.
2. Sistem yang aman dan andal. KawalPemilu sudah membuktikan kemampuan
sistemnya di tahun 2014 dengan mampu bertahan dari berbagai serangan hacker
ketika banyak sistem lain tumbang dalam hitungan hari. Ini bukti bahwa KawalPemilu
dapat diandalkan untuk back-up data tim TKN / BPN jikalau sistem app yang telah
dibuat untuk internal mengalami kendala di hari H.
3. Mudah digunakan. Sejak diluncurkan ke publik, ribuan orang awam sudah sukses
meng-upload foto di masing-masing lokasi TPS yang akan dijaga ke KawalPemilu
tanpa pelatihan khusus, sehingga kami optimis bahwa tim saksi TKN dan BPN pun
akan bisa mengoperasikan sistem kami di hari H tanpa banyak persiapan - cukup
mengikuti tutorial video dan petunjuk yang ada di situs.
4. Netral, Independen dan Terbuka. KawalPemilu menyatakan netral, independen,
terbuka serta hanya berpihak pada data. Keterlibatan saksi TKN dan BPN secara
bersama-sama di platform KawalPemilu akan meningkatkan independensi
KawalPemilu. Pada saat yang sama, keterlibatan dua pasangan capres/cawapres
menunjukkan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini terbelah bahwa semua
sama-sama menginginkan persaingan yang sehat dan pemilu yang bersih, damai
dan transparan. Pada akhirnya, ketidak berpihakan KawalPemilu kepada siapapun

akan menjadikan data yang dihasilkan pembanding dari hasil resmi tabulasi KPU
(bila konsisten) dan/atau masing-masing tim sukses, baik TKN maupun BPN.

Besar harapan kami untuk bisa bertemu dengan Bapak dan tim untuk lebih lanjut
menjelaskan ajakan kami, menunjukkan cara kerja sistem kami, dan bilamana disetujui,
rencana tindak lanjutnya. Kami sebelumnya sudah membahas hal ini dengan Bapak Lukman
Edy (TKN) dan Miftah N. Sabri (BPN).
Kami bisa dihubungi di e-mail ainunnajib@gmail.com bila Bapak berkenan bertemu untuk
bertemu dalam waktu dekat. Terima kasih sebelumnya atas segala perhatiannya.

Hormat kami

Ainun Najib
Founder Kawal Pemilu

