
Gowaslu adalah Aplikasi laporan pe-
langgran Pilkada berbasis Android 
untuk memudahkan pemantau dan 

masyarakat pemilih dalam mengirimkan 
laporan dugaan pelanggaran yang ditemu-
kan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

Dengan basis teknologi, pengawas mem-
berikan fasilitas yang mempercepat pe-
lapor dalam menyampaikan setiap laporan 
pelanggaran Pilkada yang terjadi kepada 
pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti 
temuan dan dugaan pelanggaran.

Gowaslu menfasilitasi adanya data, temuan 
dan informasi mengenai pelaksanaan 
Pilkada yang dilakukan oleh individu, 
kelompok masyarakat, atau organisasi 
pemantau.

Pertama; adanya sistem online untuk 
memudahkan pengawas Pemilu mene-
rima dan menindaklanjuti informasi awal 
dari pemantau dan masyarakat.

Kedua; Terwujudnya kolaborasi antara 
pengawas Pemilu dan masyarakat 
pemilih dalam meningkatkan keberanian 
dan pelaporan pelanggaran Pilkada. 

Ketiga; terlaksananya keterbukaan 
informasi publik terkait hasil pengawasan 
secara cepat dan berkelanjutan.

Apa Itu Gowaslu?

Tujuan

Atau scan barcode di bawah ini



     Pelaporan

1. Bagi Pelapor yang telah terdaftar, mempunyai 
username berupa alamat email dan password 
dapat menggunakan bagian ini untuk melapor-
kan pelanggaran Pilkada.

2. Kategori laporan pelanggaran Pilkada dalam 
sistem Gowaslu ada empat. Pilihan jenis pelang-
garan ini didasarkan pada pelanggaran Pilka-
da yang paling sering terjadi dan berhubungan 
langsung dengan pemilih. 
Keempat jenis laporan terse-
but adalah :   
a) Data Pemilih.
b) Alat Peraga Kampanye
c) Kampanye
d) Politik Uang.

3. Dalam Data Pemilih, ter-
dapat empat jenis pelang-
garan yaitu :
a) Pemilih belum terdaftar.
b) Pemilih sudah meninggal.
c) Pemilih dibawah umur
d) Pemilih terdaftar ganda

4. Dalam Alat Peraga Kampanye, terdapat empat 
jenis pelanggaran pemasangan yaitu :
a) Pemasangan di Jalan Protokol.
b) Pemasangan di Tempat Ibadah.
c) Pemasangan di Gedung Pendidikan.
d) Pemasangan di Kantor Pemerintah

5. Dalam Kampanye, terdapat 
empat jenis pelanggaraan, 
yaitu :
a) Ujaran Kebencian.
b) Penggunaan Fasilitas 

Pemerintah.
c) Penggunaan isu SARA.
d) Keterlibatan Pejabat 

Daerah/ASN.

6. Dalam Politik Uang, ter-
dapat penjelasan informasi 
praktik politik uang dengan 
mencantumkan :
a) Pemberi.
b) Penerima.
c) Jumlah nominal.

7. Dalam setiap Pelaporan, 
Pelapor memberikan 
keterangan dalam sistem 
Gowaslu terkait :
a) Tanggal dan Waktu (memberikan informasi 

kapan kejadian tersebut)
b) Deskripsi (menuliskan informasi tambahan 

tentang uraian kejadian pelanggaran Pilkada 
yang terjadi).

 8. Setelah mengisi kolom Pelaporan tersebut, Pel-
apor dapat memberikan informasi barang bukti 
dengan melampirkan dokumen foto. Dokumen 
foto ini dapat secara langsung diambil dari do-
kumen yang sudah ada (gallery).

9. Setelah seluruh laporan selesai, Pelapor mengi-
rimkan laporan dengan meng-klik tombol KIRIM.

10. Untuk memastikan laporan Anda terkirim, 
Gowaslu akan mengirimkan balasan berupa 
email berbunyi “Terima Kasih atas Laporannya. 
Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas 
Pemilu. Salam”

LAPORAN TEMUAN POTENSI PELANGGARAN 
AKAN MASUK SISTEM DAN DIKAJI

OLEH PENGAWAS PEMILU

    Unduh Dan Instal Aplikasi

1. Unduh (Download) aplikasi Gowaslu dengan den-
gan membuka menu PlayStore dalam perangkat 
berbasis Andorid. Caranya; Buka Menu Playstore 
dan ketik Gowaslu di “pen-
carian”.

2. Akan muncul aplikasi 
Gowaslu dengan gambar 
logo resmi Bawaslu. 

3. Setelah unduh (download) 
selesai, perangkat akan se-
cara otomatis melakukan 
install. Apabila tidak terin-
stall secara otomatis, dapat 
meng-klik “install” dibagian 
menu aplikasi tersebut.

Cara  Menggunakan  GOWASLU

    Pendaftaran

1. Pendaftaran adalah proses registrasi yang dilaku-
kan oleh masyarakat pemilih dan pemantau yang 
memiliki hak pilih di daerah Pilkada 2018. 

2. Pendaftaran ditujukan untuk mendapatkan user-
name dan password untuk dapat menggunakan 
aplikasi Gowaslu.

3. Pendaftaran dilakukan per-
tama kali membuka Aplikasi 
Gowaslu dengan klik SIGN 
UP dan mengisi kolom :
a) Nomor Induk Kepen-

dudukan (NIK)
b) Nama Lengkap.
c) Alamat Email.
d) Nomor HP.
4. Pendaftar akan mendapa-

tkan akun sesuai dengan 
email yang dibuat untuk 
pendaftaran dan pass-
word akan dikirimkan 
melalui kotak masuk (inbox) di email. 

5. Pendaftar dapat melihat data diri dalam menu 
profil kanan atas. Data pendaftar ini dijadikan in-
formasi pelapor saat melakukan laporan.   

    Log In

 Log In adalah proses ma-
suk kedalam sistem aplikasi 
Gowaslu dengan menggu-
nakan username dan pass-
word yang dimiliki Pelapor. 
Pastikan saat  LOG IN user-
name berupa alamat email 
dan password yang dima-
sukkan benar. Password 
dapat dilihat di kotak masuk 
(inbox) alamat email yang 
didaftarkan. 
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