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SIARAN PERS 

PERTAMA KALI, BAWASLU SULTENG RAIH 
ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  

 
Jakarta, Bawaslu Sulteng. Bawaslu Sulteng meraih penghargaan dari Bawaslu RI atas 

pemeringkatan keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi tahun 2019. Penghargaan 

diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu, Abhan yang disaksikan Ketua Informasi Pusat, Gede 

Narayana di sela kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Jakarta pada 

Kamis (21/11/2019). 

 

“Anugerah ini merupakan yang pertama kali, sekaligus sebagai apresiasi Bawaslu terhadap kerja-

kerja Bawaslu Sulteng dalam hal membangun akses keterbukaan informasi publik,” terang 

Ruslan. 

 

Lebih lanjut Dosen Universitas Tadulako ini menguraikan, bahwa capaian ini sejatinya harus 

memacu dan meningkatkan akses keterbukaan informasi publik terutama menghadapi pemilihan 

kepala daerah tahun 2020. 

 

“Pemeringkatan bukan kontestasi menang dan kalah, tetapi upaya perbaikan kinerja secara 

berkelanjutan terutama menghadapi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020,” kata 

alumni pascasarjana Universitas Tadulako ini. 

 

Komitmen, koordinasi dan inovasi dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian 

kinerja pengawas pemilu, mutlak dilakukan. Ada standar kelembagaan, sumber daya manusia, 

infrastruktur, dan software yang perlu dibenahi. Semua itu dilakukan dalam rangka menjamin hak 

publik akan layanan informasi secara cepat, tepat, dan profesional. 

 

Pembangunan akses informasi publik, bukan hanya di tingkatan Bawaslu Provinsi, tetapi juga 

dibangun di tingkatan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

  

“Sekaligus secara internal menjamin kinerja pengawas pemilu lebih produktif, dalam rangka 

menciptakan kelembagaan yang baik dan bersih,” ujar alumni HMI Cabang Palu ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang 
salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat ad hoc menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan 
UU Nomor 7 Tahun 2017 T e n t a n g  P e m i l ih a n  U mu m  dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 
Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter @bawaslu_sulteng, Instagram: bawaslu.sulteng, Fanpage Facebook: 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Berkas dapat diunduh di website resmi : sulteng.bawaslu.go.id. 
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