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KATA PENGANTAR 

Penyelenggaraan Pilkada serentak  2020 mengalami sebuah 

hal baru dan berbeda dengan penyelenggaraan pemilu atau pilkada 

sebelum-sebelumnya yakni penyelenggaraan pilkada 2020 ini 

dihadapan persoalan bangsa bahkan persoalan dunia dimana 

hampir seluruh negara mengalami penyebaran virus covid-19 

(corona), sehingga semua tahapan mengalami hambatan serta 

berdampak pada setiap penyelenggaraan tahapan, sehingga perlu 

konsesnsus dalam bentuk penguatan payung hukum untuk 

menangani persoalan ini, belum lagi persoalan lain muncul terkait 

dengan regulasi dan problem yang mesti diambil sebuah kepastian 

hukum terhadap kebijakan pelaksanaannya. 

Memang bangsa ini sering dihadapkan berkali-kali 

penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1955 yang dalam setiap 

pelaksanaannya menggunakan aturan perundang-undangan yang 

silih berganti seakan-akan ingin mencari format serta 

kesempurnaan dalam berbagai hal, baik dalam pelaksanaan 

pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden atau 

memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta dalam pemilihan 

Kepala Daerah, apakah dilaksanakan dalam waktu yang berbeda 

ataupun dilaksanakan dalam waktu keserentakan atau bersamaan, 

ini adalah pekerjaan rumah bangsa ini, sehingga perlu ide-ide segar 

perlu fikiran-fikiran cerdas dari semua penggiat pemilu dan 

akademisi untuk merumuskan sebuah format ideal bagi 

pelaksanaan penyelenggaraan pesta demokrasi di tanah air, 

sehingga betul-betul memberikan sebuah regulasi yang efektif 

efesien, dan subtansif dimana masyarakat atau dengan kata lain 

pemilih menjadi cerdas, baik dan penyelenggaraannya bermartabat 

yang nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang 

jujur serta memiliki komitmen yang kuat dan bertanggung jawab 
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sehingga dengan demikian akan melahirkan sebuah kebijakan yang 

akan mensejahteraakan masyarakatnya. 

Karenannya dalam Jurnal Bawaslu edisi kali ini akan 

menguraikan sebuah upaya dan pola untuk membentuk format serta 

sistem penyelenggaran kepemiluan di tanah air sebagai bagian dari 

evaluasi pelaksanaan penyelenggaran sistem pemilu di Indonesia, 

karenannya dalam jurnal edisi kali ini ditulis oleh para penulis yang 

berpengamalam dalam bidang kepemiluan dari berbagai bidang 

disiplin ilmu dari berbagai penggiat dan akademisi yang mampu 

memberikan warna serta upaya dalam me-Redesain Sistem Pemilu 

Indonesia, Evaluasi Sistem Aturan Kepemiluan Indonesia pasca 

keputusan Mahkama Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019. 

Bagi kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi sangat 

penting dan mendasar karena DKI Jakarta adalah barometer 

Indonesia yang semua pihak melihat Indonesia dari Jakarta, 

karenanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah memeberikan masukan kritik dan 

saran guna menjadikan kelembagaan Bawaslu dapat dicintai tentu 

dengan cara memberikan kepercayaan yang besar kepada lembaga 

ini. Karenanya secara khsusus apreseasi dan penghargaan serta 

ucapan terima kasih kepada semua penulis yang telah memberikan 

ide-ide serta saran dan masukannya dalam tulisan yang dimuat 

dalam Jurnal Bawaslu DKI Jakarta.  

 

 

Jakarta, April 2020 

Ketua Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

Muhammad Jufri  
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BAGIAN 

1 
KONSTITUSIONALITAS PERIODEISASI  

PEMILU SERENTAK ANALISA TERHADAP BEBERAPA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

Oleh; Muhammad Jufri
1
 

 

ABSTRAK 

 

Putusan Mahkama Konstritusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 

yang menawarkan beberapa desain keserentakan Pemilu, 

khususnya opsi tentang “Pemilihan Umum serentak nasional 

untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; 

dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan Umum 

serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota 

DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan 

Bupati/Walikota”. Desain Pemilu dengan opsi ini menimbulkan 

beberapa pertanyaan kunci yakni Pertama, apakah Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dimasukkan sebagai bagian 

Pemilu serentak secara konstitusional merupakan bagian dari 

rezim Pemilu. Hal ini penting dikaji mengingat beberapa putusan 

MK tidak cukup konsisten dan tidak tegas menyebut bahwa Pilkada 

adalah bagian dari rezim Pemilu. Kedua, apabila disepakati dan 

                                                           
1
 Ketua Bawaslu DKI 
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dirumuskan bahwa Pilkada adalah bagian dari Pemilu, maka 

pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendudukkan 

periodeisasi pemilu yang secara konstitusional telah diatur dalam 

Pasal 22 E UUD 1945 bahwa Pemilu diadakan sekali lima tahun 

sementara dengan adanya Pemilu Lokal serentak membuka 

kemungkinan adanya Pemilu setelah pemilu Nasional. 

 

 

A.   LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Desain pelaksanaan demokrasi di Indonesia beberapa tahun 

terakhir termasuk penyelenggaraan Pemilu mengalami pasang surut 

dan penuh dinamika. Pasca 2 kali pelaksanaan Pemilu, setelah 

Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 serta pelaksanaan Pilkada di 

berbagai tempat muncul kemudian gagasan diperlukannya model 

keserentakan Pemilu. Berbagai macam pemikiran akademik 

muncul dari lapisan masyarakat yang merekomendasikan adanya 

desain ulang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Gagasan perubahan 

tersebut juga diikhtiarkan dengan mengajukan judicial review 

Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi agar lahir format 

Pemilu yang lebih sederhana dan formulasi kesederhanaan Pemilu 

yang diusulkan adalah dengan model Pemilu Serentak.  

Pada awalnya gugatan judicial review ke MK terhadap UU 

Pemilu yang diajukan Effendi Ghozali yang menjadi semacam 

pembuka atau pengantar diskursus desain Pemilu Serentak
2
. 

Pemohon dalam judicial review tersebut mendalilkan sebagai 

perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak 

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya 

ketentuan Pasal 3 ayat (5),  Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 

14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008. Pasal 3 ayat 5 UU 42/2008: 

                                                           
2
 Gugatan a quo terdaftar dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 

setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD”. 

Inti permohonan Pemohon sesungguhnya terdapat dalam 

Pasal 3 ayat 5 UU 42/2008 tersebut
3
 yakni Pasal tersebut 

bertentangan ketentuan-ketentuan konstitusional dan original intent 

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pasal 22E ayat 

(1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 

sekali”. Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 langsung diikuti 

oleh ayat (2) –dalam satu tarikan nafas- yang menyatakan, 

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan norma 

tersebut maka pelaksanaan Pemilu dalam kurun waktu 5 tahun 

                                                           
3
 Sementara Pasal 9; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan 

kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh limapersen) dari suara sah nasional dalam Pemilu 

anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”; Pasal 

12 ayat (1) dan (2); (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat 

mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam 

kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; (2) Bakal calon 

Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan. 

Pasal 14 ayat (2) ; “Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu 

anggota DPR”; Pasal 112; “Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil 

pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota” oleh Pemohon Secara mutatis mutandis bertentangan dengan 

UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan Pemilu Serentak 

sesuai UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni Pemilu anggota 

DPR, DPD, dan DPRD, lalu  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

Pemohon mendalilkan bahwa PEMOHON telah akan 

mengalami kerugian konstitusionalnya karena Pemilu dilaksanakan 

lebih dari satu kali dalam kurun 5 tahun seperti yang dialami 

PEMOHON pada Pemilihan Umum 2004. Selanjutnya… “Jika 

Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945 

khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, 

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; maka 

sesungguhnya Konstitusi sudah menjamin untuk mempermudah 

Warga Negara, seperti PEMOHON, merencanakan hanya satu kali 

atau satu jadwal setiap lima tahun untuk melaksanakan Hak untuk 

Memilih”; 

Tulisan ini akan memfokus pada salah satu dalil Pemohon 

dalam judicial review tersebut yakni soal keserentakan Pemilu yang 

berbasis atau bertumpu pada periodeisasi Pemilu yakni pelaksanaan 

Pemilu sekali dalam lima tahun. Menurut penulis isu periodeisasi 

Pemilu cukup penting mengingat terdapat model dan desain 

keserentakan pemilu yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Dalam 

permohonan JR Effendy Ghozali tersebut nampak bahwa gagasan 

atau desain Pemilu Serentak yang dikehendaki adalah Pemilu 

Serentak Lima Kotak, yakni pelaksanaan Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPR, Pemilihan DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten dilaksanakan secara serentak. 

Sementara sebelum pengajuan Judicial Review tersebut, 

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah 

mewacanakan desain Pemilu Serentak namun dengan membagi 
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Pemilu menjadi 2 (dua) yakni Pemilu Nasional yang terdiri dari  

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPR 

dan Pemilu Lokal yang terdiri dari Pemilihan DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Pemilu 

Bupati/Walikota. 

Masuknya Pilkada dalam desain Pemilu Serentak 

sebagaimana digagas Perludem selain menjadi faktor pembeda 

dengan gagasan Efendy Ghozali dalam JR tersebut juga 

memunculkan perdebatan soal periode pemilu. Dalam dalil 

permohonan JR tersebut,
4
 Efendy Ghozali salah satunya 

menegaskan bahwa kuatnya pendapat pelaksanaan pemilu serentak 

juga tercermin dari adanya usulan ayat khusus dalam Pasal 22E, 

yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara serentak lima 

tahun sekali. Dalam rancangan Pasal 22E, kata “serentak” juga 

sempat masuk sebagai salah satu asas Pemilu dalam ayat (1), 

bersama-sama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Namun akhirnya kata “serentak” dihapuskan dengan pertimbangan 

akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pertimbangan 

lainnya terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah yang 

harus disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah yang 

berbeda-beda. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa 

pemilu kepala daerah memang tidak dimaksudkan untuk 

dilaksanakan secara serentak dengan pemilu nasional. 

Sementara dalam pandangannya sebagai Ahli
5
 dalam 

Permohonan tersebut, Didik Supriyanto menyampaikan bahwa 

Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional 

(memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden) 

dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD serta kepala daerah 

dan wakil kepala daerah), dapat mengatasi kompleksitas 

                                                           
4
 Putusan MK 14/PUU-XI/2013 hlm. 27 

5
 Ibid hlm. 40 
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penyelenggaraan pemilu. Pemilih menghadapl lebih sedikit peserta 

pemilu dan calon sehingga memungkinkan mereka bersikap 

raslonal. Partai politik lebih mudah menyiapkan calon anggota 

leglslatif, juga lebih mudah mengendalikan konflik internal yang 

dlakibatkan pengajuan pasangan calon presiden dan pasangan calon 

kepala daerah. Kader-kader partai juga mempunyai waktu 

kompetisi lebih Intesif karena terdapat dua kali pemilu dalam kurun 

lima tahun. Penyelenggara pemilu lebih mudah mengelola 

penyelenggaraan pemilu karena beban pekerjaan pemilu menjadi 

lebih ringan pada satu momen pemilu, dan lebih seimbang antar 

pemilu dalam periode lima tahunan. Dari sisi anggaran terjadi 

penghematan dana negara yang luar biasa, karena pembayaran 

honor petugas pemilu hanya dua kali saja. 

Dalam desain pemilihan serentak Lima Kotak pada 

perkembangannya sudah dipraktikkan berdasarkan Undang-

Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun pada praktiknya dan 

setelah dievaluasi, Pemilihan dengan Lima Kotak banyak 

memunculkan banyak masalah. Menurut  Syamsudin Haris
6
 sumber 

masalah  Pemilu Serentak bukanlah pada keserentakan pemilu, 

melainkan lebih pada pilihan atas skema, model, atau varian pemilu 

serentak itu sendiri yang ternyata sangat beragam. Sumber masalah 

di balik kesulitan para pemilih di satu pihak, dan beban sangat tidak 

manusiawi para petugas KPPS di lain pihak, lebih terletak pada 

pilihan model atau varian pemilu serentak yang tidak tepat, yakni 

pemilu serentak lima kota seperti diputuskan oleh Mahkamah 

Konstitusi dan diakomodasi oleh Presiden dan DPR selaku 

pembentuk UU di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Penumpukan 

lima surat suara sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, dan 

implementasi system proporsional terbuka dengan mekanisme 

                                                           
6
 Pendapat Syamsudin Haris sebagai Ahli Pemohon dalam PUTUSAN Nomor 

55/PUU-XVII/2019 
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suara terbanyak bagi 16 partai politik peserta pemilu, diduga kuat 

adalah dua di antara beberapa persoalan krusial yang menjadi 

sumber tragedi kemanusiaan petugas penyelenggara pemilu dan 

kesulitas pemilih pada Pemilu Serentak 2019 yang lalu. 

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi berbagai kelemahan 

Pemilu serentak lima kota pada tahun 2019 tersebut, Perludem 

selanjutnya mengajukan Judicial Review terhadap model 

keserentakan Pemilu yang diatur dalam Pemilu tahun 2019 

tersebut. Dalil Perludem antara lain, bahwa desain Pemilu Serentak 

Lima Kotak tidak sesuai dengan asas pemilu dalam UUD 1945. 

Setidaknya terdapat dua alasan pokok Pemohon untuk menyatakan 

ketidaksesuaian dimaksud, yaitu, pertama, pemilu lima kotak 

merupakan penyelenggaraan pemilu yang tidak bisa dikelola atau 

dimanajemen (unmanageable) dengan baik oleh penyelenggara 

pemilu; dan kedua, pemilu lima kota memperbesar suara tidak sah 

sehingga menurunkan derajat keterwakilan.
7
 Dalam pokok 

Permohonannya Perludem mempersoalkan konstitusionalitas 

Pemilu serentak Lima Kotak sambil menawarkan Pemilu Serentak 

dengan membagi Pemilu menjadi 2 (dua) kategori yakni Pemilu 

Nasional dan Pemilu Lokal.  

Terhadap permohonan tersebut,  Mahkamah Konstitusi 

secara formil menolak keseluruhan permohonan Pemohon dengan 

dalil bahwa kebijakan tentang desain keserentakan pemilu adalah 

opened legal policy yang menjadi kewenangan DPR dan 

pemerintah. Namun secara substantive, MK menawarkan beberapa 

desain keserentakan Pemilu antara lain: 1. Pemilihan umum 

serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 

Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk 

memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, 

                                                           
7
 PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVII/2019 
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dan Bupati/Walikota;  3. Pemilihan umum serentak untuk memilih 

anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, 

Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak 

nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 

Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 

Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD 

Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan 

Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak 

nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 

Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan 

umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi 

dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya 

dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk 

memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan 

Walikota;  6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat 

keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, 

dan Presiden/Wakil Presiden; 

Tulisan ini mengkaji opsi atau model keserentakan Pemilu 

model nomor 4 yakni serentak Pemilu Nasional dan Lokal karena 

model ini terkait dengan konstitusionalitas periodeisasi Pemilu. 

Desain atau opsi nomor 4 tersebut menimbulkan beberapa 

pertanyaan kunci yakni Pertama, apakah Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) yang akan dimasukkan sebagai bagian Pemilu serentak 

secara konstitusional merupakan bagian dari rezim Pemilu. Hal ini 

penting dikaji mengingat beberapa putusan MK tidak cukup 

konsisten dan tidak tegas menyebut bahwa Pilkada adalah bagian 

dari rezim Pemilu. Kedua, apabila disepakati dan dirumuskan 

bahwa Pilkada adalah bagian dari Pemilu, maka pertanyaan 

selanjutnya adalah bagaimana mendudukkan periodeisasi pemilu 

yang secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 

bahwa Pemilu diadakan sekali lima tahun sementara dengan adanya 
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Pemilu Lokal serentak membuka kemungkinan adanya Pemilu 

setelah pemilu Nasional.  

 

B.    RUMUSAN MASALAH 

 

1. Apakah Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu? 

2. Bagaimana konsititusionalitas  periodeisasi Pemilu sekali lima 

tahun dengan adanya Pemilu serentak Nasional dan Lokal? 

 

C.    PEMBAHASAN 

 

1. Rumusan Konstitusionalitas Pilkada adalah bagian rezim 

Pemilu 

 

Perdebatan dan diskursus tentang apakah Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) bagian dari Pemilihan umum berawal dari desain 

konstitusi kita yang tidak menempatkan Pilkada dalam Bab tentang 

pemilu. Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Bab tentang 

Pemerintahan Daerah. Hal yang berbeda dalam pengaturan DPRD 

Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang mana sejak awal 

proses pemilihannya diatur dalam Bab Pemilu yakni pada Pasal 

22E ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”. Kecenderungan memasukkan Pilkada 

adalah bagian dari rezim Pemilu muncul dan mengemuka seiring 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemda ini mengatur salah 

satunya tentang Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu materi UU 

Pemda itu adalah mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 119. Pada 
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pokoknya pasal-pasal tersebut mengatur tentang pemilihan kepala 

daerah secara langsung (pilkada langsung).  

Model kelangsungan pemilihan tersebut dikaitkan dengan 

format pemilihan langsung yang didesain oleh UUD 1945 pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam salah satu dasar 

Pemohon Uji Materil mendalilkan bahwa ….” Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, dalam pendekatan yang lebih sitematik,  maka 

pengertian dipilih secara demokratis harus ditafsirkan sama dengan 

tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden seperti yang 

tercantum dalam  BAB VIIB tentang Pemilihan Umum pasal 22E 

UUD 1945. Oleh karena itu tidaklah bertentangan dengan 

kehendak pembentuk UUD 1945 jika dinyatakan Pemilihan Kepala 

Daerah termasuk dalam pengertian Pemilihan Umum sehingga asas 

dan pelaksanaannya Pilkada dan Pilpres adalah sama. Bukankah 

salah satu raison d’etre pemilihan kepala daerah langsung agar 

tercipta tata cara dan mekanisme yang sama antara pemilihan 

presiden dan wakil presiden dengan tata cara dan mekanisme 

pemilihan gubernur, bupati/walikota di daerah”.
8
 

Namun secara prinsip sejak tahun 2004, Mahkamah 

Konstitusi telah menempatkan perdebatan bahwa apakah Pilkada 

bagian dari Pemilu hal tersebut merupakan pilihan kebijakan 

pembentuk Undang-Undang (Opened Legal Policy). Hal ini dapat 

dilihat dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 secara jelas 

MK mempertimbangkan dalam halaman 109 alinea kedua dan 

ketiga menyatakan:  “Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 

1945 diperlukan Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang 

substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada. Dalam 

hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan 

ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang- undang 

untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis 

                                                           
8
 PUTUSAN Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 
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lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara 

demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain 

tersebut harus berpedoman pada asas- asas pemilu yang berlaku 

secara umum” 

Setidaknya terdapat  2 (dua) isu penting dari berbagai JR 

yang dilakukan warga atau kelompok Masyarakat terhadap UU 

Pemda yakni Pertama, apakah Komisi Pemilihan Umum Daerah 

berwenang menyelenggarakan Pilkada mengingat KPU oleh 

konstitusi hanya diberi wewenang sebagai penyelenggara 

Pemilihan Umum dan format pemilu secara limitatif sudah diatur 

dalam Pasal 22E ayat (2). Kedua, apakah Mahkamah Konstitusi 

berwenang menerima, menguji dan menyelesaikan sengketa hasil 

Pemilu mengingat konstitusi hanya memberi wewenang kepada 

MK untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu dan format pemilu 

secara limitatif sudah diatur dalam Pasal 22E ayat (2). Sehingga 

perdebatan dan kesimpulan bahwa masuk tidaknya Pilkada sebagai 

rezim Pemilu hanya ditinjau dari kedua perspektif tersebut. 

Meskipun pada putusan-putusan MK terhadap konstutionalitas 

kewenangan MK dan KPU dalam menguji sengketa Pilkada 

terdapat berbagai pertimbangan hukum yang menyertakan perspetif 

lain berupa original intent penyusunan amandemen UUD 1945 

khususnya Bab tentang Pemilu. Namun dari berbagai perpsektif 

tersebut, beberapa pertimbangan hukum dalam Putusan MK belum 

sepenuhnya mengulas secara mendalam aspek periodeisasi Pemilu 

untuk menentukan apakah Pilkada bagian dari rezim Pemilu. 

Faktor periodeisasi pelaksanaan pemilu ini cukup penting menjadi 

argumentasi pengujian mengingat UUD 1945 memberikan limitasi 

pelaksanaan Pemilu hanya sekali lima tahun, namun pelaksanaan 

pilkada yang berdasar pada periode jabatan kepala daerah yang 

berbeda-beda secara jelas mengakibatkan pilkada tidak hanya 

sekali lima tahun. 
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Berbagai Putusan MK tentang masuk tidaknya Pilkada 

bagian dari Pemilu mempengaruhi kebijakan pembuat Undang-

undang sehingga menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah 

hukum ketatanegaraan Indonesia. Secara kronologis dinamika 

perdebatan tentang hal tersebut dapat direspon dalam uraian 

berikut; 

1. Putusan Perkara Nomor MK: 072- 073 /PUU-II/2004 

menegaskan bahwa Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 

1945 diperlukan Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang 

substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada. 

Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk 

melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat 

undang- undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau 

cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah 

menetapkan Pilkada secara demokratis maka baik pemilihan 

langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada 

asas- asas pemilu yang berlaku secara umum”.  Selanjutnya, 

MK berpendapat dalam Putusan tersebut……” “...Mahkamah 

berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-

undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu 

merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, 

perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 

24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang- undang 

juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan 

Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 

1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai 

tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana 

dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, 

„Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
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menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 

lainnya yang diberikan oleh undang-undang‟....”. Dengan 

demikian, pembuat UU dapat memasukkan Pilkada sebagai 

rezim Pemilu atau bukan.
9
   

2. Pada perkembangannya, terbit Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 1 

angka 4 disebutkan bahwa : “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah 

dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945”. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut pembuat UU 

memilih memasukkan Pilkada pada rezim Pemilu yakni itu 

berarti masuk dalam ranah pengaturan dasar Pasal 22E UUD 

1945 yang berbunyi, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 

tahun sekali.” 

3. Untuk memperkuat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007 tersebut, Selanjutnya disahkan UU No. 12 

Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mana pada Pasal 236C ditegaskan, 

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung 

dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 

(delapan belas) bulan sejak Undang- Undang ini 

diundangkan.” Sehingga secara administratif terdapat klausula  

                                                           
9
 Namun dalam pengambilan Putusan ini, ada 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang 

menyatakan pendapat berbeda dari pendapat mayoritas Hakim MK. Ketiga 

Hakim MK itu adalah Prof Laica Marzuki, Prof Mukhti Fajar dan Maruarar 

Siahaan, SH. Ketiganya mengabulkan semua permohonan Para Pemohon, yakni 

pada prisipnya ketiganya menegaskan bahwa Pilkada adalah bagian dari Pemilu. 
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hukum yang memberi kewenangan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. 

Kewenangan tersebut pada perkembangannya diatur juga 

dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa 

“kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 

Kemudian terdapat frasa tentang penambahan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) 

huruf e yang mengatakan bahwa “dalam ketentuan ini 

termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil 

pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Sampai pada tahun 2009 tersebut 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan 

sengketa pilkada setidaknya mendasarkan pada 2 (dua) 

Undang-Undang tersebut. 

4. Namun dalam dalam UU Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 

24 Tahun 2003 dan perubahannya UU Nomor 8 Tahun 2011) 

sendiri justru tidak ada frasa yang menambahkan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam mengadili terhadap perkara 

sengketa pemilihan kepala daerah. Berdasarkan faktor yuridis 

tersebut serta faktor tekhnis yang mengakibatkan agenda MK 

terfokus pada pengujian sengketa Pilkada karena pelaksanaan 

pilkada begitu massif maka pada tahun 2013 muncul Judicial 

Review yang mempersoalkan kewenangan MK dalam 

menyelesaikan sengketa pilkada. Dalam perkara Nomor 

97/PUU-XI/2013 Pemohon mendalilkan bahwa penambahan 

ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap 

penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah akibat 

munculnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

bertentangan dengan UUD 1945 antara lain: Pasal 22E ayat (2) 

yang berbunyi:  “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”.  

MK kemudian memutuskan: Pasal 236C Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menjadi 

dasar MK menguji sengketa Pilkada) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Secara pokok putusan MK ini menolak memasukkan 

Pilkada sebagai Pemilu dengan alasan; ..Dengan merujuk pada 

original intent Pasal 22E UUD 1945, MK berpendapat….. 

” yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun 

sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum 

anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden 

secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan 

lima kotak suara. Dengan demikian, jika memasukkan 

pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum 

sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai 

dengan makna original intent dari pemilihan umum 

sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga akan 

menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi 

berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak 

dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang 

berbeda- beda. Di samping itu, sebagaimana telah menjadi 
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pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 

1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana 

telah dikutip di atas, kewenangan lembaga negara yang secara 

limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau 

dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah 

karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. 

Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara 

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan 

memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E 

UUD 1945 adalah inkonstitusional;”…………..
10

 

 

5. Pasca Pemilu Tahun 2019, polemik tentang Pilkada bagian dari 

Pemilu atau bukan kembali mengemuka seiring dengan 

keluarnya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. 

Permohonan diajukan oleh Perludem yang pada pokoknya 

meminta MK  Menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara 

serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republlik Indonesia. Perludem meminta MK menafsirkan 

Pasal tersebut dengan model Pemilu Serentak: “Pemungutan 

suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu 

serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan 

dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan 

                                                           
10

 Dalam Putusan Perkara Nomor perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, terdapat 3 

(tiga) Hakim yang menyatakan Pendapat Berbeda (dissenting opinion), Yakni 

Hakim MK Arif Hidayat, Anwar Usman dan Ahmad Fadlil Sumadi. Ketiganya 

menyatakan karena Putusan MK terdahulu menyatakan soal Pilkada dan Pemilu 

adalah opened legal policy DPR dan Pemerintah, maka ketika UU menyebut 

bahwa Pilkada adalah bagian Pemilu maka secara mutatis mutandis MK juga 

berwenang mengadili sengketa hasi Pilkada. 
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pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Dalam 

menguji putusan ini, MK secara implisit menyatakan bahwa 

Pilkada adalah bagian dari Pemilu.   

Konstruksi pendapat MK bahwa Pilkada adalah bagian dari 

Pemilu berangkat dari pembacaan terhadap original intent 

penyusunan Pasal 22E UUD 1945. Menurut MK, setelah 

menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945, 

mulai tahun 1999 hingga 2001, perihal ide-ide yang dikemukakan 

dan berkembang selama pembahasan perubahan UUD 1945. 

Setelah mengkaji dan menelusuri berbagai perdebatan dalam 

perumusan Pasal 22 E tersebut, MK kemudian merangkum dengan 

berpendapat:….; 

“Keenam, bahwa melacak perdebatan selama perubahan 

UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal 

keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar 

penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu 

gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan 

tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan 

UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau 

risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian 

pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. 

Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan 

rezim pemilihan. Di antara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan 

umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan 

presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau 

serentak di seluruh Indonesia; (2)  Pemilihan umum serentak hanya 

untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di 

seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak 

secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal; (4) Pemilihan 

umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang 
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akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali 

dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur 

dan bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun 

penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; 

(6) Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum 

dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga 

dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (7) 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan 

pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. 

Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil 

Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih 

langsung oleh rakyat;  ..”
11

 

Menurut Penulis, pendapat MK sebagaimana dalam point 4 

(empat) tersebut yang mengindikasikan bahwa MK pada putusan 

ini berada pada posisi menempatkan Pilkada bagian dari Pemilu. 

Pendapat ini dipertegas dalam bentuk terbukanya kemungkinan 

Pilkada dilakukan secara langsung dan serentak dengan 

pelaksanaan Pemilu.   

 Secara keseluruhan dari 5 (lima) tahapan perjalananan 

ketatanegaraan di atas secara umum pandangan MK masih cukup 

kuat untuk menegaskan bahwa Pilkada bukan bagian dari Pemilu. 

Atau setidak-tidaknya yang mengemuka adalah bahwa 

memasukkan Pilkada bagian atau bukan bagian dari Pemilu adalah 

adalah kebijakan terbukan bagi DPR dan Pemerintah. Sementara 

pada putusan yang paling terakhir yakni PUTUSAN Nomor 

55/PUU-XVII/2019, perdebatan pengujiannya bukan pada apakah 

Pilkada bagian dari Pemilu tetapi MK langsung “loncat” pada 

pembahasan bahwa Pemilu bisa lebih dari sekali dalam lima tahun 

tergantung berakhirnya masa jabatan sehingga berpeluang juga 

                                                           
11

 PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVII/2019 Halaman 316 
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diadakan pilkada serentak bersama pemilu. Dengan rumusan ini 

seolah pilkada adalah bagian dari Pemilu.  

 

2.  Makna Periodeisasi Pemilu 

 Salah satu yang mendasar dalam merupakan terobosan baru 

yang dinyatakan MK dalam Putusan PUTUSAN Nomor 55/PUU-

XVII/2019 tersebut yakni membuka kemungkinan bahwa 

Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan 

yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa 

kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur 

dan bupati/walikota. Pendapat ini kemudian diformulasikan dalam 

bentuk beberapa opsi model Keserentakan Pemilu khususnya pada 

opsi model nomor 4 (empat);…” Pemilihan umum serentak 

nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 

Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan 

umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, 

anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan 

Bupati/Walikota;..
12

 

 Pertimbangan Hukum MK tersebut nampaknya menjawab 

salah satu dalil Perludem yang menyebutkan Bahwa ….”norma 

dalam Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang menyatakan, “Pemilihan 

dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah 

pelaksanaan pemilu serentak nasional…”
13

. Dengan dalil ini, 

Perludem seolah ingin menegaskan bahwa Pemilu serentak dapat 

                                                           
12

 Ibid .hlm 324 
13

 Dalil Perludem  dalam perkara MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 
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saja dilakukan lebih dari sekali dalam lima tahun. Apabila melihat 

komposisi Hakim MK dalam perkara a quo, maka kehadiran Saldi 

Isra sebagai salah satu Hakim yang memutus perkara a quo bisa 

saja menjadi salah satu faktor sehingga MK berusaha menilai ulang 

tentang periodeisasi Pemilu ini. Hal ini dapat ditelusuri pendapat 

Saldi Isra sebelum menjadi hakim MK yang pada dasarnya 

membuka kemungkinan tafsir lain terhadap pemilu diadakan sekali 

lima tahun. Menurut Prof. Saldi lsra, terkait penyelenggaraan 

pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E 

ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan pemilu, frasa pemilu 

nasional secara serentak, dan pemilu lokal secara serentak, pernah 

muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga 

pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal sebenarnya 

memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent 

maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak 

semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.
14

 

Kalimat, dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun 

itu, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut membawa 

konsekuensi akan adanya makna baru tentang Periodeisasi Pemilu. 

Berdasarkan Pasal 22 E ayat 2, prinsip pemilu itu sekali dalam lima 

tahun. Dalam putusan-putusan MK sebelumnya terkait dengan 

Pemilu, belum ada yang “menggugat” atau menyoal sakralitas 

periodeisasi Pemilu sekali dalam lima tahun.  Periodeisasi  Pemilu 

yakni sekali lima tahun adalah salah satu asas dari pemilu selain 

Langsung, Bebas Umum dan Rahasia. Menurut Ramlan Surbakti, 

Berdasarkan tujuh asas pemilu yang disebutkankan pada pasal 22e 

ayat (1) uud 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil, dan periodik (lima tahun sekali), maka kelima jenis pemilu 

yang dirumuskan pada Pasal 22E ayat (2) tidak bisa lain haruslah 

                                                           
14

 Pendapat Saldi Isra yang dikutip Syamsudin Haris dalam keterangan Ahli pada 

perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019. Ibid. Hlm. 265 
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demokratis.
15

 Dengan substansi yang hampir sama, I Dewa Gede 

Palguna berpendapat bahwa Secara sistematis, Pasal 22E UUD 

1945 memulai pengaturan tentang Pemilu dengan terlebih dahulu 

memuat ketentuan umum tentang asas dan periodisasi Pemilu, 

sebagaimana diatur pada ayat (1)-nya yang mengatakan, 

"Pemilihan umum dilaksanaakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Sementara itu, 

ayat (2) dari Pasal 22E UUD 1945 itu menyatakan, "Pemilihan 

umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Jadi, secara sistematis, 

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 itu adalah pemilihan 

umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E 

ayat (2) UUD 1945. Jadi, tidak termasuk pemilihan kepala 

daerah;
16

 

 Dalam perkara ini , MK juga menyinggung soal 

Periodeisasi Pemilu ini dengan pertimbangan sebagai berikut; 

” Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum 

setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah 

pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan 

Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau 

pemilihan lima kotak suara. Dengan demikian, jika memasukkan 

pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum 

sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

                                                           
15

 Pendapat Ramlah Surbakti dalam pengujian perkara MK  Nomor 55/PUU-

XVII/2019  
16

 Pendapat I Dewa Gede Palguna sebagai Ahli dalam perkara MK  Nomor 

97/PUU-XI/2013 
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menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai 

dengan makna original intent dari pemilihan umum sebagaimana 

telah diuraikan di atas, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak 

saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan 

kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun 

dengan waktu yang berbeda- beda…”
17

 

 

Yang menarik dalam perkara MK  Nomor 97/PUU-XI/2013 

ini adalah susunan Majelis Hakim yang duduk sebagai Ketua 

Mahkamah Konstutisi adalah Hamdan Zoelva yang dalam Putusan 

ini menegaskan bahwa Pemilu itu diadakan setiap lima tahun 

sekali. Namun pada 6 (enam) tahun setelahnya, yakni pada perkara 

MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Hakim MK berikutnya justru 

mengutip pendapat Hamdan Zoelva dalam kapasitasnya sebagai 

anggota Fraksi Partai Bulan Bintang dalam dalam Rapat ke-39 

PAH I BP MPR, tanggal 6 Juni 2000 sebagai rujukan original 

intent.
18

 Dalam Putusan ini perkara a quo, MK menjadikan 

pendapat Hamdan Zoelva untuk merumuskan sikap bahwa Pemilu 

dapat dilakukan lebih dari sekali lima tahun.
19

 

                                                           
17

 Ibid hlm. 60 
18

 perkara MK  Nomor 55/PUU-XVII/2019 hlm 313.  
19

 MK mengutip ;…” Hamdan Zoelva secara implisit berupaya untuk 

memisahkan jadwal penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mempertegas 

pembedaan macam- macam pemilu sebagai berikut: Pertanyaannya, apakah 

semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum yang harus dilaksanakan satu 

sekali dalam setahun serentak di seluruh Indonesia. Tentunya tidak mungkin lah 

seluruh pemilihan yang tadinya ada dalam bab-bab yang lain, dilakukan satu 

kali dan sekaligus dan serentak di seluruh Indonesia karena berbagai macam 

pemilihan itu. Oleh karena itu, pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan 

masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih.  Oleh karena itu, belum tentu 

seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan tetapi tergantung kepada 

berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita pilih itu. Jadi, bisa jadi 

ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu. Ada pemilihan langsung 

gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada pemilihan DPR pusat yang 

mungkin bisa berbeda”;  ..Ibid 
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Dengan perdebatan seperti itu menurut Penulis putusan-

putusan MK terdahulu dan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 

tidak ada yang secara tegas memberikan rumusan bahwa Pemilu 

dapat dilakukan lebih dari sekali lima tahun. Sehingga dengan 

demikian memasukkan agenda pilkada sebagai bagian dari Pemilu 

dan dilaksanakan tidak serentak secara nasional namun serentak 

lokal maka berpeluang melahirkan pemilu lebih dari sekali dalam 

lima tahun. Lebih dari itu penulis berpendapat bahwa terdapat 2 

(dua) tantangan besar yang harus dilewati dan diambil apabila 

hendak menyepakati Pemilu Serentak sebagaimana opsi 4 (empat).   

Pertama, tantangan atau lompatan yang harus dilewati 

adalah memberi tafsir bahwa Pemilu sebagaimana Pasal 22 E huruf 

2 tidak termasuk Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Sementara rumusan opsi 4 tersebut menghendaki Pemilu DPRD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota masuk rezim Pemilu Lokal bersama 

Pilkada. Memisahkan Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dari rezim Pemilu sebagaimana Pasal 22E huruf 2 menurut saya 

memerlukan kehati-hatian dalam memberi tafsir konstitusional. 

Dalam berbagai putusannya, MK secara konsisten menjaga rujukan 

original intent Pasal 22 E sebagai satu kesatuan Pemilu. 

sebagaimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya  

….” Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 

Mahkamah, dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi 

yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus 

kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang 

komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, sebagaimana 

telah diuraikan tersebut  di atas, pemilihan umum menurut Pasal 

22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan 

umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, 
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Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap 

lima tahun sekali…”
20

.  

 

Selanjutnya, Pada bagian lain putusan tersebut Mahkamah 

mempertimbangkan, 

“...Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa  

yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan 

nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.”
21

 

Sehingga menurut Penulis masih perlu pengkajian dan 

perumusan ulang secara hati-hati dan bijaksana ketika 

menempatkan pemilu DPRD bukan lagi bagian dari Pemilu 

Nasional. 

Kedua, loncatan kedua adalah dengan merumuskan bahwa 

Pilkada adalah bagian dari pemilu yakni pemilu lokal dan karena 

jabatan kepala daerah berbeda dengan Presiden, DPR dan DPD 

maka pemilihannya bisa dilakukan setelah pemilu nasional dan 

menjadikan pemilu dilakukan lebih dari sekali dalam lima tahun. 

Ada beberapa opsi terhadap periodeisasi pemilu ini agar tetap 

dimaknai sebagai Sekali dalam lima tahun. 1) Mendudukkan 

Pilkada bukan bagian dari Pemilu. Dengan konsepsi ini maka 

meskipun pilkada serentak diadakan setelah pemilu nasional dalam 

periode lima tahun, maka pemilu tetap dihitung sekali dalam lima 

tahun karena Pilkada diposisikan bukan bagian Pemilu. 2) Pemilu 

oleh MK ditegaskan menjadi menjadi 2 jenis yakni Pemilu 

Nasional dan Pemilu Lokal. Dengan demikian rumusannya seperti 

ini; “ Masing-masing dari Pemilu tersebut diadakan sekali dalam 

                                                           
20

 Putusan perkara MK  Nomor 97/PUU-XI/2013. Hlm 59 
21

 Ibid 

28 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

lima tahun”. Dengan rumusan ini berarti bahwa Pemilu Nasional 

diadakan sekali lima tahun dan Pemilu Lokal diadakan sekali lima 

tahun meskipun pelaksanaan keduanya tidak bersamaan. Dengan 

rumusan ini insya Allah asas pemilu sekali dalam lima tahun tetap 

terjaga.  

 

D.   KESIMPULAN 

 

1. Pemilu serentak dengan konsep Pemilu Nasional dan Pemilu 

Lokal menghendaki adanya perubahan periodeisasi Pemilu 

yakni Pemilu tidak hanya diadakan sekali dalam lima tahun 

2. Untuk mendukung perubahan tersebut, perlu penegasan 

rumusan secara konstitusional bahwa pilkada adalah Pemilu 

karena selama ini putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 

belum memberikan putusan yang tegas bahwa Pilkada adalah 

bagian dari Pemilu. 
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2 
 

 

URGENSI KERANGKA HUKUM PEMILU 

YANG DEMOKRATIS 

 

Titi Anggraini 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi 

(Perludem) 

 

Abstrak 

Dalam suatu negara demokrasi, kerangka hukum pemilu (electoral 

legal framework) harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak 

bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, serta harus dapat 

menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk 

memastikan pemilu yang demokratis. Dalam praktiknya, ternyata 

ada sejumlah permasalahan dalam mewujudkan kerangka hukum 

pemilu yang demokratis sebagai bagian dari perwujudan demokrasi 

konstitusional yang dianut Indonesia. Mulai dari kerangka hukum 

pemilu yang masih berserakan sehingga melahirkan inkonsistensi 

pengaturan, juga dibatalkannya banyak norma hukum pemilu oleh 

Mahkamah Konstitusi akibat pengaturan yang dianggap tidak 

demokratis atau bertentangan Konstitusi. Termasuk pula adanya 
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dinamika berubahnya pendirian MK dalam memutus beberapa 

pengujian undang-undang pemilu yang ditanganinya. Berakhirnya 

pendikotomian pemilu dan pilkada melalui Putusan MK 

No.55/PUU-XVII/2019 membuat relevansi untuk melakukan 

kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah 

undang-undang pemilu makin mendesak dilakukan. Kodifikasi 

undang-undang pemilu lebih mampu mengatasi kontradiksi, 

duplikasi, multistandar, dan ketikdakonsistenan dalam mengatur 

pemilu. Mengkodifikasi undang-undang pemilu merupakan 

langkah strategis demi mencapai keadilan dan kepastian hukum 

pemilu.  

Kata kunci: kerangka hukum pemilu, demokrasi konstitusional, 

kodifikasi. 

 

Abstract 

In a democratic country, the electoral legal framework must be 

structured in such a way that it is not ambiguous, understandable 

and open, and must be able to highlight all elements of the 

electoral system needed to ensure democratic elections. In practice, 

it turns out there are a number of problems in realizing a 

democratic electoral legal framework as part of the realization of 

constitutional democracy implemented by Indonesia. For instance, 

the electoral legal framework that is still scattered so affected to 

inconsistencies of regulation, also the revocation of many election 

legal norms by the Constitutional Court due to laws deemed 

undemocratic or contradictory to the Constitution. This also 

includes the changing of the Constitutional Court's stance in 

deciding on the review of election laws. The end of the dichotomy 

of general elections and regional head elections through the 

Constitutional Court Verdict No.55/PUU-XVII/2019 makes the 

32 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

relevance to codify election and regional head election regulations 

in one draft of the electoral law increasingly urgent to do. The 

codification of electoral law is able to eliminate contradictions, 

duplication, multi-standards, and inconsistencies in regulating 

elections. Codifying electoral laws is a strategic step towards 

achieving justice and legal certainty in elections. 

Keywords: electoral legal framework, constitutional democracy, 

codification. 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pemerintahan representatif kontemporer berkembang dari 

tiga gagasan dan proses sosial - pembatasan absolutisme, legitimasi 

pemerintahan oleh kedaulatan rakyat, dan pendelegasian kekuasaan 

untuk jangka waktu terbatas oleh rakyat ke majelis legislatif yang 

dinilai melalui pemilihan umum yang teratur, bebas, adil dan 

demokratis.
1
 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu proses dimana 

warga negara menentukan perwakilan yang mereka pilih untuk 

mengambil keputusan penting sesuai kepentingan mereka, selaras 

dengan prinsip perwakilan politik, dan untuk memutuskan hal-hal 

tertentu.
2
 Selain itu, pemilu dapat pula dimaknai sebagai instrumen 

demokrasi untuk melakukan sirkulasi elit melalui perebutan 

kekuasaan secara konstitusional. 

                                                           
1
  Evgeni Tanchev, International and European Legal Standards 

Concerning Principles Of Democratic Elections, dalam European Standards of 

Electoral Law in Contemporary Constitutionalism, European Commission For 

Democracy Through Law (Venice Commission), 2004, hal. 6.   
2
 Sara Pennicino, Oxford Constitutional Law: Elections, 

https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e256, 

diakses 1 April 2020. 
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Dalam konteks Indonesia, Konstitusi yang dihasilkan para 

pendiri negara secara ekspklisit sama sekali tidak mengatur pemilu 

sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala negara atau anggota 

legislatif. Ketika itu, pemilu belum memiliki urgensi konstitusional 

untuk diatur sebagai instrumen penyelenggara demokrasi.
3
 

Pasca 32 tahun berada di bawah rezim otoriter orde baru, 

reformasi lantas dilakukan dalam banyak sektor. Termasuk pula 

reformasi atas praktik demokrasi prosedural dengan pemilu sebagai 

salah satu pilar utamanya. Demokrasi konstitusional (constitutional 

democracy) menjadi pijakan dalam tata kelola demokrasi Indonesia 

era reformasi. Demokrasi konstitusional merupakan konsep negara 

demokrasi yang berdasarkan atas hukum sebagai sisi lain dari mata 

uang yang sama dengan prinsip negara hukum yang demokratis 

(democratisce rechstaat).
4
 Demokrasi konstitusional melekatkan 

praktik demokrasi sebagai perangkat yang tak terpisah dari 

supremasi hukum (rule of law), demikian pula sebaliknya. Hal ini 

merupakan konsekwensi asas kedaulatan rakyat yang dijalankan 

dalam bingkai sebuah negara hukum. 

Menurut International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (International IDEA), dalam suatu negara demokrasi, 

kerangka hukum pemilu (electoral legal framework) harus disusun 

sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami 

dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu 

yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.
5
  

                                                           
3
 Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-

Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal 4.  
4
 Jimly Asshidiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan 

Keempat, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2003, hal. 3.  
5
 International Intitute for Democracy and Electoral Assistance 

(International IDEA), Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum 
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Istilah “kerangka hukum untuk pemilu” menurut 

International IDEA
6
 pada umumnya mengacu pada semua undang-

undang dan bahan atau dokumen hukum dan kuasa hukum terkait 

yang ada hubungannya dengan pemilu. Secara khusus, “kerangka 

hukum untuk pemilu” termasuk ketentuan konstitusional yang 

berlaku, undang-undang pemilu sebagaimana disahkan oleh badan 

legislatif, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada 

pemilu. Kerangka juga meliputi setiap dan semua perundangan 

yang terlampir pada undangundang pemilu dan terhadap semua 

perundangan terkait yang disebarluaskan oleh pemerintah. 

Kerangka mencakup perintah terkait dan/atau petunjuk yang terkait 

dengan undang-undang pemilu dan peraturan yang dikeluarkan 

oleh badan pelaksana pemilu yang bertanggung jawab, serta kode 

etik terkait, baik yang sukarela atau tidak, yang mungkin 

berdampak langsung pada proses pemilu. 

Dalam praktiknya, ternyata ada sejumlah permasalahan 

yang dihadapi terkait upaya membentuk kerangka hukum pemilu 

yang demokratis sebagai bagian dari perwujudan demokrasi 

konstitusional yang dianut Indonesia. Mulai dari kerangka hukum 

pemilu yang masih berserakan sehingga melahirkan inkonsistensi 

pengaturan, dibatalkannya banyak norma hukum pemilu oleh 

Mahkamah Konstitusi (MK) akibat pengaturan yang dianggap tidak 

demokratis atau bertentangan dengan nilai-nilai Konstitusi. 

Termasuk pula, adanya dinamika berubahnya pendirian MK dalam 

memutus konstitusionalitas beberapa undang-undang pemilu yang 

diuji ke MK sehingga ikut berpengaruh pada keajegan pengaturan 

kepemiluan Indonesia.  

                                                                                                                                   
Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri: Buku Panduan, 

Halmstead: Bulls Tryckeri, 2002, hal. 13.  
6
 Ibid.  
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Hal itu membuat praktik demokrasi konstitusional yang 

dijalankan melalui penyelenggaraan pemilu yang reguler bisa 

terganggu dan terhambat dalam mencapai tujuannya. Padahal, 

kerangka hukum pemilu yang demokratis merupakan prasyarat 

utama terwujudnya demokrasi konstitusional guna memastikan 

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang sejalan dengan supremasi 

hukum (rule of law) sebagaimana dikehendaki Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. 

Pada dasarnya tulisan ini ingin memberikan kontribusi bagi 

penguatan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia melalui 

pembentukan kerangka hukum pemilu yang demokratis. Dengan 

terbentuknya hukum pemilu yang demokratis, diharapkan mampu 

berkontribusi bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang 

demokratis, jujur, dan adil di Indonesia.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif),
7
 mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian bahan-

bahan pustaka dari berbagai literatur.
8
  

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi terhadap 

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

maupun Putusan MK yang berkaitan dengan pengaturan pemilu 

dan pilkada. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum 

sekunder meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan 

demokrasi konstitusional dan kerangka hukum pemilu yang 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 

2007, hal. 51. 
8
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali, 1990. hal. 12. 
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demokratis, serta juga menganalisa bahan hukum tersier seperti 

kamus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan 

dibahas.
9
 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Semua negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, 

tetapi tidak semua pemilu itu demokratis. Bahkan pemilu juga bisa 

terselenggara di negara-negara yang tidak menerapkan sistem 

demokrasi. Untuk itu, terdapat sejumlah standar yang dikenal 

secara internasional, yang menjadi tolok ukur demokratis tidaknya 

suatu pemilu.
10

 

Menurut International IDEA, dasar-dasar standar pemilu 

yang diakui secara internasional berasal dari sumber utama yang 

meliputi berbagai deklarasi dan konvensi internasional, regional, 

serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan 

dokumen hukum lain yang terkait. Instrumen-instrumen ini 

meliputi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 

1948; Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 

tahun 1960; Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) 

untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi; 

Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi 

Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja 

Sama Eropa (CSCE); Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak 

dan Kewajiban Manusia; Konvensi Amerika tahun 1969 tentang 

                                                           
9
 Soekanto, Op. Cit., hal. 52. 

10
 Didik Supriyanto, Titi Anggraini, dan Lia Wulandari. Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Jakarta: 

Yayasan Perludem, April 2016, hal. 59. 
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Hak Asasi Manusia; dan Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak 

Manusia dan Masyarakat.
11

 

Dalam Konstitusi Indonesia pasca amandemen, terdapat 

delapan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan pemilu. Dengan satu Bab khusus yang 

mengatur Pemilihan Umum, dan memuat hanya satu Pasal saja di 

dalamnya, Pasal 22E. Oleh karena itu, sebagian besar komponen 

pemilu yang meliputi sistem, kelembagaan penyelenggara, aktor 

pemilihan, proses, manajemen, dan penegakan hukum pemilihan 

diatur dalam perangkat hukum yang lebih rendah.   

Kerangka hukum pemilu Indonesia pada level undang-

undang saat ini tersebar dalam beberapa undang-undang, namun 

utamanya termaktub dalam undang-undang yang mengatur pemilu 

serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada). 

Meskipun sama-sama merupakan pemilihan yang dilakukan secara 

langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta dilaksanakan 

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri, namun  pengaturan pemilu dan pilkada dilakukan 

dalam undang-undang terpisah. 

Saat ini pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) 

yang didalamnya memuat pengaturan untuk pemilu legislatif, 

pemilu presiden, dan penyelenggara pemilu. Sejatinya UU No. 7 

Tahun 2017 merupakan hasil penyatunaskahan tiga substansi yang 

sebelumnya diatur dalam tiga undang-undang berbeda. Meliputi 

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden,  UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

                                                           
11

 International IDEA, Op. Cit., hal. 7. 
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Sedangkan pilkada diatur tersendiri dalam undang-undang 

berbeda, yaitu UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU 

No. 8 Tahun 2015 dan No. 10 Tahun 2016.  

Sementara itu pengaturan implementasi teknis kepemiluan 

tersebar dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh penyelenggara 

pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu juga terdapat pengaturan 

dalam Peraturan MK dan Peraturan Mahkamah Agung untuk 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan 

penyelesaian sengketa pemilu. 

Salah satu dampak dari berserakannya pengaturan 

kepemiluan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang 

pilkada, adalah munculnya beberapa permasalahan dalam 

pelaksanaan teknis tahapan pemilu dan pilkada di Indonesia. 

Pengaturan pemilu secara parsial, telah melahirkan kontradiksi, 

duplikasi, standar berbeda, dan ketidakkonsistenan dalam mengatur 

pemilu.
12

 

Sebut saja masalah inkonsistensi atau perbedaan pengaturan 

untuk sebuah peristiwa hukum yang sama, bisa berujung upaya 

hukum uji materi ke MK untuk menyelesaikan permasalahan 

ketidakpastian hukum akibat adanya pengaturan yang tidak 

konsisten tersebut. Misalnya, pengujian undang-undang terkait 

                                                           
12

 Supriyanto, dkk., Op. Cit., hal. 7. 
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konstitusionalitas Bawaslu dalam pengawasan pelaksanaan pilkada 

(vide Putusan MK No.48/PUU/XVII/2019).  

Pemilu Serentak 2019 baru saja tutas pada Oktober 2019, 

ditandai dengan pelantikan dan pengucapan sumpah janji pasangan 

calon preiden dan wakil presiden terpilih. Pada waktu yang sama 

ada irisan waktu dengan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 

2020 yang secara resmi tahapannya diluncurkan dan dimulai pada 

23 September 2019. Dan pemungutan suara dijadwalkan setahun 

setelahnya, yaitu pada 23 September 2020.  

Akan tetapi, meski dua pemilihan itu berlangsung dalam 

waktu yang berhimpitan, ternyata pengaturan terkait nomenklatur, 

sifat, dan jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten Kota beserta kewenangannya, jauh berbeda antara UU 

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan UU No. 1 

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Misalnya saja, UU Pemilu telah mempermanenkan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, tapi UU Pilkada sebaliknya, masih memposisikan 

pengawas di tingkat kabupaten/kota sebagai institusi yang bersifat 

ad hoc. Tentu saja ini melahirkan ketidakpastian atas legalitas 

keberadaan dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi 

pelaksanaan pilkada 2020. Hal itu berpotensi memunculkan 

delegitimasi pada Bawaslu Kabupaten/Kota saat mereka melakukan 

kerja-kerja pengawasan maupun penegakan hukum pilkada. 

Syukurnya, MK mampu menangkap potensi kekacauan 

pelaksanaan pilkada akibat ketidakpastian hukum sehubungan 

adanya inkosistensi pengaturan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. 

MK melalui Putusan No.48/PUU/XVII/2019 melakukan 

penyelarasan nomenklatur, sifat, dan jumlah keanggotaan 

pengawas pilkada sebagaimana pengaturan yang ada dalam UU 

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal yang terlihat 
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sederhana, namun dampaknya justeru sangat tidak sederhana bila 

dibiarkan tanpa penyelesaian.  

Sebagai sebuah kontestasi politik yang praktiknya harus 

berlandaskan kepastian hukum yang memenuhi prinsip 

penyelenggaraan pemilu demokratis, jujur, dan adil (vide Pasal 18 

Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), kerangka 

hukum pemilu yang ada saat ini harus diakui belum sepenuhnya 

mampu menjamin itu. Berdasarkan data pengujian undang-undang 

yang ditangani oleh MK, undang-undang yang mengatur pemilu 

merupakan undang-undang terbanyak ketiga yang diuji ke MK, 

yaitu sebanyak 159 pengujian.
13

 Data ini bisa bertambah apabila 

pengujian terhadap pasal-pasal yang mengatur pilkada, yang 

semula terdapat dalam undang-undang pemerintahan daerah (vide 

UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah) juga diklasifikasikan masuk kelompok 

pengujian atas undang-undang pemilu. 

Ini merefleksikan bahwa demokrasi konstitusional yang 

mestinya berjalan serasi antara kedaulatan rakyat dan supremasi 

hukum sebagaimana nilai-nilai yang diatur Konstitusi, belum bisa 

direalisasikan sepenuhnya. Setidaknya tergambar dari upaya para 

pencari keadilan demokrasi konstitusional melalui berbagai perkara 

pengujian undang-undang kepemiluan ke MK. Memang sebagian 

besar permohonan pengujian tersebut tidak dikabulkan atau ditolak 

oleh MK, namun dalam beberapa Putusannya, Mahkamah 

melakukan koreksi atas pengaturan yang dibuat oleh pembuat 

undang-undang karena dianggap inkonstitusional, bertentangan 

dengan Konstitusi. 

                                                           
13

 Veri Junaidi, dkk, Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data 

Uji Materi Undang-Undang Terhadap UUD 1945 (2003-2019), Jakarta: 

Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, 2019, hal 8. 
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Pada beberapa perkara pengujian undang-undang 

kepemiluan, demi menegakkan demokrasi konstitusional dan 

mewujudkan keadilan elektoral, Putusan MK bahkan dibacakan 

ketika sudah sangat dekat dengan hari pemungutan suara. Tentu 

Putusan tersebut berdampak signifikan pada perubahan prosedur 

pemilihan yang sedang berlangsung. Misalnya, Putusan 

No.10/PUU-VII/2009 terkait penggunaan kartu tanda penduduk 

sebagai syarat agar bisa mencoblos bagi mereka yang tidak 

terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), yang diputus MK pada 6 

Juli 2009, atau tiga hari sebelum hari pemungutan suara Pilpres 

2009.  

Selain itu, juga terdapat dinamika yang menarik terkait 

sikap MK dalam mengawal konstitusionalitas kerangka hukum 

pemilu saat menangani pengujian undang-undang kepemiluan. 

Dalam beberapa Putusannya, MK bahkan mengubah pendirian 

hukumnya terkait konstitusionalitas suatu norma yang diuji, MK 

memutuskan untuk melakukan koreksi atas Putusan mereka 

sebelumnya.  

Sebagai contoh Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 

menyangkut konstitusionalitas keserentakan pemilu, dimana MK 

mengubah pendirian hukumnya yang sebelumnya terdapat dalam 

Putusan MK No.14/PUU-XI/2013. Argumen mendasar MK 

sehingga mengubah pendiriannya, yaitu didasari pertimbangan (1) 

kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem 

pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD 

1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan 

umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
14

 

                                                           
14

 Selain Putusan MK terkait konstitusionalitas pemilu serentak ini, MK 

juga mengubah pendiriannya dalam Putusan terkait pencalonan mantan terpidana 

di pilkada (vide Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019) serta Putusan terkait 
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Bila dalam Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, MK 

menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan 

secara bersamaan antara pemilu untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) 

dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), 

namun dalam Putusan teranyar, Putusan MK No.55/PUU-

XVII/2019, MK memberi tafsir konstitusional secara lebih luas. 

Dalam Putusan terbarunya tersebut, MK menyatakan 

terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum 

yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, 

yaitu:
15

 

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, 

DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;  

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, 

DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan 

Bupati/Walikota;   

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, 

DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, 

Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih 

anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan 

beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan 

umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD 

                                                                                                                                   
publikasi hitung cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia 

bagian Barat dan larangan pengumuman hasil survei pada masa tenang (vide 

Putusan MK No.24/PUU-XVII/2019). 
15

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019, hal. 323-

324.  
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Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan 

Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih 

anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan 

beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan 

umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD 

Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa 

waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum 

serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD 

Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;  

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat 

keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota 

DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. 

Pilihan model keserentakan pemilu yang diberikan oleh MK 

tidak lagi memisahkan antara peamilu dan pilkada sebagaimana 

diskursus yang selama ini banyak mengemuka soal perbedaan 

rezim pemilu dan rezim pemerintah daerah (pemda). Dimana 

pilkada dianggap bukan bagian dari rezim pemilu melainkan masuk 

ranah rezim pemda karena pengaturan pilkada terdapat dalam Pasal 

18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bagian dari 

Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Sementara pengaturan pemilu 

secara khusus ada dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. 

Selain itu, salah satu tonggak penting yang diatur dalam 

pertimbangan hukum Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 adalah 

diaturnya batasan-batasan yang harus dipatuhi pembuat undang-

undang dalam memutuskan model keserentakan pemilu yang akan 

dipilih mereka melalui pengaturan undang-undang pemilu yang 

akan dibuatnya.  
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Dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan 

penyelenggaraan pemilu, menurut MK, pembentuk undang-undang 

perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) 

pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-

undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang 

memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) 

kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-

model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk 

dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif 

dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan 

dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang 

tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas 

penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan 

umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan 

kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan 

hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; 

dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang 

diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan 

kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. 

MK dalam Putusan tersebut sesungguhnya memberikan 

panduan dan rambu yang tegas pada pembuat undang-undang 

dalam menyusun kerangka hukum pemilu yang demokratis 

sebagaimana dikehendaki UUD NRI Tahun 1945.  

Berakhirnya pendikotomian pemilu dan pilkada membuat 

relevansi untuk melakukan kodifikasi pengaturan pemilu dan 

pilkada dalam satu naskah undang-undang pemilu makin mendesak 

untuk dilakukan. Kodifikasi hukum menurut R. Soeroso dalam 

bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal.77) adalah pembukuan 

hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang 

sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu 

rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu rechts-zakerheid 
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(kepastian hukum).
16

 Sedangkan menurut Black Law Dictionary 

9th Edition pengertian kodifikasi (codification) adalah the process 

of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given 

jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered 

code.
17

 

Pengkodifikasian ini sejalan pula dengan dorongan untuk 

memilih desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak 

daerah (ala pilihan model keserentakan nomor empat dari enam 

model yang ada dalam Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019)
18

 

sebagaimana digadang-gadang banyak pihak, salah satunya 

Perludem, dengan tujuan untuk memperkuat sistem presidensial 

yang dianut Indonesia, mewujudkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan pemilu, serta memungkinkan pemilih untuk bisa 

memilih dengan cerdas di pemilu. 

Kodifikasi undang-undang pemilu juga akan memudahkan 

pengaturan sistem pemilu secara komprehensif demi mencapai 

tujuan politik yang diharapkan. Sesungguhnya, tujuan pemilu 

tersurat dalam penjelasan setiap undang-undang pemilu yang lahir 

setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, yaitu meningkatkan 

partisipasi pemilih, meningkatkan derajat keterwakilan, 

menyederhanakan sistem kepartaian, dan mengefektifkan sistem 

pemerintahan presidensial. Namun tujuan tersebut tidak berhasil 

dicapai oleh pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada dalam 

dua puluh tahun terakhir. Di satu pihak, hal ini disebabkan oleh 

pemilihan sistem pemilu yang tidak mempertimbangkan 

kesalinghubungan antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, 

                                                           
16

 Sovia Hasanah, Perbedaan Kodifikasi dengan Unifikasi Hukum, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59492221a0477/perbedaan-

kodifikasi-dengan-unifikasi-hukum/, diakses 1 April 2020. 
17

 Ibid. 
18

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019, Loc. Cit. 
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DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan sistem pemilu 

eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota); di 

lain pihak, juga disebabkan oleh pemilihan variabel sistem pemilu 

yang tidak tepat dalam kerangka hukum pemilu yang dibuat 

pembuat undang-undang.
19

  

Mengapa hal itu bisa terjadi? Selain dikontribusikan oleh 

kuatnya tarik menarik kepentingan partisan saat pembahasan 

variabel sistem pemilu oleh aktor-aktor parpol yang ada di DPR, 

ternyata kerangka waktu pembentukan undang-undang pemilu yang 

kerapkali mepet dan tergesa-gesa juga turut berkontribusi 

memperlemah kualitas pengaturan dan pembentukan kerangka 

hukum pemilu oleh pembuat undang-undang. Waktu pembahasan 

yang sempit ini mengakibatkan tidak memungkinkannya untuk 

dilakukannya simulasi dan kalkulasi teknis secara matang dan 

komprehensif. Selain itu, pelibatan dan partisipasi pemangku 

kepentingan pemilu menjadi minim, membuat tak semua aspirasi 

dan dinamika yang terjadi di lapangan mampu direkam dengan 

baik oleh pembuat undang-undang sebagai modalitas dalam 

memformulasi norma yang akan mereka atur dalam undang-undang 

pemilu yang dibuatnya. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemilu demokratis ditandai oleh sebuah proses pemilihan 

yang terukur dan bisa terprediksi dengan baik, namun hasilnya 

tidak bisa diketahui secara persis (predictable process, 

unpredictable result). Oleh karena itu, kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan pemilu merupakan prinsip utama yang harus 

                                                           
19

 Supriyanto, dkk., Op. Cit., hal. 95. 
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direalisasikan. Kepastian hukum pemilu hanya bisa terwujud bila 

kerangka hukum pemilu yang tersedia sejalan dengan nilai 

demokrasi konstitusional yang dipedomani Indonesia. 

Kerangka hukum pemilu yang berkeadilan adalah kerangka 

hukum pemilu yang mampu menopang pemilu demokratis. Maka, 

sudah sewajarnya bagi semua pemangku kepentingan untuk 

mendorong pembentukan kerangka hukum pemilu yang sejalan 

dengan standar universal pemilu demokratis.  

Demokrasi mesti dilaksanakan berdasarkan hukum, tetapi 

hukum itu bukan hanya harus dibuat secara demokratis, tetapi isi 

atau substansinya harus pula demokratis. Proses pembuatan 

undang-undang pemilu tidak hanya harus disusun melalui proses 

yang demokratis dengan partisipasi publik dan diskursus yang 

deliberatif. Serta isi undang-undang pemilu juga harus merupakan 

penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis. 

Dalam konteks Indonesia, urgensi pengkodifikasian 

pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang 

pemilu merupakan keniscayaan. Kodifikasi undang-undang pemilu 

selain sejalan dengan desain keserentakan pemilu yang diputuskan 

MK dalam Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019, juga lebih logis 

bagi upaya untuk mengatasi kontradiksi, duplikasi, multistandar, 

dan ketikdakonsistenan dalam mengatur pemilu. Dengan demikian 

keadilan dan kepastian pemilu yang ingin kita wujudkan, menjadi 

lebih mungkin untuk terealisasi. 
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3 
 

 

SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM 

SISTEM PERADILAN PEMILU 

(ELECTION JUSTICE SYSTEM); 

Perspektif Ius Constituendum  

 

Oleh Irvan Mawardi
1
 

 

ABSTRAK 

 

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 melahirkan beberapa 

persoalan yang terkait dengan penegakan hukum pemilu khususnya 

dalam penyelesaian sengketa pemilu. Secara normative, UUD 

1945 telah mengatur dan memberi wewenang konstitutif kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. 

Namun dalam praktik Pemilu tahun 2019 terdapat beberapa 

sengketa hasil Pemilu yang dikaitkan dengan sengketa internal 

partai politik yang penyelesaiannya dilakukan oleh Parati Politik 

dan Pengadilan Negeri. Kondisi ini melahirkan ketidakpastian 

hukum pada tahapan penentuan hasil pemilu karena pola 

                                                           
1
 Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pimpinan Pusat 

Majelis Ulama Indonesia (DPP MUI) Periode 2015-2020 
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penyelesaian sengketa terhadap hal tersebut tidak masuk dan 

tunduk pada Sistem Peradilan Pemilu (Election Justice System) 

yang terpadu dan integratif. Tulisan ini merekomendasikan 2 (dua) 

hal: Pertama, Perlu segera merumuskan Sistem Peradilan Pemilu 

(Election Justice System) secara komprehensif yang 

mengintegrasikan semua persoalan hukum pemilu dari hulu ke hilir 

dalam satu system penyelesaian hukum. Kedua, Sengketa internal 

partai politik yang terjadi pada saat pemilu dan berimplikasi pada 

proses kepemiluan sebaiknya diselesaikan dalam sebuah system 

peradilan pemilu. 

 

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pemilu, Sengketa Partai Politik 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia senantiasa 

menyisakan catatan dan evaluasi penting dalam rangka terus 

mendorong kualitas pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Evaluasi tersebut termasuk halnya dalam hal penegakan hukum 

pemilu yang di dalamnya terdapat agenda penyelesaian hukum baik 

pelanggaran administrasi, pidana, etik, sengketa tata usaha negara 

dan sengketa hasil pemilu. Pemilu tahun 2019 yang 

menyerentakkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif 

juga menyisakan beberapa persoalan yang perlu dievaluasi untuk 

peningkatan kualitas pemilu.  Salah satu catatan penting dari 

pelaksanaan Pemilu tahun 2019 adalah adanya ketidakjelasan 

sistem dalam penegakan hukum pemilu, khususnya dalam 

penyelesaian sengketa hasil pemilu. Terjadi tumpah tindih 

kewenangan penyelesaian sengketa pemilu antara lembaga penegak 

hukum. Termasuk halnya kewenangan dalam menyelesaikan 
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sengketa hasil pemilihan legislatif untuk menentukan calon 

legisltaif yang terpilih.  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum telah mengatur pada Pasal 422 yang  berbunyi: Penetapan 

calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada 

perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah 

pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh 

masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat 

suara. Pasal 423 (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD 

didasarkan pada nama, calon yang memperoleh suara terbanyak 

pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang 

bersangkutan. Pasal 474 (1) berbunyi: “ Dalam hal terjadi 

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, 

DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, 

DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan basil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada 

Mahkamah Konstitusi.” Pasal 475 ayat 3 berbunyi: “(3) Mahkamah 

Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 

(empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh 

Mahkamah Konstitusi.” 

Berdasarkan norma tersebut terumuskan bahwa. Pertama, 

Pemenang dalam pemilihan angora DPR, DPD, DPRD tingkat I 

dan II adalah berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh pasa 

calon anggota legislatif peserta pemilu. Kedua,  apabila terjadi 

perselisihan pasca pemungutan suara maka UU memberikan 

kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan 

menyelesaikannya. Namun dalam prakteknya (das sein), 

persengketaan pasca pemungutan suara untuk menentukan 
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pemenang pemilu tidak diarahkan hanya  pada masalah perselisihan 

suara antar calon, namun usaha menentukan pemenang berubah 

menjadi masalah sengketa antara partai politik dengan anggota 

parpol yang menjadi calon legisltaif. Artinya pemenang pemilu 

legislatif tidak hanya ditentukan oleh adanya perselihan suara, 

namun juga ditentukan pemecatan partai politik terhadap 

anggotanya yang menjadi calon legislatif terpilih namun belum 

dilantik. Apabila seorang caleg yang secara kalkulatif menang 

dalam penghitungan suara, namun bisa saja tidak terpilih dan tidak 

dilantik sebagai anggota dewan karena tiba-tiba dipecat oleh partai 

politik yang mencalonkannya sebelum ditetapkan oleh KPU 

sebagai pemenang. Selain itu pemenang pemilu calon legislatif 

juga dapat ditentukan oleh otoritas dan kebijakan Partai Politik 

dengan pertimbangan subyektifnya, bukan karena perolehan suara 

calon anggota legislatifnya. 

Hal itulah yang dilakukan Partai Gerindra dalam Pemilu 

Legislatif tahun 2019 khususnya di dapil XI Provinsi Jawa Barat. 

Salah seorang Caleg DPR Gerindra di Dapil XI tersebut, Mulan 

Jameela memperoleh posisi peringkat kelima perolehan suara. 

Mulan melenggang ke Senayan setelah Gerindra memecat caleg-

caleg terpilih dengan peringkat raihan suara di atas Mulan. Mulan 

terpilih usai dua caleg di atasnya dipecat. Caleg yang semula 

terpilih adalah Evin Luthfi di peringkat suara terbanyak ke-3 dan 

Fahrul Rozi di peringkat suara terbanyak ke-4. Mulan Jameela ada 

di peringkat suara ke-5 (24.192 suara). Di Dapil Jawa Barat XI, 

Gerindra mendapat tiga kursi. Apabila Evin Luthfi (suara terbanyak 

ke-3) dipecat dari Gerindra, maka yang seharusnya 

menggantikannya sebagai caleg terpilih adalah Fahrul Rozi (suara 

terbanyak ke-4). Namun Fahrul Rozi ternyata juga dipecat. Maka 

yang menggantikan Evin Luthfi adalah caleg dengan perolehan 

suara ke-5, yakni Mulan Jameela. Partai Gerindra mengangkat 
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Mulan ke DPR setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

mengabulkan gugatan Mulan dan kawan-kawan. Putusan 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) No. 

520/Pdt/Sus.Parpol/2019 PN.Jkt.Sel, yang meminta DPP Gerindra 

menetapkan Mulan sebagai anggota DPR terpilih. Pada akhirnya 

gugatan tersebut dikabulkan.  

Kasus yang sama juga dialami oleh Alexius Akim, mantan 

calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk 

pemilihan DPR RI dari Kalimantan Barat Dapil 1. Sebagai peraih 

suara terbanyak, Akim sudah dinyatakan lolos ke Senayan karena 

di Dapil Kalbar 1 PDIP memperoleh dua kursi. Namun sebelum 

ditetapkan oleh KPU, Alexium Akim sebagai peraih suara 

terbanyak Kedua dan Michael Jeno sebagai peraih suara terbanyak 

Ketiga dipanggil DPP PDIP dan diminta mengundurkan diri 

sebelum penetapan oleh KPU. Mereka diberi opsi, kalau tidak 

mengundurkan diri, maka akan dipecat sebagai anggota PDIP 

dengan alasan yang tidak jelas. Pada akhirnya, Michael Jeno 

memilih mengundurkan diri sementara Alexium Akim tidak 

mundur dan akhirnya dipecat oleh DPP PDIP dan selanjutnya 

digantikan oleh Maria Lestari sebagai peraih suara terbanyak 

Keempat. Menurut Akim, Sampai hari ini, ia mengaku belum 

menerima atau bahkan melihat surat pemecatan dirinya dari PDIP.
2
 

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan 

hukum pemilu, khususnya yang terkait dengan penyelesaian 

sengketa hasil pemenang pemilu. Dalam kasus tersebut di atas 

menunjukkan bahwa ada lembaga lain yakni Partai Politik dan 

Pengadilan Negeri yang berwenang menentukan pemenang dalam 

pemilihan legislatif. Fakta ini bertolak belakang dengan norma dan 

ketentuan dalam UU Pemilu yang secara tegas telah memberikan 

                                                           
2
 https://pontianakpost.co.id/alexius-akim-beberkan-cerita-pemberhentian-dari-

pdip/ 
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kewenangan atibutif kepada KPU untuk menetapkan pemenang 

pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak dan apabila terjadi 

perselisihan maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi 

untuk memutus dan menyelesaikannya. Munculnya kewenangan 

lembaga lain di luar KPU dan Mahkamah Konstitusi dalam 

menentukan calon legislatif yang memenangkan pemilu dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu dalam kasus 

tersebut juga menunjukkan bahwa kriteria pemenang pemilu calon 

legislatif tidak lagi berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh 

calon legislatif peserta pemilu namun dapat ditentukan oleh kriteria 

subyektif yang ditetapkan oleh Partai Politik maupun Pengadilan 

Negeri.  

 Kondisi tersebut di atas memposisikan suara rakyat yang 

tergambar dan terwakili dari calon legislatif terpilih (dengan sistem 

proporsional terbuka) terancam terbuang percuma akibat diambil 

alih Partai Politik. Pergeseran kewenangan penentuan caleg terpilih 

dari KPU dan Mahkamah Konstitusi ke Partai Politik dan 

Pengadilan Umum menunjukkan adanya pola penyelesaian 

sengketa yang belum tersistem secara baik. Banyaknya pihak atau 

lembaga yang merasa memiliki kewenangan untuk menentukan 

caleg terpilih sebagai representasi suara rakyat mengakibatkan 

ketidakpastian hukum dalam melindungi suara rakyat dalam 

pemilu. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem peradilan pemilu 

yang bersifat menyatu, terintegrasi dan menyeluruh dalam 

menyelesaikan persoalan pemilu dari hulu ke hilir selama proses 

pemilu. Sistem Peradilan Pemilu ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa seluruh tindakan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi 

dalam masa pelaksanaan pemilu harus diselesaikan dalam satu 

sistem penyelesaian hukum.    
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana desain Sistem Peradilan Pemilu (Election Justice 

System)  di Indonesia? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa internal partai politik dalam 

Sistem Peradilan Pemilu di Indonesia? 

 

C. PEMBAHASAN 

 

Secara umum permasalah hukum terkini dalam setiap 

pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 5 (lima) kategori, yakni 

Pertama, adanya pelanggaran administrasi pemilu yakni ketika 

peserta pemilu dan atau penyelenggara pemilu melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pemilu yang 

bersifat administratif. Kedua, tindak pidana pemilu, yang 

pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu. Ketiga, sengketa tata 

usaha negara Pemilu yakni sengketa yang muncul antara peserta 

pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya surat 

keputusan oleh penyelenggara pemilu. Keempat, perselisihan hasil 

pemilu yakni sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan 

Komisi Penyelenggara Pemilu terhadap Surat KPU tentang 

penetapan hasil pemilu. Kelima, pelanggaran kode etik, yakni 

penegakan kode etik terhadap pelanggaran etika yang dilakukan 

oleh penyelenggara pemilu. 

Selama ini kelima persoalan hukum tersebut selalu muncul 

secara berkelindan dan bertautan selama proses pemilu. Kasus yang 

terjadi dalam penentuan calon legislatif Partai Gerindra dan Partai 

Demokrasi Indoensia Perjuangan pada Pemilu tahun 2019 

sebagaimana dalam pengantar tulisan ini menunjukkan bahwa 

terdapat modus baru dalam persoalan hukum pemilu. Persoalan 

tersebut berupa sengketa antara partai politik dengan anggota partai 
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politik yang berpengaruh pada penetapan caleg terpilih. Kasus ini 

menunjukkan bahwa sistem peradilan melalui Mahkamah 

Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu belum 

terintegrasi dengan sub sistem penyelesaian persoalan hukum 

pemilu lainnya yakni sengketa sengketa antara partai politik dengan 

anggota partai politik yang terjadi pada tahapan pemilu. Kondisi ini 

menghendaki adanya sistem peradilan pemilu yang mampu 

memadukan dan mengintegrasikan seluruh penyelesaian terhadap 

berbagai persoalan hukum dalam sebuah satu sistem penyelesaian 

yang bermuara pada satu peradilan pemilu. 

 

Konsepsi awal Sistem Peradilan Pemilu (Election Justice 

System) 

 

 Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa 

Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang 

terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan.
3
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem 

adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas.
4
 Ada beberapa elemen yang 

membentuk sebuah sistem, yaitu: tujuan, masukan, proses, 

keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta 

lingkungan.
5
 Ringkasnya, Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari 

komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu 

dengan lainnya.
6
. Sementara istilah Peradilan sering disalahpahami 

atau lebih tepatnya disamakan dengan pengertian Pengadilan. 

                                                           
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem 

4
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem 

5
 Wikipedia…ibid 

6
 Indrajit, , Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object., Informatika 

Bandung. 2001, Hlm.:2 
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Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara 

dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan 

menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
7
 

Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di 

suatu lembaga.
8
 Sedangkan definisi Pengadilan adalah badan atau 

organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau 

mengadili perselisihan-perselisihan hukum.
9
  

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diambil kesimpulan 

sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan 

menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah 

tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar 

tercapai suatu peradilan. Secara umum sistem peradilan pemilu 

dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya berbagai 

infrastuktur dan berbagai lembaga kepemiluan dalam proses 

penegakan hukum pemilu yang terdiri dari penyelesaian tindak 

pidana pemilu, pelanggaran administrasi, sengketa tata usaha 

negara dan sengketa hasil pemilu secara terpadu dan terintegrasi.  

Sebagai sebuah sistem penegakan hukum atau law enforcement, 

maka di dalam sistem peradilan pemilu terkandung berbagai aspek 

hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya 

suatu peraturan perundang-undangan kepemiluan dalam rangka 

mewujudkan keadilan pemilu.  

Penegasan tentang perbedaan antara Peradilan dan 

Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas penting untuk 

                                                           
7
 Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1995, hlm. 9 
8
 Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di 

Indonesia,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 , hal. 278 
9
 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia,: PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hal. 3 
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meluruskan dan mendudukkan pemamahan secara jernih tentang 

ide dan gagasan pembentukan pengadilan khusus pemilu yang 

selama ini mengemuka. Banyak kajian dan studi yang telah 

merekomendasikan tentang urgensi pembentukan pengadilan 

pemilu sebagai bagian dari mendorong efektifitas penegakan 

hukum Pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157 menentukan bahwa yang 

berwenang dalam menyelesaikan sengketa pilkada adalah badan 

peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk badan peradilan 

khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil 

Pilkada langsung diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.  

Salah satu gagasan tentang pembentukan Badan Peradilan Pemilu 

dikemukakan oleh Fritz Edward Siregar. Menurutnya ada beberapa 

model-model Peradilan khusus Pemilu yang dapat diterapkan di 

Indonesia.
10

 Pertama, Pertama, Badan Peradilan Khusus Pemilu 

yang berada di Bawah Mahkamah Agung. Pengaturan Peradilan 

khusus ini merupakan Peradilan yang bersifat ad hoc dengan 

kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemilu 

yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah 

Agung. Menurutnya, Dengan memperhatikan kompleksitas tahapan 

Pilkada dan Pemilu serentak, maka lingkungan Peradilan Umum 

merupakan lingkungan yang paling relevan sebagai induk dari 

Pengadilan khusus Pemilu ini. Kedua, Badan Peradilan Khusus 

Pemilu sebagai Badan Otonom. Inisiasi ini muncul saat Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkamah Agung menolak diberi tugas dan 
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 Fritz Edward Siregar, Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu, Themis Publishing, 

Jakarta, 2018, hlm. 78-84 
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kewenangan tambahan, sehingga pilihan paling realistis adalah 

membentuk Peradilan yang berdiri sendiri, dengan posisi sejajar 

dengan kedua lembaga yudisial tersebut, yang disebut dengan 

Mahkamah Pemilu. Menurut Fritz  bahwa di Brazil dan Meksiko 

sudah lebih dulu membentuk Peradilan khusus Pemilu yang bersifat 

otonom di luar Badan Peradilan yang sudah ada. Brazil membentuk 

Tribunal Superior Electoral (TES), dan Meksiko membentuk 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF). 

Secara umum pembentukan lembaga Peradilan khusus Pemilu di 

dua negara tersebut, dipandang menghasilkan kombinasi yang baik 

antara pelaksanaan tugas administrasi dan penanganan sengketa 

Pemilu. 

Namun dalam pandangan penulis, semangat dan gagasan 

tersebut hanya berorientasi pada pembentukan pengadilan pemilu 

dalam arti sebuah Pengadilan, bukan Peradilan. Artinya beberapa 

kajian selama ini belum merumuskan secara konprehensif sistem 

peradilan pemilu yang mengintegrasikan berbagai macam aturan 

dan infrastruktur penegakan hukum pemilu untuk menyelesaikan 

dari persoalan hulu sampai hilir  dalam satu sistem yang terpadu 

yakni sistem peradilan pemilu. Kelemahan diskursus tentang 

Pengadilan Pemilu/Pilkada selama ini karena memposisikan 

kelembagaan Pengadilan Pemilu akan menyelesaikan persoalan 

hukum yang selama ini berserakan tanpa sistematisasi dan 

koordinasi dalam penanganan atau penyelesaian masalah 

kepemiluan secara komprehensif. 

Jalan menuju nilai Komprehensif itu dengan adanya suatu 

System dalam hal ini System Peradilan. Dengan adanya kesadaran 

untuk merumuskan dan membentuk system peradilan pemilu yang 

integrative diharapkan substansi-substansi persoalan hukum 

kepemiluan dapat direspon dengan cepat dan tuntas. Penyelesaian 

persoalan hukum kepemiluan tidak lagi diselesaikan dengan 
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pendekatan kelembagaan (struktur) seperti yang terjadi saat ini 

yang justru menimbulkan dilemma dan persoalan berkepanjangan. 

Dalam kasus kewenangan yang dimiliki Bawaslu saat ini justru 

menimbulkan persoalan tersendiri karena campur aduknya 

kewenangan yang dimilikinya. Menurut Didik Supriyanto, Bawaslu 

dalam menjalankan fungsi-fungsi peradilan, juga menjalankan 

fungsi pengawasan. Ini fungsi ganda yang bisa menimbulkan 

konflik kepentingan. Sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu sudah 

memiliki penilaian tertentu atas suatu kasus pelanggaran atau 

sengketa proses Pemilu. Padahal Bawaslu juga harus 

menyidangkan dan mengadili kasus tersebut. Jelas, penilaiannya 

ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi 

putusannya saat menjalankan fungsi peradilan.
11

 

Sistem peradilan pemilu setidaknya memiliki beberapa 

prinsip yakni pertama, kesatuan hukum acara. Yakni seluruh aspek 

penyelesaian hukum pemilu merujuk pada satu hukum acara yakni 

hukum acara peradilan pemilu. Dalam hukum acara tersebut 

terkandung berbagai macam aturan dan mekanisme penyelesaian 

sengketa dan persoalan hukum pemilu baik pidana, perdata, 

administrasi dan sengketa hasil pemilu.  Prinsip kedua adalah satu 

kesatuan momentum (tempus delicti). Bahwa keberlakuan sistem 

peradilan pemilu hanya pada saat pelaksanaan tahapan pemilu. 

Oleh karenanya seluruh tindakan dan peristiwa hukum yang 

muncul pada saat pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dan 

memiliki titik singgung dan pengaruh terhadap pelaksanaan pemilu 

maka penyelesaian terhadap persoalan hukum tersebut harus 

tunduk pada satu kesatuan hukum sistem peradilan pemilu.  Ketiga, 

proses penyelesaian yang singkat dan sederhana, biaya ringan. 

Mengingat momentum pelaksanaan pemilu dibatasi pada waktu 

tertentu dan dilaksanakan secara periodik maka penyelesaian 

                                                           
11

 Didik Supriyanto dalam Fritz Edward Siregar, Bawaslu Menuju..  ibid, hlm. 75 
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hukum pemilu dalam sistem peradilan pemilu harus berlangsung 

secara cepat, sederhana namun dengan biaya ringan. Hal ini 

penting untuk memberikan kepastian hukum dalam waktu relatif 

cepat terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukum pemilu 

yang muncul sehingga tidak menganggu tahapan pemilu lainnya 

yang sedang berlangsung.  

Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan Sistem 

Peradilan Pemilu setidaknya memiliki 3 (tiga) tujuan utama , 

Pertama mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu 

yang dapat mengkibatkan tidak tercapainya pelaksanaan asas-asas 

pemilu. Kedua, menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran dan 

sengketa pemilu  dengan mengedepankan nilai-nilai Keadilan, 

Transparansi, Profesionalitas dan Efesiensi. Ketiga, mengupayakan 

agar setiap pelanggaran dan sengketa pemilu tidak berlangsung 

secara berulang yang dapat  mengganggu tahapan pemilu.  

Aksentuasi terhadap prinsip perlindungan pada kelancaran tahapan 

pemilu menjadi penting agar penyelesaian persoalan hukum tidak 

menghambat penyelesaian tahapan pemilu. Sengketa internal partai 

politik berupa pemberhentian terhadap anggota partai politik yang 

merupakan calon legislatif terpilih merupakan salah contoh 

peristiwa hukum yang berpotensi mengganggu tahapan 

pelaksanaan pemilu yakni penetapan dan pelantikan caleg terpilih. 

 

Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik 

 

 Dalam kasus pemberhentian beberapa caleg terpilih di 

internal Partai Gerindra dan beberapa Partai Politik dalam Pemilu 

tahun 2019 yang lalu sebagaimana diulas dalam bagian awal tulisan 

ini menunjukkan bahwa pola penyelesaian sengketa partai politik 

masih menggunakan rezim Undang-Undang Partai Politik. Dalam 

kasus ini terdapat ambiguitas persoalan hukum yakni partai politik 
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menerapkan Undang-Undang Partai Politik dalam memberhentikan 

caleg terpilih namun di sisi lain rekruitmen caleg terpilih tersebut 

berdasarkan Undang-Undang Pemilu yakni UU Nomor 7 tahun 

2017. 

 Dalam Pasal 16  ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik berbunyi; (1) Anggota Partai Politik diberhentikan 

keanggotaannya dari Partai Politik apabila ;a, meninggal dunia, b. 

menundurkan diri secara tertulis, c. menjadi anggota Partai Politik 

lain dan d. melanggar AD dan ART. 

Secara normatif tidak ada persoalan apabila norma Pasal 16 ayat 1 

khususnya huruf d tersebut diimplementasikan dalam sebuah kasus 

pemberhentian anggota partai politik. Namun penerapan Pasal 

tersebut akan memicu persoalan ketika dilaksanakan dalam 

momentum sedang berlangsungnya tahapan pemilu. Anggota Partai 

Politik yang diberhentikan dan notebenenya merupakan caleg 

terpilih yang akan dilantik tidak dapat dipandang sebagai anggota 

partai politik biasa. Anggota partai yang diberhentikan tersebut 

terikat dalam sebuah sistem pelaksanaan pemilu karena dalam diri 

calag tersebut melekat suara rakyat yang diwakilinya. Selain hal 

tersebut, apabila pemberhentian Partai Politik didasari atas 

persoalan-persoalan yang terkait dengan kredibilitas dan kapasitas 

personalitas anggota partai politik maka dalil tersebut 

sesungguhnya mendegdarasi kinerja Komisi Pemilihan Umum 

yang secara ketat dan selektif telah melakukan penjaringan dan 

verifikasi terhadap calon anggota legislatif. Dalam hal ini bahwa 

seseorang yang maju dalam kontestasi pemilu legislatif dan 

dinyatakan lolos sebagai calon legislatif maka seorang tersebut 

telah dinyatakan lulus dalam berbagai aspek penilaian; 

administratif, hukum, kemampuan dan skill dan lain sebagainya.  
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 Ada beberapa hal yang perlu direspon secara kritis dalam 

kasus pemberhentian anggota Partai Politik yang berstatus sebagai 

caleg Terpilih. Pertama, tentang alasan pemberhentian. Pada 

umumnya alasan pemberhentian oleh pimpinan Partai Politik 

adalah karena anggota partai politik tersebut melakukan 

penyimpangan dan pelanggaran kode etik partai politik, misalnya 

melakukan politik uang (money politik). Menurut penulis, 

kalaupun betul terjadi pelanggaran oleh anggota parpol dalam 

bentuk melakukan money politik, maka penyelesaiannya bukan 

dengan mekanisme internal partai politik secara langsung berupa 

pemberhentian sebagai anggota . Dalam sistem Peradilan pemilu 

karena anggota partai politik tersebut adalah peserta pemilu dan 

melakukan pelanggaran hukum pada momentum pemilu serta 

pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pelanggaran terhadap 

aturan pemilu, maka penyelesaian hukum terhadap tindakan money 

politik tersebut harus tunduk pada sistem peradilan pemilu, bukan 

dengan mekanisme internal partai politik. Dengan demikian Partai 

Politik seyogyanya menyadari bahwa dalam sistem peradilan 

pemilu, tindakan apapun yang dilakukan oleh Partai Politik, 

termasuk dalam memberhentikan anggotanya yang berstatus 

sebagai peserta pemilu harus menyesuaikan dan memperhatikan 

konteks dan momentum pelaksanaan pemilu. Kalau pun akan 

memberhentikan anggota partai politik yang bersangkutan, maka 

harus menunggu kepastian hukum dari hasil pemeriksaan pengujian 

hukum oleh lembaga penegakan hukum yang diatur berdasarkan 

Undang-Undang Pemilu. Singkatnya bahwa pilihan alasan 

pemberhentian anggota parpol yang terkait dengan pelaksanaan 

pemilu tidak dapat disamakan dengan alasan pemberhentian dalam 

konteks di luar pelaksanaan pemilu. 

 Kedua, tentang proses pemberhentian. Berdasarkan 

beberapa laporan dari anggota partai politik yang diberhentikan 

65 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

dalam kapasitas sebagai celeg terpilih, sebagian besar mereka 

diberhentikan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu. Dalam Pasal 16  ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik disebutkan bahwa beberapa alasan diberhentikannya 

anggota Partai Politik adalah;a, meninggal dunia, b. menundurkan 

diri secara tertulis, c. menjadi anggota Partai Politik lain dan d. 

melanggar AD dan ART . Point huruf d ini yang selama ini 

menjadi rumusan yang tidak jelas dan penuh misteri tentang 

kriteria melanggar AD dan ART. 

 Pada faktanya dalam beberapa kasus beberapa tahapan yang 

mesti dilalui oleh Partai Politik sebelum menjatuhkan sanksi 

pemberhentian dilewati begitu saja dan secara langsung melakukan 

tindakan pemberhentian. Dalam sistem peradilan pemilu 

seharusnya partai politik ketika menemukan fakta pelanggaran 

yang dilakukan oleh anggota yang maju sebagai caleg maka segera 

saja melaporkan kepada lembaga penegak hukum pemilu. Menurut 

Penulis, kemandirian partai politik dan klausul “urusan internal 

parpol” dalam penyelesaian sengketa internal partai politik tidak 

berlaku apabila sengketa tersebut terkait dengan persoalan 

kepemiluan dan berlangsung pada tahapan pelaksanaan pemilu. 

Berdasarkan konsepsi ini maka sengketa internal parpol tersebut 

juga tidak dapat disidangkan dan diselesaikan oleh Pengadilan 

Umum dalam konteks kasus perdata biasa. Sudah selayaknyan 

Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara 

yang demikian tersebut karena sengketa pemberhentian anggota 

partai politik dalam kapasitasnya sebagai caleg terpilih dan terjadi 

akibat terkait dengan pelaksanaan pemilu adalah tindakan dan 

peristiwa hukum yang bersifat lex specialis yang telah diatur dalam 

Undang-undang Pemilu yang kewenangan mengadilinya harus 

tunduk pada peraturan perundang-undangan kepemiluan.  Apabila  

66 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memutus perkara 

sengketa internal partai politik-pasca penyelesaian di Mahkamah 

Partai Politik- terhadap caleg terpilih dan mengakibatkan caleg 

tersebut tidak dapat dilantik maka hal tersebut memunculkan fakta 

hukum baru bahwa sengketa persoalan hukum pemilu tidak 

berakhir pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks 

sengketa perselisihan suara pemilu. Para pihak dalam hal ini Caleg 

terpilih dengan suara terbanyak dan telah dinyatakan menang dan 

sah oleh Mahkamah Konstitusi masih dapat dipersoalkan 

kedudukannya dengan isu atau masalah baru yakni sengketa 

pemberhentian partai politik. 

 Oleh karena itu sebagai model hukum yang akan datang 

(Ius Constituendum), Sistem Peradilan Pemilu harus hadir untuk 

mengatur potensi ketidakpastian hukum dan terganggunya tahapan 

pemilu akibat penyelesaian sengketa pemilu yang tidak memiliki 

ujung penyelesaian. Hal ini mendesak untuk diperbaiki mengingat 

Pengadilan Negeri ketika memutus persoalan sengketa partai 

politik menempatkan perkara a quo dalam posisi lex generali 

karena secara Ius Constitutum seolah-olah penyelesaian sengketa 

parpol berada dalam ruang yang terpisah dengan ruang 

penyelesaian sengketa pemilu. Sistem Peradilan Pemilu hadir 

dalam konteks ini untuk menegaskan fungsi dan kewenangan 

masing-masing lembaga penegak hukum termasuk Pengadilan 

Negeri agar setiap penyelesaian persoalan hukum, baik perdata dan 

pidana, sepanjang terjadi dalam momentum Pemilu dan berkaitan 

dengan tahapan pemilu agar diselesaikan dengan hukum acara 

pemilu. 

 Ketiga, terkait dengan perlindungan suara pemilih. 

Sengketa internal partai politik yang berujung pada pemberhentian 

Caleg yang memperoleh suara terbanyak juga melahirkan persoalan 

yang lebih substantive yakni terabaikannya suara rakyat yang 
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diberikan kepada Caleg yang justru gagal dilantik. Dalam kasus  

Mulan Jameela tersebut terdapat puluhan bahkan ratusan ribu suara 

rakyat yang  terbuang dan tidak bertuan. Dalam sistem pemilu 

proporsional terbuka, Caleg yang terpilih adalah caleg yang 

memperoleh suara terbanyak. Mengapa ada caleg yang 

memperoleh suara terbanyak? karena secara normatif oleh sebagian 

besar rakyat caleg tersebut dianggap mampu mewakili aspirasi 

mereka. Namun pada kenyatannya, figur yang rakyat titipkan 

harapan dan amanat justru tidak terpilih meskipun mendapat suara 

terbanyak. Hal ini memposisikan caleg yang terpilih meskipun 

tidak dengan suara terbanyak, namun karena dikehendaki partai 

politik tidak memiliki bobot legitimasi politik yang kuat. Di sini 

terdapat dua persoalan, yakni terabaikannya suara rakyat mayoritas 

dan terpilihnya caleg yang tidak representative. 

 Kedua persoalan tersebut menjadi tantangan dan tanggung 

jawab KPU sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh 

konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu dengan prinsip 

keadilan. KPU sudah semestinya berdiri di garda terdepan dalam 

persoalan sengketa internal ini apabila sengketa tersebut 

mengakibatkan pelaksanaan pemilu mengalami cacat substansial, 

yakni suara rakyat terabaikan. KPU bisa saja berdalih bahwa 

pihaknya tidak bisa masuk dan mengintervensi proses internal 

parpol ketika terjadi pemberhentian anggota. Namun satu hal yang 

tidak dapat dinafikan oleh KPU bahwa secara hukum anggota 

parpol yang berstatus caleg terpilih dan akan diberhentikan oleh 

parpol berada dalam “wilayah kekuasaan” KPU yakni terkait 

dengan perlindungan suara yang diperoleh Caleg bersangkutan. 

Dalam konteks kondisi hukum saat ini (Ius Constitutum) KPU 

harus aktif memproteksi secara ketat setiap pemberitahuan dari 

Partai Politik tentang adanya pemberhentian anggota parpol yang 

berstatus sebagai calog terpilih. Proteksi ketat itu berupa, Pertama 
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mengklarifikasi secara menyeluruh seluruh proses informasi yang 

terkait pemberhentian tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah 

memastikan bahwa pemberhentian tersebut telah berlangsung 

sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Kedua, 

mengkonfirmasi kepada caleg terpilih yang diberhentikan tersebut 

sekaligus mengklarifikasi secara utuh tentang alasan 

pemberhentian. Termasuk dalam hal ini memastikan bahwa apakah 

caleg tersebut akan melakukan upaya hukum atas pemberhentian 

tersebut. Upaya hukum yang dimaksud baik secara non litigasi 

maupun litigasi. Upaya non litigasi dapat berupa mediasi dengan 

pimpinan partai politik dan upaya litigasi dapat berupa gugatan ke 

Pengadilan Negeri. 

Namun dalam konteks desain hukum ke depan (Ius 

Contituendum) khususnya dalam sistem peradilan pemilu (election 

justice system), apabila terdapat pemberhentian anggota parpol di 

tengah pelaksanaan pemilu dan alasan pemberhentian terkait 

dengan pelaksanaan pemilu, maka KPU tidak boleh meneruskan 

proses pemberhentian dan penggantian caleg terpilih sebelum 

diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu. Dalam hal ini 

apabila caleg yang diberhentikan menolak untuk diberhentikan 

maka proses penyelesaian sengketanya melalui Bawaslu dan 

mekanisme lain yang diatur dalam UU Pemilu.  Dalam konteks 

sengketa internal partai politik, penerapan sistem peradilan pemilu 

untuk memastikan (3 tiga) hal, pertama terdapat perlindungan suara 

pemilih yang melekat dan direpresentasikan oleh caleg terpilih. 

Artinya proses penyelesaian sengketa harus berorientasi pada 

penyelematan dan perlindungan suara rakyat. Kedua, memastikan 

proses pemilu berlangsung secara fair dan melahirkan calon 

legislatif yang kredibel, memiliki kapasitas dan integritas. Pada 

point ini, penerapan sistem peradilan pemilu tidak bermaksud 

menghalangi atau menolak pemberhentian caleg yang memang 
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secara nyata bermasalah dan melakukan pelanggaran hukum. 

Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap sengketa ini harus 

berlangsung secara fair dan berkeadilan. Ketiga, sistem peradilan 

pemilu hadir dalam penyelesaian sengketa internal parpol pada 

masa pemilu untuk memastikan bahwa proses pemberhentian tidak 

berlandaskan kehendak dan kepentingan politik pragmatis namun 

benar-benar didasarkan adanya fakta hukum yang menunjukkan 

bahwa caleg yang terpilih memang diduga bermasalah. Sehingga 

proses penyelesaian sengketa internal parpol dalam sistem 

peradilan pemilu harus mengedapan prinsip hukum dan menolak 

intervensi politik maupun kekuasaan. 

Memasukkan agenda penyelesaian sengketa partai politik 

dalam sistem peradilan hukum pemilu merupakan salah satu 

tantangan dalam melakukan demokratisasi di internal Partai Politik. 

Gagasan ini mungkin saja akan dipersoalkan dan ditolak oleh Partai 

Politik dengan alasan menganggu otonomi dan kemandirian partai 

politik. Namun stakeholders Partai Politik juga harus menyadari 

bahwa Pemilu menjadi instrument strategis untuk menjalankan 

salah satu fungsi Partai Politik sebagai sarana rekruitmen partai 

politik. Oleh karena itu pemilu yang berkualitas sangat menentukan 

proses output kader partai politik yang berkualitas. Demokrasi 

prosedural maupun substansial akan senantiasa menempatkan aktor 

politik utama yakni partai politik sebagai instrument yang 

menentukan jalannya pemilu.
12

 

  Lebih dari Partai Politik sepenuhnya perlu menyadari 

bahwa Parpol sejatinya merupakan entitas penyambung antara 

rakyat dengan pemerintah.  Berdasarkan sejarah dan perkembangan 

partai politik, pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. 

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang 
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 Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia, Fajar 

Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm.22 
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perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, 

maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang 

menjadi penghubung antara rakyat disatu sisi, dan pemerintah di 

sisi yang lain.
13

 Partai politik bisa disebut sebagai pilar demokrasi 

(ada juga yang menyebut sebagai salah satu infrastruktur politik), 

karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung 

antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negara -nya 

(the citizen).
14

 Dalam konteks ini maka proses rekruitmen jabatan 

publik dari kader parati politik yang dilakukan melalui pemilu yang 

demokratis dan berkeadilan akan meniscayakan relasi antara rakyat 

dan negara juga berjalan secara demokratis. 

 

D. KESIMPULAN 

 

1. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 banyak melahirkan persoalan 

hukum baru termasuk munculnya sengketa internal partai 

politik yang menganggu sistem penyelesaian sengketa hasil 

pemilu yang telah diatur dalam UU Pemilu. 

2. Perlu segera merumuskan Sistem Peradilan Pemilu (Election 

Justice System) yang mengintegrasikan semua persoalan 

hukum pemilu dari hulu ke hilir dalam satu system 

penyelesaian hukum. 

3.  Sengketa internal partai politik yang terjadi pada saat pemilu 

dan berimplikasi pada proses kepemiluan sebaiknya 

diselesaikan dalam sebuah system peradilan pemilu. 

 

 

 

                                                           
13

 Miriam Budiardjo, ,Dasar-dasar Ilmu Politik,Gramedia:Jakarta, 2012.hlm.398 
14

 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Reformasi, ,Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2008, ,hlm.710 
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BAGIAN 

4 
MENGUATNYA PARTAI POLITIK KARTEL  

PADA PEMILU SERENTAK 2019 

 

Dr. Bachtiar, Luthfi Hasanal Bolqiah, M. Andrean Saefudin 

 

ABSTRAKSI 

Orientasi elektoral dengan menanggalkan peran dan fungsi ideal 

partai politik nyatanya tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan 

perilaku masyarakat tetapi juga oleh aturan-aturan pemilu seperti 

tingginya ambang batas yang dibuat partai politik lama untuk 

mempertahankan keuntungannya dan mempersulit partai-partai 

baru/kecil untuk bersaing dengan mereka. Beratnya syarat 

pembentukan partai politik, tingginya angka maksimum modal dan 

perubahan-perubahan pada detail rekayasa elektoral tidak lain 

menegaskan dominasi dari partai politik lama. Tidak hanya 

menegaskan dominasi partai lama, akibatnya juga berdampak 

pada perubahan model kepartaian yakni menguatnya partai politik. 

Sumber daya utama dari partai politik lama bukan masyarakat 

atau pemilih loyalnya tetapi kuntungan yang didapatkan dari 

koalisi dengan penguasa atau pemenang. Fenomena ini 

memperlihatkan adanya penguatan partai politik kartel. Akibatnya 

kompetisi yang terjadi pada pemilu presiden 2019 bukan kompetisi 

ideologi, gagasan visi misi ataupun program kerja tetapi kompetisi 
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yang dikendalikan oleh modal yang sama yakni state subvention. 

Menguatnya partai politik kartel memperlemah persaingan antara 

partai sehingga kedekatan terhadap pemilih akan semakin longgar 

dan partai tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai perwakilan 

masyarakat tetapi justru sebagai broker antara masyarakat dan 

pemerintah, bahkan lebih dari itu partai politik menjadi bagian 

dari pemerintah (part of state).  

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam perspektif sejarah kepemiluan Indonesia, 

penyelenggaraannya berlangsung naik-turun. Tercatat, Pemilu 1955 

dianggap sebagai Pemilu monumental karena berlangsung sangat 

demokratis dan menghasilkan anggota lembaga legislatif yang 

bekerja demi rakyat.
1
 Dalam perjalanan peraturan kepemiluan 

terjadi pula perubahan yang signifikan. Pada masa Orde Lama dan 

Orde Baru, peraturan kepemiluan dianggap tidak mampu menata 

agar pemilu dapat menciptakan proses yang demokratis untuk 

mengkonversi daulat rakyat menjadi para penyelenggara negara. 

                                                           
1
  Sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan 

oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah 

menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 

1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden 

Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang 

pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu 

untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. 

Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 

sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Paling tidak 

disebabkan 2 (dua) hal:  (1) belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam 

penyusunan perangkat UU Pemilu; dan (2) belum stabilnya kondisi keamanan 

negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, 

apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan 

kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi. Lihat Miftah 

Thoha, Birokrasi Politik dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 

hlm. 117. 
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Era reformasi undang-undang kepemiluan menerjemahkan 

semangat reformasi dengan trial and error dalam membentuk 

sistem pemilu.  

Praktik elektoral di Indonesia sejauh ini masih berdasarkan pada 

demokrasi minimalis yang menurut Dahl (1971) hanya 

memperhitungkan prosedural pemilihan umum tanpa 

memperhitungkan kondisi-kondisi lain yang diperlukan semisal 

perlindungan kebebasan rakyat sipil dan tanggung jawab aktual 

kebijakan pemerintah terhadap preferensi pemilih. Di sisi lain, 

perubahan pemilihan umum menjadi serentak pada tahun 2019 

adalah bagian dari rekayasa elektoral yang dilakukan untuk tujuan 

representasi dan partisipasi politik. Selain itu rekayasa pemilihan 

umum (electoral engineering) pada dasarnya juga berperan besar 

dalam memfasilitasi perubahan rezim pada dekade-dekade terakhir 

untuk menjadi lebih demokratis. 

Sementara itu, partai-partai politik sebagai peserta 

pemilihan umum seringkali dibahas oleh para ahli terpisah dengan 

perubahan aturan-aturan pemilu.
2
 Berbeda halnya dengan ilmuwan 

politik lainnya, Maurice Duverger (1954) melihat adanya hubungan 

dependen antara sistem elektoral dengan sistem kepartaian, 

menurutnya, pemilu pluralitas yang menggunakan satu suara untuk 

satu anggota distrik akan memungkinkan terbentuknya sistem dua-

partai, sedangkan aturan-aturan reprentasi proporsional dengan 

banyak anggota distrik (multimember districts) dapat menghasilkan 

                                                           
2
  Lihat misalnya dalam Lijphart, A., Electoral System and Party 

System: A Study of Twenty Seven Democracies, 1945-1990, (New York: Oxford 

University Press, 1994). Sartori, G. “Political Development and Political 

Engineering”, dalam J. Montgomery & A. Hirschman (Ed.). Public Policy. 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968). Taagepera, R., & Shugart, 

M. Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral System, (New 

Heaven, CT: Yale University Press, 1989). 
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sistem multipartai.
3
 Terciptanya relasi tersebut dikarenakan 

bekerjanya efek mekanis dan efek psikologis dari sistem pemilu.
4
 

Melanjutkan penelitian Duverger, Lijphart (1994) justru 

menyimpulkan bahwa hubungan keduanya tidak secara langsung 

atau kausalitas. Sistem pemilu secara langsung mempengaruhi 

polarisasi masyarakat, adapun hasil dari pemilu akan 

mempengaruhi sikap partai politik dalam menentukan koalisi.  

Oleh karena itu perubahan aturan-aturan pemilihan umum 

baik secara langsung maupun tidak tetap memiliki pengaruh 

terhadap sistem kepartaian, dalam hal ini perilaku partai-partai 

politik dalam merespon perubahan aturan-aturan elektoral. 

Sebagaimana menurut Sartori (1976) sistem kepartaian adalah 

sistem interaksi antarpartai politik. Dengan demikian setiap 

perubahan dalam aturan elektoral direspon dan bahkan telah 

diantisipasi oleh masing-masing partai sehingga menyebabkan 

dinamika antar partai politik. Menyadari hal itu Schattscheneider 

(1942) menekankan sistem kepartaian merupakan kunci utama dari 

setiap usaha untuk membangun demokrasi yang berfungsi dengan 

baik.
5
   

 

PEMILU SERENTAK DAN REKAYASA ELEKTORAL 

 

Dalam dasawarsa terakhir, diskursus partai-partai politik 

seringkali dihubungkan dengan aturan-aturan elektoral, 

                                                           
3
  John Ishiyama dan Marijke Breuning, Ilmu Politik Dalam Paradigma 

Abad Kedua Puluh Satu, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 268. 
4
  Kenneth Benoit, “Duverger‟s Law and The Study of Electoral 

System”, French Politics, Vol.4, 2005, hlm.69-83. Lihat juga Sigit Pamungkas, 

Perihal Pemilu, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol 

UGM, 2009), hlm.39. 
5
  Pipit R. Kartawidjaja dan M. Faishal Aminuddin, Demokrasi 

Elektoral (Bagian 1): Perbandingan Sistem dan Metode Dalam Kepartaian dan 

Pemilu, (Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2014), hlm. 2. 
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sebagaimana menurut Ware (1996) partai-partai politik cenderung 

berada dalam pengorganisasian mereka berdasarkan tiga faktor, 

seperti: Kompetisi, Institusionalisasi dan Sumber daya. Dengan 

demikian perubahan aturan-aturan elektoral secara tidak langsung 

telah menjadi bagian integral dari sistem kepartaian. Hal ini senada 

dengan pernyataan Walter Dean Burnham bahwa “politik elektoral 

bukanlah backdrop; ia adalah esensi, kunci utama proses politik. 

Isu-isu besar seperti militer, ekonomi dan kebijakan kesejahteraan 

dipengaruhi oleh opini elektoral”.
6
  

Menurut Alexandra Cole (2013) pertimbangan ideologi 

kerapkali kurang mampu menjelaskan perilaku suatu partai politik 

jika dibandingkan dengan output kebijakan yang dihasilkan. Oleh 

karena itu dalam hal ini ada kaitannya antara aturan pemilihan 

umum dari suatu sistem dan prospek pembentukan koalisi, atau ada 

kaitannya dengan sikap terhadap sistem politik secara keseluruhan. 

Sistem kepartaian sendiri diartikan sebagai sejumlah partai di 

dalam suatu negara selama masa tertentu bersama dengan struktur 

internal, ideologi, ukuran, aliansi dan tipe oposisi mereka.
7
 Meski 

demikian sistem kepartaian bukanlah hal yang baku ataupun statis 

seperti yang diungkap Sartori (1976). Perubahan kerapkali terjadi 

karena masing-masing partai politik melakukan antisipasi dari, 

reaksi terhadap, perubahan yang dibuat oleh partai-partai politik 

lain dalam sistem.  

Adapun Pasca reformasi 1998 telah terjadi beragam upaya 

perubahan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, sebagai 

berikut: 

 

                                                           
6
  W.R. Neuman, The Paradox of Mass Politics: Knowledge and 

Opinion in The American Electorate, (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1986), hlm. 1-2. 
7
  Maurice Duverger, (Party Politics and Pressure Group: A 

Comparative Introduction, (New York: Thomas Y. Crowell, 1972), hlm. 18. 
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Rekayasa pemilu serentak pada tahun 2019 berikut dengan 

berbagai perubahan yang dilakukan oleh penyelenggara berdampak 

pada tingginya angka partisipasi politik yakni 81%. Beberapa 

pengamat bahkan penyelenggara dalam hal ini KPU mengklaim 

telah berhasil menyelenggarakan pemilu, bahkan hasilnya melebih 

target. Tetapi meski demikian tujuan dari rekayasa design elektoral 

bukan hanya sebatas partisipasi politik, tetapi juga stabilitas dan 

representasi politik. Asumsi penulis penyelenggaraan Pemiihan 

Umum Presiden dan Legislatif secara bersamaan telah menambah 

antusiasme warga negara untuk memilih.  

Selain perubahan pemilu menjadi serentak, perubahan 

lainnya adalah ambang batas dalam setiap pemilu yang 

dimaksudkan untuk penyederhanaan partai politik dan stabilitas 

demokrasi. Sejauh ini sistem kepartaian didasarkan pada jumlah 

dan partisipasi partai politik seperti: single party, predominant, 
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two-party, moderate dan fragmented multiparty. Namun menurut 

Sartori (1976) satu partai politik itu bisa dimasukkan perhitungan 

pada sistem kepartaian jika partai politik tersebut masuk ke 

perlemen dengan posisi tawar untuk membuat koalisi dan 

mempengaruhi kehidupan kepartaian.  

Kemudian Taagepera secara matematis memformulasikan 

jumlah efektif partai politik berdasarkan ENPP (The Effective 

number of parties). Dalam hal ini Pipit dan Faishal (2014) 

membandingkan ENPP antara pemilu 1999, 2004 dan 2009 yang 

menurutnya meskipun jumlah partai politik yang lolos pada pemilu 

1999 terbilang banyak yakni 21 partai namun angka ENPP-nya 

sebesar 4,72 sedangkan pemilu 2004 dan 2009 masing-masing 

sebesar 7,07 dan 6,21. Artinya pemilu 2004 dengan jumlah 17 

partai yang lolos lebih ekstrem secara sistem kepartaian daripada 

pemilu 1999. Oleh karena itu, meskipun jumlah partai politik kian 

menyusut pada pemilu 2014 (10 partai) dan pemilu 2019 (9 partai) 

namun hal itu tidak menjamin stabilitas demokrasi.  

Perubahan berikutnya yakni metode perhitungan (sainte 

lague murni) dan open list secara teoritis dimaksudkan untuk 

mempermudah partai politik baru/kecil. Namun tinggi threshold 

membuat hal itu nampak sia-sia, faktanya tidak ada partai politik 

baru/kecil yang lolos pada pemilu serentak 2019. Hal ini tentu saja 

menjadi catatan bagi representasi politik sebab threshold yang 

tinggi berimplikasi pada terjadinya disproporsionalitas di dalam 

sistem perwakilan. Semakin tinggi indeks disproporsionalitas pada 

satu pemilu sistem proporsional, maka semakin tidak proporsinal 

lah pemilu itu.
8
 Terjadinya disproporsional tersebut diakibatkan 

oleh banyaknya suara yang terbuang atau tidak terkonversi menjadi 

                                                           
8
  Fuad Putera Perdana Ginting dan Anwar Saragih, “Ilusi Demokrasi 

Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary 

Treshlod”, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 10 (2) (2018), hlm. 87 
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kursi. Hal demikian dapat mereduski makna daulat rakyat yang 

justru harus diteguhkan melalui pemilu. Jika hal ini terjadi, maka 

bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang secara 

khusus menghendaki sistem pemilu proporsional. Oleh karena itu, 

DPR perlu mengkaji kembali ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold) bagi penerapan sistem pemilu yang 

proporsional.
9
  

Kaitan lain antara rekayasa pemilu dengan sistem 

kepartaian dijelaskan oleh banyak ilmuwan, namun diantaranya 

seringkali tidak memisahkan antara “efek mekanis” dan “efek 

psikologis” sebagaimana dijelaskan dengan detail melalui Hukum 

Duverger (Duverger Laws). Efek mekanis menegaskan kurang 

terwakilinya partai ketiga (partai baru atau partai kecil) karena 

aturan-aturan seperti ambang batas (threshold). Efek mekanis ini 

kemudian mempengaruhi para pemilih yang mendukung partai 

kecil/partai baru yang secara psikologis terdorong untuk tidak 

menyianyiakan suara mereka hingga pada akhirnya terpaksa 

memilih partai besar yang berpotensi lolos pemilu.
10

  

Pendapat ini mengilhami penelitian selanjutnya, menurut 

Sartori (1968) besaran distrik (district magnitude) seperti jumlah 

kursi dalam sebuah daerah pemilihan dapat menjadi prediktor 

terbaik untuk jumlah politik yang efektif. Sedangkan menurut Katz 

(1997) district magnitude memiliki korelasi positif dengan 

meluasnya proporsionalitas. Semakin banyak kursi yang 

diperebutkan dalam sebuah dapil maka semakin banyak jumlah 

partai politik yang terlibat dan pada saat yang sama semakin tinggi 

keterwakilannya. Namun alih-alih sepakat dengan Sartori dan Katz, 

                                                           
9
  Didik Supriyanto dan Agust Mellaz, Ambang Batas Perwakilan, 

Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem 

Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu, (Jakarta: Perludem, 2011), hlm. 

6. 
10

  Kenneth Benoit, loc.cit. 
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penulis justru melihat penambahan TPS (kurang lebih 300 pemilih 

dalam 1 TPS) nyatanya tetap membuat partai politik baru/kecil sulit 

terpilih. Hasil pemilu Serentak justru menegaskan dominasi partai-

partai politik lama seperti: PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, 

PKB, PAN, PKS dan Demokrat. Adapun PSI, Berkarya, Perindo, 

Hanura, PBB dan Garuda nampaknya tersendat oleh tingginya 

angka ambang batas yakni 4%. 

Ketidaklolosan partai-partai baru/kecil tidak begitu saja 

dapat dijelaskan oleh polarisasi ataupun penerimaan masyarakat. 

Sebagaimana telah dijelaskan aturan-aturan tersebut alih-alih 

menghasilkan tingginya keterwakilan politik justru malah 

menegaskan dominasi partai-partai lama. Di sisi lain, tujuan utama 

ambang batas untuk menyederhanakan partai politik juga tidak 

kunjung terjadi, bahkan alih-alih menguatkan sistem presidensial 

justu berimplikasi terjadinya disproporsionalitas di dalam sistem 

perwakilan. Hal itu sebenarnya hendak ditanggulangi dengan 

perubahan metode perhitungan dari Kuote Hare menjadi Sainte 

Lague yang menguntungkan partai-partai kecil mendapatkan kursi 

di parlemen. Namun fakta kegagalan partai-partai kecil/baru pada 

pemilu serentak justru menegaskan beberapa perubahan aturan 

elektoral berdampak pada sistem kepartaian dan ada juga yang 

tidak berdampak seperti perubahan metode perhitungan.  

Selain itu pada saat yang sama fakta tersebut menjelaskan 

kegagalan paradigma behavioralisme dalam menjelaskan fenomena 

politik. Adapun permasalahan utama dari pendekatan 

behavioralisme dan modernisasi adalah seringkali melupakan peran 

negara, bagi madzhab behavioralism negara adalah otonom dan 

tidak memiliki kepentingan. Namun sebagaimana dijelaskan bahwa 

aturan-aturan elektoral telah mempengaruhi perubahan pada sistem 

kepartaian, dan tidak hanya itu perluasan partisipasi sekalipun 

dipengaruhi oleh aturan-aturan elektoral, salah satunya adalah 
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perubahan pemilu yang berkelanjutan (continously) menjadi pemilu 

serentak telah meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada tahun 

2019. 

 

KEMUNDURAN PARTAI MASSA DAN IDEOLOGI 

 

Sejarah partai politik pada awalnya dimaksudkan untuk 

distribution of previleges (Elite Party Model), setelah itu kemudian 

berkembang seiring perubahan sosial (Mass Party Model). Model 

“partai massa” masih menjadi rujukan sejumlah ilmuwan sampai 

sekarang, setidak-tidaknya sebagai standar analisis, misalnya 

pengamat politik Hendri Satrio yang menganalisa fenomena partai 

politik saat ini sudah masuk dalam era pragmatis. Membandingkan 

partai politik saat ini dengan masa lalu seringkali berakhir pada 

narasi romatisisme, hal itu karena partai massa menurut Katz dan 

Mair muncul dalam kurun waktu sekitar tahun 1880-1960 dengan 

tujuan untuk melakukan perubahan sosia. Sebagai contoh partai 

massa adalah partai sosialis dan komunis yang memiliki basis 

ideologi sebagai alternatif struktur sosial.  

Pasca 1945, partai-partai politik cenderung mengarahkan 

tujuannya pada perbaikan sosial secara berkala (social 

amelioration) misalnya partai hijau yang muncul dengan 

menawarkan kualitas hidup yang lebih baik atau ramah lingkungan. 

Namun meskipun bentuk partai berubah, pada dasarnya ketiga 

model partai tersebut bertujuan untuk memenangkan kompetisi 

elektoral. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Downs (1957) 

bahwa bagaimanapun kemenangan pada pemilihan umum 

merupakan tujuan utama partai politik.  

Model ketiga yang disebut catch-all party pada dasarnya 

lebih beorientasi pada pemenangan pemilu saja, bahkan kalaupun 

menawarkan visi-misi hal itu sekedar temporal berbeda dengan 
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partai massa yang memiliki penawaran gagasan yang 

komprehensif. Analisa mengenai partai massa biasanya menguti 

argument Lawson dan Merkl (1988) yakni “Partai-partai besar akan 

gagal apabila mereka tidak menjalankan fungsi yang diharapkan 

oleh masyarakat”.
11

 Namun, partai politik saat ini justru 

menganggap ideologi membatasi mereka mendapatkan suara 

sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini Downs (1957) juga 

menegaskan bahwa “partai merumuskan kebijakan untuk 

memenangkan pemilu, bukan memenangkan pemilu untuk 

merumuskan kebijakan”.
12

  

Secara organisatori partai yang berupaya merebut semua 

kalangan pemilih disebut catch all party, hal ini berbeda dari model 

partai pada awalnya yakni partai massa.
13

 Dengan demikian, 

ketimbang melancarkan upaya meraih pemilih melalui kontak-

kontak pribadi dan organisasi, partai-partai politik dapat meraih 

lebih banyak pemilih melalui media. Pada pemilu 2019, partai-

partai politik tidak berebut narasi ideologis tetapi mencoba 

mengambil sikap dalam setiap isu dengan tidak konsisten. Semisal 

PDI-P yang seringkali melakukan penolakan terhadap isu-isu 

agama bahkan mengajukan RUU kontroversial seperti RUU anti-

kekerasan, namun berbeda dengan sikap DPD PDI-P di beberapa 

daerah yang malah mendukung Perda-Perda Syariat. Catch all 

party dibuat secara khusus untuk memenangkan pemilihan dengan 

menggunakan berbagai cara. Bukti lainnya adalah banyaknya split 

voters yang terjadi pada pemilu 2019, seperti jumlah partai koalisi 

                                                           
11

  Lihat Key Lawson dan Peter Merkl, “Alternative Organizations: 

Environmental, Supplementary, Communitarian and Antiauthoritarian”, dalam 

Key Lawson dan Peter Merkl (Ed.). When Parties Fail: Emerging Alternative 

Organizations, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), hlm. 5 
12

  Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, (New York: 

Harper & Row, 1957), hlm. 28. 
13

  John Ishiyama dan Marijke Breuning, op.cit., hlm. 264. 
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Jokowi-Ma‟ruf mendapatkan suara 86.801.597 sedangkan suara 

Jokowi-Ma‟ruf sendiri hanya memperoleh 85.607.362 suara, 

diantaranya terdapat 1.194.235 suara yang memilih partai koalisi 

Jokowi-Ma‟ruf di Pemilu Legislatif namun tidak memilih Jokowi-

Ma‟ruf di pemilu presiden.  

Banyaknya split voters pada pemilu serentak 2019 

menegaskan kecenderungan “figur” relatif lebih kuat dibandingkan 

dengan kecenderungan pemilih terhadap identitas partai. Senada 

dengan itu “identifikasi partai” sebagai identifikasi psikologis 

jangka panjang antara pemilih dengan partai politik tertentu 

(Campbell, Converse, Miller & Stokes, 1960) justru menurun. 

Kemunduruan itu menurut Dalton (2008) diakibatkan antara lain 

karena berkurangnya loyalitas kepada partai, rendahnya keyakinan 

kepada partai sebagai institusi politik, dan meningkatnya persentase 

pemilih yang tidak hanya mengubah pilihan mereka dalam satu 

pemilihan ke pemilihan tetapi juga menunggu lebih lama untuk 

membuat keputusan. Pada saat yang sama Dalton dan Wattenberg 

(2000) juga melihat adanya respon adaptif dari partai politik dalam 

mengadapi kemunduran tersebut. Salah satu diantara respon itu 

berdampak pada menguatnya partai politik kartel. 

 

MENGUATNYA PARTAI POLITIK KARTEL  

 

Perubahan karakteristik partai pada dasarnya dipengaruhi 

oleh banyak faktor, misalnya adalah semakin meluasnya hak pilih 

individu membuat partai politik memikirkan berbagai isu sebagai 

bagian dari strategi kampanye. Hal itu juga mendorong perubahan 

pada cara kerja partai yang biasanya menggunakan labour 

intensive, kini mobilisasi kampanye juga membutuhkan capital 

intensive. Oleh karena itu, pasca tahun 1970 menurut Katz dan 

Mair (1995) telah muncul model partai politik baru yang bukan 
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hanya menggunakan capital intensive dalam strategi kampanye 

tetapi juga menjadikan partai politik sebagai profesi individu. 

Model partai politik baru ini disebut sebagai Partai Politik Kartel 

yang menggunakan negara sebagai sumber daya. Berbeda dengan 3 

model partai politik sebelumnya dimana posisi partai politik lebih 

dekat dengan masyarakat sipil, partai politik kartel justru lebih 

dekat dengan negara dalam hal ini pemerintah.  

Banyak ilmuwan berasumsi sebab menurunnya identifikasi 

partai pada pemilih dan banyaknya split voters telah mendorong 

partai untuk beradaptasi (Sartori, 1968; Lijphart 1994) terutama 

pendapat itu sering muncul dari kalangan behavioralisme. 

Pandangan tersebut bersumber pada kegiatan warganegara yang 

bertujuaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh 

pemerintah (Almond dan Verba, 1965; Verba dan Nie, 1972; 

Huntington, 1994; Irwin, 1975). Masing-masing dari analisa 

behavioralisme biasanya menegasikan peran negara dalam hal ini 

pemerintah beserta sistem yang dapat mempengaruhi perilaku 

individu. Pada dasarnya negara tidak benar-benar otonom 

(Skocpol, 1979) tetapi tidak juga mendeterminasi masyarakat 

secara total. Penulis sepakat dengan padangan Gabriel Almond 

(1988) dan Eckstein (1960) yang melihat baik masyarakat maupun 

negara keduanya saling mempengaruhi (resiprokal). Dengan 

demikian untuk melihat hubungan keduanya tidak bisa dinafikan 

adanya peran sistem, secara khusus sistem pemilu atau aturan-

aturan elektoral yang mempengaruhi masyarakat dan partai politik. 

Pemilu serentak tahun 2019 pada dasarnya mengulangi persaingan 

tahun 2014 diantara Prabowo Subianto dan Joko Widodo, hanya 

saja kali ini wakil presiden yang diusung berbeda dengan 

sebelumnya. Jokowi berpasangan dengan Ma‟ruf Amin dan 

Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Yang menjadi 

menarik pada pemilu tahun 2019, selain serentak, adalah posisi 
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Jokowi sebagai petahana yang kembali mencalonkan diri sebagai 

presiden untuk periodenya yang kedua. Keikutsertaan petahana 

selalu diiringi dengan “koalisi gemuk” seperti halnya saat SBY 

mencalonkan dirinya kembali pada pemilu tahu 2009. Hal ini tentu 

saja menjelaskan dinamika koalisi yang menarik, karena Demokrat 

dan PDI-P tidak pernah berada dalam koalisi yang sama. Bahkan 

ketika Presiden SBY memerintah, PDI-P malah mengambil tempat 

sebagai oposisi pemerintah. Namun menariknya baik Demokrat 

maupun PDI-P sama-sama diusung oleh koalisi gemuk pada 

putaran kedua. Fenomena tersebut sulit untuk dijelaskan dengan 

spektrum ideologi partai ataupun polarisasi masyarakat. 

Tujuan utama dari parta massa adalah repsentative capacity, 

sedangkan faktanya dominasi partai lama justru makin terlihat jelas 

pada hasil perolehan masing-masing partai. Kesulitan narasi baru 

atau dalam hal ini partai keci/baru untuk masuk di lingkaran 

pemerintah tentunya menjelaskan sebaliknya, yakni 

disproporsionalitas. Faktanya rekayasa elektoral pada pemilu 

serentak tahun 2019 tidak mampu meningkatkan representasi 

politik. Begitupun dengan tujuan partai catch-all adalah efektifitas 

kebijakan. Sejauh ini, janji kampanye seringkali tidak menjadi 

prioritas utama ketika menjabat. Seperti disinggung sebelumnya 

program kerja dibuat untuk memenangkan pemilu, bukan 

sebaliknya. Oleh karena itu, penulis melihat rekayasa elektoral 

pada pemilu 2019 berdampak pada menguatnya partai politik 

kartel. 

Partai politik kartel pada dasarnya telah ada sebelumnya, 

karakteristik utama model ini menurut Katz dan Mair adalah pola 

kompetisinya yang dikendalikan (contained). Partai ini juga 

menguat seiring dengan kesulitannya dalam mengandalkan pemilih 

sebagai sumber daya. Kesulitan tersebut mendorong partai-partai 

politik untuk mempertahankan keuntungan dirinya (secara 
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keuangan dan elektoral) dengan mengorbankan fungsi-fungsi yang 

membuat mereka amat penting bagi proses demokratis, seperti: 

sosialisasi, mobilisasi dan representasi. Partai politik kartel 

akhirnya mencari sumber daya alternatif lain untuk tetap survive, 

yakni subsidi dari negara (state subvention).  

Dorongan yang paling besar untuk partai politik 

mempertahankan eksistensinya bukan hanya masyarakat tetapi 

yang paling utama adalah aturan-aturan elektoral. Partai-partai 

politik harus melewati ambang batas yang tinggi yakni 4% untuk 

parlementary threshold dan 20% untuk presidential threshold. 

Syarat tersebut tentulah menjadi fokus utama partai politik untuk 

menggunakan segala cara demi eksistensinya. Namun pada saat 

yang sama, aturan-aturan tersebut juga disepakati oleh partai-partai 

politik lama di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini penulis 

melihat konsekuensi dari rekayasa elektoral, misalnya Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 

dasarnya sudah diantisipasi oleh partai-partai lama, namun disisi 

lain justru menyulitkan bagi partai-partai kecil/baru.  

Orientasi elektoral dengan menanggalkan peran dan fungsi 

ideal partai politik nyatanya tidak hanya dipengaruhi oleh 

perubahan perilaku masyarakat tetapi juga oleh aturan-aturan 

pemilu seperti tingginya ambang batas yang dibuat partai politik 

lama untuk mempertahankan keuntungannya dan mempersulit 

partai-partai baru/kecil untuk bersaing dengan mereka. Selain itu 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik juga 

merupakan upaya dari elit partai politik lama untuk 

mempertahankan keuntungannya dari pihak-pihak yang 

mengancam dalam hal ini partai baru. Misalnya syarat pendirian 

partai politik harus terdapat di 100% provinsi, 75% Kabupaten/kota 

dan 50% kecamatan (pasal 3). Selain itu pada undang-undang 

tersebut batas maksimal sumbangan ke partai politik dalam 1 tahun 
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adalah 7,5 Miliyar, naik 3,5 Miliyar dari Undang-Undang Partai 

Politik tahun 2008. Selain sangat memberatkan, masalah lainnya 

adalah persyaratan itu hanya berlaku untuk partai baru sedangkan 

tidak dengan partai lama, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan 

KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018.  Artinya setiap partai mesti 

memiliki basis massa dan modal yang kuat dan partai tanpa 

pemodal cenderung sulit untuk bersaing dalam kompetisi. 

Beratnya syarat pembentukan partai politik, tingginya 

angka maksimum modal dan perubahan-perubahan pada detail 

rekayasa elektoral tidak lain menegaskan dominasi dari partai 

politik lama. Tidak hanya menegaskan dominasi partai lama, 

akibatnya juga berdampak pada perubahan model kepartaian yakni 

menguatnya partai politik partai. Karena pada dasarnya sumber 

daya utama dari partai politik lama bukan masyarakat atau pemilih 

loyalnya tetapi kuntungan yang didapatkan dari koalisi dengan 

penguasa atau pemenang. Seperti halnya di jelaskan bahwa petahan 

selalu didukung oleh koalisi gemuk meski berbeda dalam spektrum 

ideologi merupakan tanda bahwa masing-masing partai berusaha 

mempertahankan sumber daya utamanya yang berasal dari koalisi 

dengan penguasa.  

Fenomena menguatnya partai politik kartel ini selain 

menjelaskan hasil rekayasa elektoral pada pemilu serentak 2019 

yang disproporsional juga cukup untuk memperlihatkan bahwa 

kompetisi yang terjadai pada pemilu presiden 2019 khususnya 

bukan kompetisi ideologi, gagasan visi misi ataupun program kerja 

tetapi kompetisi yang dikendalikan oleh modal yang sama yakni 

state subvention. Jadi dengan demikian, menguatnya partai politik 

kartel memperlemah persaingan antara partai sehingga kedekatan 

terhadap pemilih akan semakin longgar dan partai tidak lagi 

menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat tetapi justru 

sebagai broker antara masyarakat dan pemerintah, bahkan lebih 
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dari itu partai politik menjadi bagian dari pemerintah (part of 

state).  

 

PENUTUP  

 

Perubahan aturan-aturan elektoral alih-alih memberikan 

dampak positif terhadap dinamika keterwakilan dalam politik justru 

malah menguatkan keberadaan partai politik kartel untuk semakin 

mempertahankan keuntungannya. Pasalnya aturan yang dibuat 

tidak hanya menyederhanakan jumlah partai dengan cara 

kompetitif tetapi memberi peranan besar pada para pemodal untuk 

menentukan partai politik yang akan lolos, bahkan yang menarik 

adalah sumber daya partai-partai politik itu sama yakni subsidi 

negara (State subvention). Pada saat yang sama partai kartel tidak 

hanya menguat karena identifikasi partai yang cenderung melemah 

dan digantikan dengan Figur sentris tetapi juga tingginya ambang 

batas mendorong partai politik untuk mencari jalan pintas dengan 

berorientasi pada pemilihan umum tanpa memperdulikan peran dan 

fungsinya dalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk 

mempertahankan eksistensinya. Keunggulan aturan main dan 

adaptasi partai politik pada akhirnya hanya menguntungkan partai-

partai lama dan mempersulit lolosnya partai-partai kecil/baru. 

Ketidakhadiran partai-partai baru/kecil inilah yang kemudian 

memperparah dinamika keterwakilan dalam sistem politik 

Indonesia hingga pada akhirnya kenaikan angka partisipasi politik 

pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi sia-sia dan persaingan 

antar partai tidak lagi kompetitif melainkan dikendalikan 

(contained). Hal itu menunjukan bahwa partai dewasa ini tidak lagi 

menjadi perwakilan masyarakat tetapi justru adalah broker antara 

masyarakat dan pemerintah, bahwa bagian dari pemerintah itu 

sendiri (part of the state). 
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BAGIAN 

5 
MENEROPONG PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA 

 

Mahyudin, SH., MH
1
 

 

ABSTRAK 

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan 

ditangan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 

(eksekutif) dengan pemilihan anggota Legislatif. Dalam tulisan ini 

akan diuraikan bagaimana model pemilu yang diselenggarakan 

termasuk aspek penting dalam perubahan pemilihan umum yang 

terjadi, mulai dari pemilu legislatif oleh rakyat dan pemilihan 

Presiden yang dilakukan oleh MPR, kemudian mengalami 

perubahan dengan pemilu secara langsung oleh rakyat sampai 

pada pemilu yang diselenggarakan secara serentak antara 

eksekutif dan legislatif. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh 

karena adanya tafsir konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi melalui putusan-putusannya terhadap pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945 terutama dalam putusan 

terakhir, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pilihan 

model pemilu dan pemilihan yang menarik pula untuk dikaji.        

                                                           
1
 Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu, Periode 2018 – 2023, Dosen Hukum Tata Negara, dan 

juga Advokat/Pengacara.   
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Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Kedaulatan, Mahkamah 

Konstitusi  

  

1. PENDAHULUAN  

 

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan pemilu tahun 2019 

telah menyelenggarakan sebanyak 12 kali pemilihan umum, 

dimulai sejak pemerintahan Orde Lama, dilanjutkan oleh 

pemerintahan Orde Baru serta pada pemerintahan di Era 

Reformasi. Penyelenggaraan pemilu dilakukan dalam upaya 

menciptakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat, sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan dalam negara 

demokrasi yang dikehendaki oleh konstitusi bahwa kekuasaan 

pemerintahan negara harus berada dan ditentukan oleh rakyat 

secara langsung melalui pemilu yang merupakan perwujudan dari 

nilai-nilai demokrasi itu sendiri.  

Pemilu bukanlah satu-satunya ciri yang menandakan bahwa 

negara itu adalah negara demokrasi. Meskipun demikian, pemilu 

telah memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat didalamnya, 

oleh karena negara demokrasi harus pula ditunjang serta didukung 

dengan syarat-syarat lainnya, seperti adanya kebebasan bagi rakyat 

untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan dalam menyampaikan 

pendapat dan kehendak, kebebasan pers, serta ruang publik (public 

sphere) yang tersedia. Akan tetapi, meskipun demikian pemilu 

telah menjadi instrumen yang sangat penting dalam negara 

demokrasi, sebagaimana dikatakan oleh Bingham Powell: 

 

Election are not the only instrument of democracy. They must be 

helped by other organizations and by rules that encourage 

communication and cooperation. But election seem to be the 
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critical democratic instrument, they claim establish connection that 

compel or greatly encourage the policy makers to pay attention to 

citizens. There is a wide spread consensus that the presence of 

competitive election, more that any other feature, identifies a 

contemporary nation-state as a democratic political system.
2
 

Karena untuk itulah pemilihan umum diselenggarakan.  Pemilu 

diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang 

menyebutkan, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih 

anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota 

DPRD baik Provinsi maupun Kabupten/Kota yang diselenggarakan 

setiap lima tahun sekali.
3
 Penetapan jangka waktu lamanya 

kekuasaan bagi pemerintahan negara (eksekutif) selama jangka 

waktu tertentu, disesuaikan dengan prinsip negara yang menganut 

asas pemerintahan bersifat presidensial yang terdiri dari: (i)  fix 

term bagi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu masa 

jabatan ditentukan setiap lima tahun sekali dan dapat dipilih 

kembali untuk satu kali dalam masa jabatan berikutnya; (ii) 

pemilihan eksekutif (presiden) dan legislatif (parlemen) dilakukan 

secara terpisah, yang dapat dimaknai bahwa pemilihan tersebut 

dilakukan dua kali pemilihan dalam keadaan yang berbeda; (iii) 

diantara kedua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif tidak 

dapat saling menjatuhkan satu sama lain, artinya bahwa presiden 

tidak dapat membubarkan parlemen (legislatif) dengan alasan 

apapun, demikian pula parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden; 

dan, (iv) kekuasaan pemerintahan dan negara berada ditangan 

seorang presiden yang kedudukannya disamping sebagai kepala 

pemerintahan sekaligus menjadi kepala negara.  

                                                           
2
 J.R.G. Bingham Powell, Election as Instruments of Democracy, (2000), hal. 4   

3
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat, Pasal 

22E ayat 1  
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Penyelenggaraan pemilu yang bersifat tetap (fix term) 

tersebut bagi pemerintahan, khususnya dalam masa jabatan 

presiden dan wakil presiden dilakukan untuk memperkuat sistem 

pemerintahan yang bersifat presidensial. Prinsip ini guna 

membatasi agar kekuasaan pemerintah dapat berjalan dan tetap 

berada di bawah kendali rakyat melalui mekanisme kontrol supaya 

tidak berlaku absolut, yakni pemerintah yang terbentuk melalui 

pemilu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bertindak 

untuk dan atas nama rakyat berdasarkan pada hukum yang berlaku 

(rechtsstaat) tidak berdasarkan pada kekuasaan semata 

(machtsstaat).  

Oleh Karena itulah di dalam negara hukum tidak 

memberikan ruang yang sebebas-bebasnya bagi penguasa 

(pemerintah) untuk bertindak tanpa dasar yang jelas, terlebih 

dengan mengabaikan kepentingan rakyat demi untuk memenuhi 

kepentingan diri dan kelompoknya. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Zairin Harahap, yang menyatakan bahwa “negara 

hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa 

mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik 

berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum yang tidak 

tertulis”
4
 serta pemerintahan yang ada telah mendapatkan legalitas 

penuh dari rakyat dengan batasan kekuasaan yang bersifat tidak tak 

terbatas.  

Pengalaman indonesia dalam menyelenggarakan pemilu 

mengalami pasang surut sangat bergantung pada situasi dan 

peristiwa yang tengah dihadapi serta kebutuhan dalam penguatan 

demokrasi dan pemilu dari waktu ke waktu. Pada setiap pemilu 

yang berlangsung sering sekali muncul hal-hal baru yang belum 

dapat terakomodir secara baik melalui peraturan perundang-

                                                           
4
 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo: 1997), Cetakan Pertama, hal. 1   
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undangan tentang pemilu, sehingga dituntut untuk dilakukan 

perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu selama ini 

dalam skala nasional ataupun penyelenggaran pemilihan kepala 

daerah di masing-masing tempat merupakan bentuk perwujudan 

dari kedulatan rakyat pada tingkat lokal, maupun bercermin dari 

pengalaman yang berskala internasional yaitu, penyelenggaraan 

pemilu yang terjadi diberbagai negara dapat dijadikan sebagai 

catatan dalam menyusun mekanisme perbaikan sekaligus sebagai 

bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem pemilu agar dapat 

menemukan bentuknya yang sempurna. Pengadopsian sistem 

seperti ini jikapun dianggap baik dan diperlukan dapat saja 

dilakukan, khususnya pengalaman yang terjadi di berbagai negara, 

sepanjang memperhatikan faktor identitas keberagaman yang ada 

sebagai ciri sebuah bangsa yang majemuk. 

Demokrasi dalam suatu negara, dibangun melalui tata cara 

dan sangat ditentukan oleh kebutuhan yang terjadi dalam suatu 

negara itu sendiri. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemilu 

sebagai sarana melakukan pergantian kepemimpinan di dalam 

kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dilaksanakan 

melalui kehendak konstitusi yang bersumber dari masyarakatnya. 

Keadaan ini merujuk kepada paham yang dikembangkan oleh Von 

Savigny dengan pendapatnya yang sangat terkenal dengan istilah 

jiwa bangsa (volksgeist) yang mendasarkan pada, bahwa bangsa itu 

adalah keinginan yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Padangan 

ini tentu bukanlah tanpa dasar oleh sebab, kebiasaan dalam suatu 

negara itulah yang membentuk sistem pemerintahan negara 

termasuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan segala aspek dan 

praktek-prakteknya sehingga dapat dengan mudah diterima, 

dipahami serta diterapkan secara baik.  
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Hampir di setiap negara-negara di dunia menyelenggarakan 

pemilu untuk mengangkat serta membentuk pemerintahan dalam 

masa jabatan untuk batas waktu tertentu, baik di negara-negara 

dengan sistem pemerintahan presidensial maupun pemerintahan 

bersifat parlementer yang penyelenggaraanya dilakukan sebagai 

wujud kehendak rakyat yang menginginkan perubahan dalam 

setiap waktu periode pemerintahan. Dua sistem yang ada, baik 

pemerintahan presidensial maupun parlementer, tampak berbeda 

dalam pelaksanaannya akan tetapi, esensi dasarnya adalah 

pemerintahan harus diselenggarankan oleh rakyat menurut tata cara 

yang ditentukan dalam hukum dasar suatu konstitusi. Inilah yang 

dimaksudkan oleh Savigny sebagai volksgeist bahwa pemilu yang 

dikembangkan itu adalah penerusan terhadap kebiasaan serta tradisi 

yang hidup dalam suatu bangsa itu sendiri. 

Indonesia sebagai sebuah negara yang besar 

menyelenggarakan pemilu secara langsung dengan maksud 

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk 

terlibat dalam memberikan hak pilih dalam pemilu untuk 

menentukan nasib bangsa. Kebesaran bangsa indonesia, tidak 

hanya dilihat dalam aspek luasnya wilayah yang terdiri dari 

berpulau-pulau dengan jumlah yang cukup banyak, namun juga 

dalam hal jumlah penduduk yang tidak sedikit membutuhkan 

pengelolaan yang tidaklah mudah apabila dibandingkan dengan 

negara-negara daratan tanpa pulau yang memisahkan dengan 

jumlah penduduk tidak sebanyak seperti di indonesia.  

Khusus dalam penyelenggaraan pemilu di indonesia, di 

negara-negara lain di dunia membatasi keikutsertaan rakyat untuk 

menentukan pilihan. Di negara-negara tersebut, harus dan dengan 

melalui lembaga atau sebuah badan perwakilan tertentu yang 

dibentuk untuk memberikan hak memilih mewakili sebagian besar 

rakyat yang dibatasi haknya dengan tidak diserahkan seluasnya-
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luasnya kepada setiap orang. Seperti praktek yang terjadi di 

Amerika Serikat membatasi keinginan setiap orang dalam memilih 

dengan membentuk wadah khusus yang dikenal dengan 

pelembagaan pemilih dengan istilah electoral coleg yakni, 

sejumlah orang yang ditunjuk dan diangkat dengan diberikan 

kekuasaan untuk mewakili kepentingan rakyat yang lain dalam satu 

wilayah tertentu dalam memilih yang disebut dengan election vote 

sedangkan sebagian dari rakyat yang tidak punya hak memilih 

dalam pemilu disebut dengan istilah popular vote adalah kehendak 

seluruh rakyat yang sebagian dari mereka tidak memiliki hak pilih 

seperti di indonesia. Disinilah letak perbandingan pemilu yang 

diselenggarakan pada era Perubahan UUD 1945 pasca reformasi 

dimana rakyatlah berkuasa menentukan pilihan kepada siapa 

kedaulatan itu ingin diserahkan (hak memilih eksekutif dan 

legislatif) sedangkan sebelumnya rakyat hanya diberikan hak 

memilih legislatif, 

Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung dengan 

menempatkan model one man one vote dimaksudkan, bahwa hak 

setiap warga negara untuk memilih merupakan hak dasar yang 

bersifat mutlak yang tidak dapat digantikan, dihalangi maupun 

dibatasi oleh karena alasan apapun juga termasuk tidak diberikan 

kekuasaan kepada orang lain untuk dapat mewakili dan atau 

menggantikan dirinya dalam memberikan hak suara (kedaulatan) 

pada saat pemilu berlangsung. Kondisi demikian tercipta atas 

perintah konstitusi melalui prinsip kedaulatan berada ditangan 

setiap warga negara, sehingga hak kedaulatan itu tidak disalah 

gunakan oleh kepentingan manapun, karena hak pilih ini dijamin 

oleh konstitusi sehingga harus digunakan secara tepat oleh yang 

berkepentingan tidak oleh yang lain, sehingga“the right man in the 

right vote” maka kedaulatan akan tercipta. 

99 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

Pilihan model pemilu secara langsung adalah sebagai 

bentuk iktiar dalam meneruskan cita-cita negara demokrasi yang 

berkedaulatan. Perubahan-perubahan yang terjadi yang pernah 

dialami selama ini tentu dalam upaya untuk mencari bentuk terbaik 

bagi penyelenggaraan pemilu. Misalnya, pemilu secara langsung 

oleh rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru 

diterapkan pada era reformasi khususnya Pasca Perubahan UUD 

1945 tepatnya pada pemilu tahun 2004 merupakan pemilu kedua 

setelah reformasi yang terjadi.  

Pemilihan Presiden pada masa sebelumnya dilakukan 

setelah pemilu legislatif oleh MPR yang membentuk dirinya 

berdasarkan pada keanggotaan DPR beserta utusan-utusan. 

Kekuasaan MPR dalam memilih Presiden sekarang telah 

digantikan oleh rakyat secara langsung, dengan maksud rakyat 

yang memiliki kekuasaan untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden. Bentuk pemilihan langsung ini, dalam praktek masih 

merupakan hal baru bagi pemilu di indonesia untuk memilih secara 

sekaligus Presiden dan Wakil presiden dalam satu paket pasangan 

calon sehingga belum dapat menempatkan model pemilihan secara 

langsung ini sebagai konsep yang sempurna dan matang serta 

masih harus terus diolah melalui berbagai pengalaman dalam setiap 

penyelenggaraan pemilu hingga kini.   

Dalam pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, 

semula dilaksanakan dua bulan setelah pemilihan anggota legislatif, 

tidak dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu. Model 

pemisahan antara pemilihan legislatif dengan eksekutif (Presiden 

dan Wakil Presiden) ini hanya terjadi dalam tiga kali 

penyelenggaraan pemilu, yakni pada pemilu tahun 2004 sebagai 

awal pemilu langsung, kemudian diteruskan pada pemilu tahun 

2009 serta pada pemilu tahun 2014. Pada pemilu tahun 2019 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengambil model yang 
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berbeda dengan tiga pemilu sebelumnya yakni pemilu tahun 2004, 

2009 dan 2014 bersifat terpisah. Sekarang pemisahan itu tidak lagi 

digunakan tetapi dilaksanakan secara serentak/bersamaan dihari 

dan dalam waktu yang sama. Artinya, bahwa setiap orang yang 

punya hak pilih dan terdaftar, secara langsung pada saat itu juga 

dapat memilih anggota legislatif dan eksekutif (presiden dan wakil 

presiden) sekaligus.  

Pilihan mekanisme keserentakan ini, tercipta atas hasil 

penafsiran konstitusi yang menyebutkan pemilu dilaksanakan 

setiap lima tahun sekali, yakni melalui putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
5
 atas pengujian norma yang 

terdapat didalam undang-undang pemilu terhadap UUD 1945. 

Meskipun penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 belum 

memberikan catatan yang baik sebagaimana diharapkan, akan 

tetapi menyisakan harapan bahwa keyakinan akan terbentuknya 

penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dimasa yang akan datang 

akan dapat dicapai, meskipun dengan berbagai kompleksitas 

persoalan yang terjadi, karena keserentakan penyelenggaraan 

pemilu menuntut adanya mekanisme perbaikan serta semangat 

untuk terus berinovasi dalam menciptakan sistem pemilu yang 

lebih baik.  

 

                                                           
5
 Permohonan ini diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si, meminta 

ketentuan yang terdapat dalam  Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Sedangkan untuk permohonan lainnya dinyatakan ditolak. Keseretakan pemilu 

legislating dan presiden ini baru dapat dilaksanakan pada Pemilu Tahun 2019 

meskipun pengujian undang-undang tersebut dilakukan sebelum Pemilu Tahun 

2014.        
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2. BERBAGAI MODEL PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM 

 

Sejak pemilu pertama pada tahun 1955, indonesia 

memasuki gerbang baru sebagai awal lahirnya sebuah negara 

berstandar demokrasi dengan menyelenggarakan pemerintahan 

berdasarkan atas kehendak rakyat yang diselenggarakan dibawah 

pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap.
6
 Pemilu berlangsung 

pada saat itu belum diselenggarakan menurut UUD 1945 seperti 

yang diselenggarakan saat ini. Akan tetapi, menggunakan UUD 

Sementara Tahun 1950 sebagai peralihan dari UUD Republik 

Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Konstituante.  

Pemilu pertama diselenggarakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota 

Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang 

membagi daerah pemilihan ke dalam 16 (enam belas) bagian.
7
 

Daerah-daerah itu terdiri atas: (i) daerah pemilihan Jawa Timur, (ii) 

Jawa Tengah, (iii) Jawa Barat, (iv) Jakarta Raya, (v) Sumatera 

Selatan, (vi) Sumatera Tengah, (vii) Sumatera Utara, (viii) 

Kalimantan Barat, (ix) Kalimantan Selatan, (x) Kalimantan Timur, 

(xi) Sulawesi Utara-Tengah, (xii) Sulawesi Tenggara-Selatan, (xiii) 

Maluku, (xiv) Sunda Kecil Timur, (xv) Sunda Kecil Barat, dan 
                                                           
6
 Kabinet Burhanudin Harahap didominasi oleh partai Masyumi walaupun 

terdapat banyak partai dalam kabinet ini tetapi seakan-akan hanya menjadi 

pelengkap saja, sehingga oleh beberapa pihak kabinet ini disebut sebagai kabinet 

Masyumi karena kaum Masyum yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk 

kabinet ini tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif 

bertindak sebagai oposisi. Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada tanggal 

12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956 Perdana 

Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya 

kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. 
7
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29. Ps. 15 ayat (1)  
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(xvi) Irian Barat. Namun Irian Barat pada saat itu belum dapat 

melaksanakan pemilu karena masih di bawah kekuasaan 

pemerintahan Belanda.        

Pemilihan Anggota DPR dengan pemilihan Anggota 

Konstituante tidak diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan 

tapi secara terpisah, namun masih dalam tahun yang sama, hanya 

berbeda dalam beberapa bulan. Pemilihan anggota DPR 

diselenggaranakan pada tanggal 29 September 1955 yang dikuti 

sebanyak 29 Partai Politik dan individu, dengan peroleh suara 

terbanyak secara berurutan mulai dari Partai Nasional Indonesia 

memperoleh suara sebesar 22,3 persen, Masyumi 20,9 persen, 

Nahdlatul Ulama 18,4 persen, dan Partai Komunis Indonesia 15,4 

persen dari total jumlah seluruh warga negara yang memenuhi 

syarat sebagai pemilih sebanyak 43.104.464 jiwa. Dari jumlah 

tersebut hanya terdapat sebanyak 87,65 persen atau 37.875.229 

jiwa yang menggunakan hak pilihnya.  

Pemilihan Anggota Konstituante diselenggarakan pada 

tanggal 15 Desember 1955 dan badan ini baru dilantik oleh 

Presiden Soekarno di Bandung pada tanggal 10 November 1956. 

Adapun tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Badan 

Konstituante ini adalah dengan kekuasaannya dalam merubah dan 

membentuk konstitusi negara. Anggota konstituante berjumlah 520 

orang (dua kali lipat jumlah anggota DPR) ditambah 14 wakil 

golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Bandan 

Konstituante ini seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat saat ini. 

Pemilu yang diselenggarakan menghasilkan Kabinat Ali-Roem-

Idham sebagai perwakilan dari tiga besar partai politik pemenang 

pemilu, yakni PNI, Masyumi, dan NU, yang didukung Partai 

Katolik dan Kristen (Parkindo), sementara PKI memilih berada 

diluar kabinet. Demikian juga Partai Sosialis Indonesia (PSI), 

sebuah partai kecil, namun sangat berpengaruh di kalangan elit dan 
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media masa. Kabinet pemerintahan yang terbentuk dari koalisi 

partai tersebut memiliki dukungan mayoritas yang sangat 

meyakinkan di DPR. Namun tidak dapat berlangsung lama, 

sebagaimana pemerintahan sebelumnya, hanya bertahan selama 17 

bulan. Pada bulan Desember 1956, Masyumi menarik Menteri-

menterinya, dan bubarlah Kabinet Ali-Roem-Idham.
8
 

Situasi politik yang terjadi, khususnya dalam pemerintahan 

sangat berpengaruh pada kinerja Badan Konstituante dalam 

menjalankan tugas untuk membentuk konstitusi negara, sehingga 

tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Keadaan yang 

terjadi ini semakin memperliatkan bahwa situasi semakin 

memburuk dan tidak terkendali sehingga menuntut adanya 

stabilitas politik, karena terjadinya pergolakan yang akan dapat 

mengancam keutuhan negara. Oleh sebab itulah, Presiden Soekarno 

pada saat itu mengambil langkah dengan mengeluarkan Dekrit 

Presiden guna mengembalikan situasi agar kembali normal dan 

mengakhiri koflik politik yang berkepanjangan. Tepatnya pada 

tanggal 5 Juli 1959 diumumkannya Dekrit oleh Presiden Soekarno 

yang berisi antara lain: (i) pembubaran Konstituante; (ii) 

berlakunya kembali UUD 1945; (iii) pembentukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sementara dan Dewan 

Pertimbangan Agung (DPA) Sementara.  

Lahirnya dekrit presiden ini sebagai pertanda awal adanya 

perubahan dan gagasan munculnya demokrasi terpimpin di era 

Soekarno (Orde Lama) akibat situasi politik yang semakin tajam. 

Menurut Roeslan Abdulgani dalam makalahnya berjudul 

Nationalism, Revolution, and Guided Democracy in Indonesia
9
 

Soekarno merasa perlu melakukan rethingking terhadap jalannya 

                                                           
8
 Lihat Sulastomo, Reformasi antara Harapan dan Realita (Jakarta: Kompas, 

September 2003), hal. 103-104 
9
 Sebagaimana dikutip Sulastomo dalam, …Ibid, hal. 104 (makalah Roeslan 

Abdulgani tersebut disampaikan pada ceramah di Monash University Australia)   
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revolusi. Demokrasi (liberal) dengan sistem multi partai dianggap 

telah usang, sehingga perlu dirombak total. Karena Soekarno 

menghendaki suatu sistem politik dimana kita semua dapat 

mencapai suatu konsensus dan tidak saling konfrontasi.
10

 

Pada jaman Demokrasi Terpimpin, hanya dapat 

menyelenggarakan pemilu satu kali sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan dan kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1965 

dan pemilu selanjutnya baru dapat kembali diselenggarakan pada 

tahun 1971 dibawah kekuasaan pemerintahan baru yang dipimpin 

oleh Soeharto sebagai Presiden di masa Orde Baru. 

Penyelenggaraan pemilu di jaman orde baru menggunakan UUD 

1945 dengan pengaturan lebih ketat sesuai dengan penafsiran yang 

muncul pada saat itu dan bahkan jumlah partai politik yang semula 

dibebaskan termasuk perorangan dapat menjadi peserta pemilu, 

mulai dilakukan penyederhanaan tidak lagi sebanyak seperti pada 

pemilu sebelumnya.  

Pembatasan jumlah partai politik termasuk perorangan 

sebagai peserta pemilu ini menyebabkab jumlah partai politik yang 

ikut pemilu hanya sedikit yakni, sebanyak 10 partai politik, dari 

jumlah itu hanya 8 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. 

Dua partai politik yang tidak mendapatkan kursi adalah Partai 

Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan Partai Ikatan Pendukung 

Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dilain sisi, beberapa partai politik 

pada Pemilu tahun 1955 tidak lagi ikut menjadi peserta pada 

pemilu tahun 1971 karena telah dibubarkan. Partai-partai politik 

tersebut diantaranya adalah Partai Majelis Syuro Muslimin 

Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai 

Komunis Indonesia (PKI).  

Pada pemilu kali ini, muncul satu partai politik baru 

bernama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan satu Golongan 

                                                           
10

 Lihat Ibid. 
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Karya (Golkar).
11

 Golkar mendapat perolehan suara secara 

signifikan dengan dukungan yang luar biasa yakni sebagai 

pemenang pemilu dengan perolehan suara terbanyak sebesar 

34.348.673 atau 62,82 persen suara, dengan perolehan kursi 

sebanyak 236 dari total 360 kursi. Sedangkan Partai Parmusi 

memperoleh kursi sebanyak 24 kursi, berada pada urutan suara 

terbanyak ketiga setelah Partai Nahdlatul Ulama yang berada pada 

posisi kedua dengan total perolehan kursi sebanyak 58 Kursi. Pada 

pemilu saat itu telah dibentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) 

sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan keputusan Presiden 

Nomor 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan 

membentuk struktur organisasi penyelenggara mulai dari tingkat 

pusat dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sampai 

dengan panitia pada tingkat paling bawah yang berada di kelurahan 

dan desa.  

Kemenangan Golkar dalam meraih suara terbanyak, 

menimbulkan tanda tanya dan protes oleh sebagian dari peserta 

pemilu lainnya oleh karena nuasan kecurangan dan pelanggaran 

pemilu sangatlah kuat, sehingga ada keinginan untuk membentuk 

sebuah lembaga pengawas yang diberikan tugas secara khusus 

untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan 

pemilu. Lembaga Pengawas yang dimaksudkan itu, baru dapat 

dibentuk setelah pemilu tahun 1977 tepatnya menjelang 

penyelenggaraan pemilu ketiga jaman orde baru pada tahun 1982 

dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu 

oleh sebab pada pemilu 1977 pelanggaran dan kecurang terjadi 

semakin massif dan terstruktur. Pembentukan lembaga pengawas 

tidak lain demi untuk menjaga marwah pemilu dan demokrasi yang 

                                                           
11

 Pada saat itu Golkar belum menjadi sebuah Partai Politik masih dengan nama 

Sekretariat Bersama.  
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diselenggarakan agar sesuai dengan nafas konstitusi yang 

menghendaki pemilu jujur dan adil.   

Sesuai dengan materi muatan konstitusi dan penafsiran 

pemilu pada masa itu, diselenggarakan untuk memilih anggota 

legislatif dengan sistem proporsional, dengan membagi jumlah 

perwakilan yang terpilih harus seimbang dengan jumlah penduduk 

(pemilih) dalam satu daerah pemilihan, sehingga perwakilan yang 

ada di DPR ditentukan berdasarkan besaran suara yang terdapat 

dalam daerah pemilihan. Sedangkan untuk pemilihan Presiden 

belum dilakukan oleh rakyat akan tetapi oleh MPR yang 

menjelmakan dirinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat menurut 

UUD. MPR ini dibentuk setelah pemilu legislatif kemudian untuk 

pemilihan presiden MPR mengadakan Sidang Umum untuk itu 

dalam memilih dan menetapkan nama-nama yang diusulkan oleh 

fraksi atau gabungan fraksi yang ada di DPR. Keanggotaan MPR 

terdiri dari anggota Legislatif (DPR), beserta Utusan Golongan, dan 

Utusan Daerah.  

Perjalanan pemilu selama jaman orde baru khususnya yang 

diselenggarakan pada tahun 1997 merupakan pemilu terakhir yang 

dapat diselenggarakan diikuti oleh tiga peserta pemilu diantaranya 

adalah Golkar, PPP dan PDI sebagai bentuk akhir terhadap 

penyederhanaan jumlah partai dalam pemilu. Kemudian memasuki 

era reformasi, terjadi perubahan secara besar-besaran terhadap 

sistem pemilu, oleh karena telah terbukanya prinsip kebebasan 

yang selama ini tertutup dan memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi siapapun untuk terlibat dalam pemerintahan secara 

langsung maupun tidak langsung termasuk untuk mendirikan partai 

politik. Kebebasan semacam ini selama masa pemerintahan orde 

baru bersifat tertutup, artinya tidak memberikan ijin bagi siapapun 

untuk dapat mendirikan partai politik terlebih untuk menjadi 

peserta pemilu kecuali partai politik yang sudah ada.   
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Tahap berikutnya dalam perkembangan pemilu yang paling 

penting adalah pada fase sebagai kelanjutan dari era reformasi yang 

menyelenggarakan pemilu yang berbeda dari praktek sebelumnya, 

yakni mulai munculnya sistem pemilu langsung oleh rakyat. 

Pemilihan langsung dengan asas kedaulatan rakyat telah 

menempatkan kekuasaan MPR untuk memilih presiden telah 

beralih dan digantikan oleh rakyat melalui pemilu. Pada pemilu 

tahun 1999 pemilihan presiden masih dilakukan oleh MPR karena 

belum tersedianya mekanisme seperti sekarang ini oleh sebab, 

pemilu tahun 1999 diselenggarakan lebih cepat dari jadwal pemilu 

yang seharusnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali yakni 

dua tahun setelah pemilu tahun 1997 dan satu tahun setelah 

Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai 

Presiden pada tahun 1998. Kemudian, MPR melakukan sidang 

umum untuk menggangkat serta melantik B. J. Habibie yang saat 

itu menjabat sebagai Wakil Presiden untuk menjadi Presiden dalam 

meneruskan masa jabatan kepala negara dan pemerintahan. Hasil 

pemilu Tahun 1999 khususnya pemilihan Presiden, MPR telah 

memilih dan melantik Abdurahman Wahid (Gusdur) sebagai 

Presiden dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden 

untuk melanjutkan kekuasaan pemerintahan negara.  

Pada pemilu tahun 1999 sebagai pemilu pertama setelah 

orde baru. Minat rakyat dalam membentuk partai politik sangat 

tinggi, jumlahnya mencapai lebih dari seratus partai politik, namun 

yang lolos verifikasi sebanyak 48 partai politik. Pembentukan 

partai yang begitu banyak didorong oleh terbukanya pintu 

demokrasi dan kebebasan yang dianggap selama ini terkunci 

dengan rapat sehingga menumbuhkan animo rakyat untuk menjadi 

bagian dalam proses perjalan bangsa dan negara. Namun dari itu 

semua, penting untuk ditelusuri adalah tentang berbagai bentuk 
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perubahan dan model penyelenggaraan pemilu yang terjadi dari 

pemilu ke pemilu.     

 

3. GAGASAN PEMILU DI INDONESIA 

 

 Beberapa bulan yang lalu Mahkamah Konstitusi melalui 

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 telah membuat 

suatu putusan penting
12

 atas permohonan yang diajukan untuk 

menguji keserentak pemilu dan pemilihan. Meskipun permohonan 

telah ditolak oleh mahkamah akan tetapi, yang menarik untuk 

dibahas adalah tentang pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 

yang memberikan alternatif model pemilu dan pemilihan dengan 

berbagai bentuk penyelenggaraan dalam keseretakan, sebagai 

berikut:
 13

   

 

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;  

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota;  

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur dan 

Bupati/Walikota;  

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu 

setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk 

                                                           
12

 Putusan penting yang dimaksud disini adalah tentang penyelenggaraan pemilu, 

bukan dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian 

undang-undang yang lain di luar dari putusan tersebut tidak dianggap penting, 

karena putusannya mahkamah Konstitusi memberikan pilihan penyelenggaraan 

pemilu yang dapat saja berbeda dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu yang 

pernah diselenggarakan.   
13

 Republik Indonesia, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 55/PUU-XVII/2019, hal. 323 – 324.        
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memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu 

setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi 

untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, 

dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 

pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih  

anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan memilih Bupati dan 

Walikota;  

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat 

keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, 

DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. 

 

Ketentuan tersebut pada pokoknya mahkammah tidak 

menghendaki adanya pemisahan antara penyelenggaraan pemilu 

untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, 

meskipun dalam pilihan-pilihan yang dibuat akan dapat mengubah 

struktur penyelenggaraan pemilu yang pernah ada. 

Perubahan yang terjadi didasarkan pada pertimbangan akan 

pengalaman pemilu yang dianggap berat dan melelahkan 

khususnya pada pemilu tahun 2019 dengan segala problem 

keserentakannya. Putusan mahkamah ini dianggap menganulir 

putusan sebelumnya yang memberikan pemisahan secara tegas 

antara pemilu dengan pemilihan (pilkada). Dalam putusan 

mahkamah terdahulu menguraikan bahwa pilkada dianggap bukan 

sebagai rejim pemilihan umum oleh sebab itulah dalam putusannya 

mahkamah menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menguji 

sengketa pilkada karena kewenangan yang diberikan oleh UUD 

1945 hanya untuk menguji perselisihan hasil pemilihan umum. 

Putusan tersebut sekaligus mengakhiri polemik yang terjadi karena 
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perbedaan sudut pandang dalam menilai apakah pilkada itu 

termasuk rejim pemilu atau bukan. 

Jika memperhatikan beberapa pilihan yang disampikan oleh 

mahkamah terhadap penyelenggaraan pemilu, maka yang paling 

tepat adalah yang mampu memberikan edukasi secara 

berkelanjutan bagi masyarakat, sebab keadaan masyarakat yang 

masih berbeda dalam hal pemahaman tentang kehadirannya dalam 

memberikan hak pilih tergolong rendah sehingga diperlukan 

pemantapan melalui penyelenggaraan pemilu yang berkala yang 

akan membentuk kesadaran ingin mewujudkan suatu tatanan 

demokrasi berkualitas demi melahirkan pemerintahan baik pusat 

maupun daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang 

dikehendaki oleh masyarakat dan daerahnya. 

Hal yang paling penting menuju kualitas demokrasi 

tergantung pada sejauh mana peran menyeluruh dari seluruh 

lapisan dalam memberikan pendidikan politik khususnya bagi 

masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan akan itu, 

tidak hanya oleh partai politik, pemerintah pun memiliki 

tanggungjawab besar melalui lembaga-lembaga formal yang telah 

dibentuk maupun oleh lembaga-lembaga non formal yang ada 

dapat bekerja secara bersama-sama dalam meneruskan cita-cita 

demokrasi agar merata sampai pada tingkat grass root yang 

diinginkan dalam model pemilu langsung. Ini adalah salah satu 

contoh problem yang tengah dihadapi guna membangun kekuatan 

demokrasi melalui pemilu. 

Memang tidak mudah mengkontruksikan sebuah konsep ke 

dalam praktek dengan melibatkan sejumlah besar masyarakat 

dalam keberagaman dengan hanya membaca peta pengalaman 

penyelenggaraan pemilu langsung yang masih relatif baru, namun 

harus dilakukan secara bertahap dari praktek ke praktek seperti di 

negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan prinsip 

111 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

demokrasi dalam negaranya memerlukan waktu yang cukup lama 

dan melalui proses yang rumit hingga sampai pada praktek pemilu 

yang matang dan sempurna. Perhatian terhadap demokrasi melalui 

pemilu adalah perhatian kepada seluruh masyarakat yang menjadi 

subjek penentu disamping sebagai aspek penting dalam upaya 

mendorong bagi keberlangsungan demokrasi yang bersifat direct 

election yang baru, sedang dan akan kita selenggarakan kembali. 

Terlepas dari itu semua pemilu merupakan bagian yang 

menarik dalam sebuah negara tidak hanya menjadi perhatian bagi 

negara itu sendiri, namun juga bagi negara-negara lain karena akan 

dapat mempengaruhi situasi yang sudah dibangun menyangkut 

hubungan kerjasama selama ini baik secara bilateral, regional 

maupun unilateral dan bahkan kadang hasil pemilu dapat 

mempengaruhi situasi politik secara global. Bagian pemilu yang 

banyak menyita perhatian adalah tentang pemilihan presiden dan 

wakil presiden sebagai sajian menarik yang tidak akan pernah ada 

akhirnya untuk terus diperdebatkan dalam berbagai forum-forum 

diskusi yang diselenggarakan. Sebagai buktinya, putusan 

mahkamah konstitusi yang meminta keserentakan pemilihan umum 

untuk Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dan DPD 

disatukan sebagai faktor utama dari seluruh pilihan yang ada. 

Artinya pemilihan presiden dan wakil presiden tidak 

diselenggarakan secara terpisah atau tersendiri sebagaimana yang 

tercantum di dalam ketentuan pasal UUD 1945 tentang 

penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan sekali dalam lima 

tahun. 

Titik penting dari seluruh argumentasi keserentakan yakni, 

sebagai penguatan dalam pemerintahan sistem presidensial yang 

dianut guna menjalankan mekanisme checks and balances diantara 

lembaga-lembaga negara yang ada agar tidak menggunakan 

kekuasaan yang dimiliki melebihi batas yang ditentukan baik 
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eksekutif maupun legislatif sama-sama dalam kedudukannya saling 

mengontrol. Pola penguatan dalam sistem presidensial ini harus 

didukung oleh peran partai politik yang ada di parlemen, oleh 

sebab kebijakan yang akan dikerjakan oleh eksekutif terlebih 

dahulu dengan meminta persetujuan parlemen melalui 

pembentukan undang-undang agar dapat dilaksanakan atau justru 

sebaliknya akan mendapatkan penolakan, maka dengan begitu 

dibutuhkan koalisi yang sangat kuat diantara kedua lembaga 

tersebut agar saling mendukung dan bersinergi dengan baik.  

Peran partai politik dalam penguatan sistem presidensial 

dapat menentukan jalannya pemerintahan yang sedang berkuasa 

sehingga dengan demikian jumlah partai politik perlu dilakukan 

pengaturan secara ketat untuk memudahkan dalam proses 

kompromi politik agar tidak terlalu rumit dan memakan waktu 

yang panjang. Pembentukan partai politik tidak hanya sekedar 

untuk mengikuti pemilu, tetapi kehadirannya benar-benar mampu 

membawa aspirasi dan kepentingan rakyat banyak, oleh karena 

itulah seleksi partai politik harus melalui penyaringan yang benar-

benar memperhatikan asas kedaulatan yang dianut. Demikian pula, 

seleksi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dengan 

menetapkan nilai abang batas bagi partai politik masuk parlemen 

(parliamentary threshold) yang tepat.  

Tentang partai politik menyangkut jumlah, berikut ini 

pandangan dari beberapa ahli, seperti Maurice Duverger misalnya 

membedakan sistem kepartaian atas sistem dua partai dan sistem 

multipartai. Namun demikian berbeda dengan Duverger, Robert A. 

Dahl cenderung mengindentifikasikan sistem kepartaian atas dasar 

tingkat kompetisi dan oposisinya di dalam serta terhadap struktur 

politik yang berlaku. Terlepas dari jumlahnya Dahl membedakan 

empat tipe sistem kepartaian, yaitu (1) yang bersifat persaingan 

sepenuhnya; (2) bekerjasama bersifat persaingan; (3) saling 
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bergabung bersifat persaingan; dan (4) saling bergabung 

sepenuhnya.
14

 Tinggal menentukan manakah pilihan yang lebih 

mudah untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang 

sebenarnya.  

Dalam pemilu serentak beberapa hal yang perlu 

mendapatkan perhatian secara khusus, yakni; pertama, usulan 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden misalnya pada 

pemilu 2019 dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang 

mendapatkan kursi di parlemen berdasarkan hasil pemilu 

sebelumnya yakni pemilu tahun 2014, sementara partai politik yang 

dinyatakan sebagai peserta namun belum pernah mengikuti pemilu 

atau partai politik yang tidak lolos pada ambang batas parlemen 

pemilu tahun 2014 tidak diberikan hak sebagai partai politik 

pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 

pemilu tahun 2019. 

Pengusungan pasangan calon pada pemilu berikutnya yakni 

pada tahun 2024 tentu masih menggunakan model seperti yang 

diterapkan pada pemilu 2019, artinya partai politik yang lolos dan 

masuk parlemenlah yang punya kesempatan sebagai partai politik 

atau gabungan partai politik yang dapat mengusung pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden. Keadaan ini akan tetap sama oleh 

sebab, jika partai politik yang tidak masuk di parlemen atau ada 

partai politik baru yang menjadi peserta pada pemilu tahun 2024, 

kesulitannya adalah pada perhitungan presentase jumlah 

dukungannya yang tidak dimiliki oleh partai-partai tersebut dengan 

total 25% jumlah kursi di Parlemen atau 20% suara secara nasional, 

sehingga karena itulah tidak diberikan kesempatan yang sama 

                                                           
14

 Syamsuddin Haris, Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di 

Indonesia, (Jakarta: Jurnal Penelitian Politik Volume 3 No. 1 Tahun 2006) Hal. 

72  
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seperti partai yang masuk parlemen untuk mengusung pasangan 

calon. 

Selanjutnya, jikapun ini akan diterapkan, maka yang terjadi 

adalah berlaku surutnya sebuah peraturan perundang-undangan 

dalam hal ini undang-undang tentang pemilu pada hal undang-

undang tersebut telah dilakukan perubahan dan bahkan telah 

digantikan dengan undang-undang baru karena setiap pemilu 

diselenggarakan, umumnya selalu menggunakan undang-undang 

yang berbeda dengan undang-undang pemilu sebelumnya, seperti 

pada setiap pemilu-pemilu selama ini menggunakan undang-

undang yang tidak sama. Pertanyaan apakah di pemilu serentak 

tahun 2024 mendatang khusunya dalam menentukan pengusungan 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tetap akan 

diselenggarakan sama seperti pemilu 2019 atau ada gagasan lain 

tentang itu; 

Kedua, antara hasil pemilu legislatif dan eksekutif dapat 

saja berbeda dan akan dapat mempengaruhi koalisi dan jalannya 

pemerintahan setelah pemilu, karena bisa jadi pasangan calon yang 

diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu 

terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun disisi lain 

misalnya, partai politik pengusung tidak mendapatkan dukungan 

yang cukup untuk masuk atau mendapatkan kursi yang kuat di 

parlemen sehingga dapat menimbulkan lemahnya posisi Presiden 

dalam menjalankan tugas pemerintahan yang otomatis 

membutuhkan dukungan dari parlemen, kecuali terjadi perubahan 

koalisi setelah pemilu. 

Disamping itu, penyelanggaran pemilu serentak juga 

membuat titik fokus hanya terpusat pada pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden, sedangkan untuk pemilu legislatif kurang 

mendapatkan perhatian yang baik, tidak saja dari rakyat menjadi 

pemilih namun juga dari partai politik sendiri yang sibuk 
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mengkampanyekan maupun berusaha untuk memperoleh dukungan 

untuk pemenangan pasangan calon dan akhirnya pemilu legislatif 

kurang mendapatkan ruang di mata rakyat untuk mengetahui betul 

bagaimana visi, misi, program dan siapa calon-colan legislatif yang 

akan dipilih mewakili rakyat di parlemen karena penyerentakan 

pemilu membuat pemilu legislatif menjadi tidak menarik seperti 

pada pemilu 2019. 

Alasan keserentakan pemilu selain yang sudah terurai 

sebelumnya juga berkaitan dengan efisiensi anggaran. Maka, dalam 

melihat apakah dengan keserantakan dapat menimalisir 

penggunaan anggaran pemilu? Untuk itu, harus dilakukan 

perbandingan antara penyelenggaraan pemilu 2014 dengan pemilu 

yang diselenggarakan pada tahun 2019. Pada pemilu 2014 yang 

dilakukan dua gelombang pemilu legislatif dan pemilu presiden 

menggunakan anggaran Rp. 24,1 triliun, sementara pemilu serentak 

2019 yang dilakukan bersamaan antara pemilu presiden dan pemilu 

legislatif menghabiskan anggaran Rp. 25,59 triliun (Rp. 1,49 triliun 

lebih besar).
15

 Meskipun kenaikan ini belum menghitung kenaikan 

standar biaya dan inflasi dalam lima tahun (2014-2019), namun 

pemilu serentak ternyata tidak mampu menghasilkan efesiensi 

biaya penyelenggaraan.
16

 

 

4. KESIMPULAN  

 

Pemilu yang diselenggarakan di indonesia mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi yang terjadi pada setiap masanya. Berdasarkan pengalaman 

pemilu yang pernah diselenggarakan selama 12 kali, tidak kurang 

                                                           
15

 Siti Zuhro, dkk, Hasil Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan 

Efektif untuk Indonesia; Upaya menegakkan Demokrasi yang Berkedaulatan, 

Cetakan Pertama (Jakarta: Balai Pustaka,Oktober 2019) hal. 30   
16

 Ibid 
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dari empat model pemilu yang pernah diselenggarakan yakni; (i) 

pemilu legislatif dipilih langsung oleh rakyat dengan peserta partai 

politik dan perorangan, (ii) pemilu legislatif melalui partai politik 

dipilih oleh rakyat dan pemilihan Presiden oleh MPR, (iii) pemilu 

langsung dipilih oleh rakyat dengan pemisahan antara pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota Legislatif 

dan, (iv) pemilu langsung serentak oleh rakyat untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota Legislatif 

dalam satu waktu. Keserentakan pemilu sebagai hasil tafsir 

konstitusi Pasal 22E UUD 1945 yang menyebutkan pemilu 

diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dilakukan guna 

mewujudkan penguatan demokrasi dan pemilu menurut asas 

kedaulatan ada ditangan rakyat dengan sistem pemerintahan 

presidensial. Akan tetapi, yang paling penting dari semua itu adalah 

bagaimana membangun pendidikan politik yang berkesinambungan 

kepada rakyat agar merata pemahaman tentang demokrasi dan 

pemilu.                 
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NOMOR 55/PUU-XVII/2019 

 

Oleh: 

  Feri Amsari & Haykal  

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum 

Universitas Andalas 
 

ABSTRAK 

Artikel ini mencoba menyigi pentingnya redesain pemilu setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. 

Peradilan konstitusional itu memberikan alternatif 6 (Enam) plus 

pilihan model keserentakan Pemilu. Penelitian ini mencoba 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 

untuk melihat sektor yang perlu diperbaiki. Evaluasi itu 

memperlihatkan bahwa Pemilu Serentak 2019 memiliki kerentakan 

diberbagai lini, salah satu yang menonjol adalah keberadaan 5 
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(Lima) kotak suara. Kelima kotak suara itu tidak sekedar 

menimbulkan perdebatan soal penyederhanaan dana 

penyelenggaraan tetapi juga waktu penyelenggaraan yang 

menguras energi. Itu sebabnya perdebatan tentang jumlah korban 

selalu dikaitkan dengan keberadaan Lima kotak suara tersebut. 

Kajian ini hendak membahas berbagai alternatif, salah satunya 

memisahkan tiga tingkatan pemilu, yaitu pemilu tingkat 

kabupaten/kota, pemilu tingkat provinsi, dan pemilu tingkat 

nasional. Sebagai alternatif lain dari tawaran populis mengenai 

dua tingkatan Pemilu, yaitu Pemilu pusat dan daerah. Sebagai 

alternatif, pilihan itu diharapkan menambah opsi pilihan agar 

dapat memaksimalkan efektifitas dan efisiensi serta tujuan filosofis 

dari pemilu serentak itu sendiri. 

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Serentak, 

Desain Sistem Pemilu. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

 Dalam sejarah Pemilu Indonesia, berbagai perubahan sistem 

pemilu telah terjadi. Perubahan itu tentu terkait dengan sistem 

kepemiluan, terutama teknik pemungutan suara, metode konversi 

suara, pembagian daerah pemilihan (dapil), hingga waktu 

pelaksanaan pemilu. Sejak perubahan UUD 1945, Pemilu secara 

langsung telah diselenggarakan 4 (empat) kali, yaitu: pada 2004, 

2009, 2014, dan 2019.  Selama empat kali penyelenggaraan itu, 

prinsip trial and error terlihat mewarnai upaya memperbaiki sistem 

Pemilu Tanah Air.  

Uji coba itu harus diakhiri. Sistem Pemilu harus ajek atau 

setidak-tidaknya diterapkan dalam waktu yang cukup panjang. Hal 
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itu berguna agar peserta, pemilih dan penyelenggara dapat benar-

benar memahami aturan main Pemilu, sehingga penyimpangan 

dapat diminimalisir dan seluruh elemen akan mengutamakan 

substansi dari sebuah penyelenggaran Pemilu. Artinya, sistem 

Pemilu yang baku akan memudahkan semua orang memahami 

seluruh tahapan Pemilu dan konsekuensi dari pelanggaran proses 

penyelenggaraannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

55/PUU-XVII/2019 merupakan tahapan penting untuk membangun 

sistem Pemilu yang baku dan lebih baik.  

Putusan itu memastikan bahwa keserentakan Sistem Pemilu 

menjadi nilai konstitusional yang harus dipertahankan. Bahkan 

putusan itu menautkan kembali pemilihan gubernur, bupati dan 

walikota sebagai bagian yang tidak terpisah dari sistem Pemilu. 

Lalu, bagaimanakah keserentakan Pemilu itu diselenggarakan? 

Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menawarkan lebih dari 6 

model keserentakan Pemilu yang dapat dipilih pembuat undang-

undang. Keenam model “plus” itu adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;  

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan 

Bupati/Walikota; 

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu 

setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk 

memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu 
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setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi 

untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; 

dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 

pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan 

Walikota; 

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat 

keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, 

DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; 

 

 

Diagram I 

 

 

 

Model 
Pemilu 

Serentak 

1. DPR, DPD, DPRD, 
Presiden/Wakil 

Presiden  

2. DPR, DPD, 
Presiden/Wakil 

Presiden, Gubernur, 
dan Bupati/Walikota  

3. DPR, DPD, DPRD, 
Presiden/Wakil 

Presiden, Gubernur, 
dan Bupati Walikota 

4.  

• a. Serentak Nasional 
(DPR, DPD, 
Presiden/Wapres) 

• b. Serentak Lokal (DPRD 
Provinsi, DPRD Kab/Kota, 
Gubernur dan 
Bupati/Walikota) 

5.  

• a. Serentak Nasional 
(DPR, DPD, 
Presiden?Wapres) 

• b. Serentak Provinsi 
(DPRD Provinsi dan 
Gubernur) 

• c. Serentak Kab/Kota 
(DPRD Kab/Kota dan 
Bupati/Walikota) 

6. Pilihan lain 
sepanjang Pemilu 

serentak untuk DPR, 
DPD, dan 

Presiden/Wapres tetap 
ada 
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Jika hendak dirumuskan model 6 plus itu sesungguhnya 

pilihan alternatif lain hampir tidak masuk akal diterapkan. 

Misalnya, pilihan Pemilu serentak nasional (DPR, DPD, 

Preiden/Wapres) dan pemiluhan Gubernur terpisah waktunya 

dengan pemilihan DPRD Provinsi, serta pemilihan Bupati/Walikota 

terpisah dengan DPRD Kab/Kota yang juga terpisah waktunya, 

adalah tidak masuk akal karena menambah beban biaya dan tidak 

efektif karena memisahkan relasi kesinambungan kinerja antar 

lembaga kepala daerah dengan lembaga perwakilan daerah. Dengan 

demikian pada dasarnya hanya terdapat 5 pilihan yang dapat 

dipertimbangkan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

  

Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya terdapat dua 

rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam tulisan ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana makna keserentakan pemilu dalam Pasal 22E ayat 

(1) UUD 1945? 

2. Bagaimana desain sistem keserentakan pemilu yang ideal 

pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

55/PUU-XVII/2019? 

 

C. KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILU 

SERENTAK 

 

c.1. Sistem Pemilu 

Sebelum membahas sistem pemilu yang paling tepat 

menururt UUD 1945, sekiranya perlu diurai mengenai sistem 

pemilu itu sendiri. Secara politik memahami sistem pemilu teramat 

penting sebab sangat mudah sistem itu direkayasa untuk hal yang 

123 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

baik sekaligus untuk sesuatu yang sangat buruk.
1
 Tanpa memahami 

apa itu sistem Pemilu, maka kecurangan akan mudah dilakukan dan 

tentu saja akan merugikan pemilih, peserta, hingga penyelenggara 

Pemilu. 

 Joseph M. Colomer menjelaskan bahwa pilihan terhadap 

sebuah sistem Pemilu sangat berkaitan dengan jumlah partai politik 

dan komposisi politik di lembaga legislatif/parlemen dan eksekutif. 

Setiap sistem yang dipilih, menurut Colomer, akan sangat 

menentukan konsolidasi politik yang ada di dua lembaga tersebut, 

baik dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kekuatan politik 

mereka yang sangat mudah berubah.
2
 Jadi memahami sistem 

pemilu juga memerlukan pemahaman terhadap sistem partai politik 

dan sistem pemerintahan serta model parlemen yang dianut sebuah 

negara. Setiap sistem itu harus padu-padan satu sama lain. 

Sehingga sistem pemilu yang tepat akan menghasilkan pula 

anggota lembaga perwakilan yang tepat pula untuk mengawasi 

kinerja lembaga eksekutif.  

 Menurut IDEA, secara sederhana sistem Pemilu merupakan 

pola yang menentukan bagaimana suara pemilih menjadi kursi 

pemenang bagi partai dan kandidat (electoral systems translate the 

vote cast in a general election into seat won by parties and 

candidates).
3
 Sementara itu dalam sistem parlementer, sistem 

Pemilu dimaknai sebagai konversi (peralihan) suara pemilih dalam 

pemilu menjadi kursi di parlemen.
4
  

                                                           
1
  Andrew Reynolds dan Ben Reilly, the International IDEA Handbook 

of Electoral System Design, IDEA, Swedia, 2002, hal. 7. 
2
 Joseph M. Colomer, the Strategy and Historyof Electoral System 

Choice, dalam: Joseph M. Colomer, Handbook of Electoral System Choice, 

Palgrave Macmillan, New York, 2004, hal. 3.  
3
  Opcit, Andrew Reynolds, hal. 7.   

4
 Alina Rocha Menocal, Why Electoral Systems Matter: An Analysis of 

Their Incentive and Effects on Key Area of Governance, Overseas Development 

Institute (ODI), tanpa tahun terbit, dapat diakses pada: 

124 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 Pilihan sistem Pemilu sebagaimana diulas di atas sangat 

menentukan arah pemerintahan. Pada negara yang sangat besar, 

jika pemilih memilih berdasarkan daftar kandidat tertutup (closed 

party list), ketua partai sangat menentukan posisi kandidat yang 

akan duduk di lembaga perwakilan. Alina Menocal percaya bahwa 

model ini lebih cocok diterapkan dalam sistem parlementer dengan 

memberikan kepercayaan kepada partai menentukan arah politik 

mereka pada kehendak partai dibandingkan menyerahkan kepada 

pemilih secara langsung.
5
 Dalam sistem parlementer, secara tidak 

langsung pemilihan eksekutif dan anggota parlemen berlangsung 

bersamaan. Partai yang memenangkan kursi parlemen dapat 

dipastikan memenangkan kursi eksekutif, dimanak ketua partai atau 

koalisi pemenang sebagai perdana menteri (pimpinan tertinggi 

eksekutif). Jadi pilihan sistem sangat bergantung pada pilihan 

sistem partai dan sistem pemerintahan. Dalam setiap pilihan sistem 

pemerintahan dan partai politik maka terdapat konsekuensi pilihan 

sistem pemilu apa yang semestinya digunakan, termasuk proses 

penyelenggaraannya. 

 

c.2. Sistem Pemilu menurut UUD 1945 

Jika ditelusuri kehendak konstitusi, sistem Pemilu 

berdasarkan UUD 1945 sudah sangat terang. Pilihan sistem 

pemerintahan adalah sistem Presidensial, bukan sistem parlementer 

yang meletakan titik sentral kekuasaan pada lembaga perwakilan. 

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempertegas bahwa sistem 

pemerintahan Indonesia adalah presidensial yang tentu membawa 

                                                                                                                                   
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-

files/7367.pdf  

5
  Ibid. 
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konsekuensi pada sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif dan 

legislatif. 

 Permasalahannya adalah pemilu yang terpisah tersebut 

membawa konsekuensi transaksi antara partai (ketua partai) dengan 

kandidat presiden menjadi tinggi. Bahkan proses transaksi dalam 

koalisi pencalonan presiden tidak konsisten dengan koalisi 

pemerintahan jika presiden terpilih telah diumumkan. Partai yang 

berbeda kubu dalam pencalonan presiden dapat dengan mudah 

berkoalisi dalam pemerintahan setelah pemilu presiden berakhir. 

Akibatnya bangunan pemerintahan dan lembaga perwakilan 

berjalan tidak konsisten dan merusak relasi antara konstituen dan 

partai-partai tersebut. 

 Dalam rangka memperbaiki kerusakan politik itu, 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 14/PUU-XI/2013 

menentukan bahwa Pemilu harus dilangsungkan serentak untuk 

memilih presiden dan anggota lembaga perwakilan. Dalam putusan 

tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan 

secara serentak pada tahun 2019 hingga seterusnya.
6
 Putusan ini 

mengubah tatanan Pemilu dan transaksi politik kepartaian. Tidak 

hanya relasi politik antara partai dan konstituennya tetapi juga 

bangunan koalisi pemilu dan pemerintahan di masa depan. 

 Sebelum Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilu 

dilangsungkan terpisah tetapi berdekatan setiap lima tahun sekali. 

Pada tahap pertama pemilihan umum dilakukan untuk memilih 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau yang lebih dikenal dengan 

pemilu legislatif. Setelah hasil perolehan suara pada pemilu 

legislatif diketahui, baru dilaksanakan pemilu tahan kedua yang 

dilakukan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil 

                                                           
6
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, hal 82. 

126 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

presiden. Hal yang demikian diterapkan untuk melakukan 

“penyaringan” dengan menetapkan ambang batas pencalonan 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, atau yang lebih 

dikenal dengan istilah Presidential Threshold.
7
 Mahkamah 

Konstitusi menilai pelaksanaan pemilu dengan 2 (dua) tahap tidak 

sesuai dengan UUD 1945 yang menghendaki keserentakan agar 

bangunan koalisi pemerintahan solid. 

 Dalam praktiknya, upaya pembenahan yang dilakukan 

Mahkamah Konstitusi itu mentah akibat transaksi partai politik di 

Indonesia sangat cair dan sarat kepentingan. Koalisi partai yang 

sekiranya solid selama Pemilu hingga berakhirnya pemerintah tidak 

terjadi. Partai-partai yang kalah Pemilu dengan mudah beralih 

“perahu” menjadi koalisi pemerintahan. Akibatnya, lembaga 

perwakilan tidak cukup memadai untuk mengawasi kinerja 

pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat. Hal itu bukan 

tidak mungkin karena tidak diatur tegas di dalam UUD 1945, UU 

Partai Politik, UU Pemilu dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

(MD3), sehingga politik yang terlalu cair di Indonesia mudah sekali 

mengingkari apa yang mereka janjikan kepada pemilih.  

 Akibat politik yang tidak tegas itu, bukan tidak mungkin 

berbagai perbaikan sistem Pemilu dapat terjadi dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi atau dalam UU Pemilu. Substansi dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 kemudian 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu 

                                                           
7
 Presidential Threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas 

dukungan dari DPR, baik dalam jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah 

perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar 

dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan 

partai politik. Lihat Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, dalam Lutfil Ansori, 

Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal 

Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal 18. 
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tahun 2019. Pemilu tahun 2019 pemungutan suara dilaksanakan 

secara serentak dengan menggunakan 5 (lima) kertas suara, metode 

pemungutan suara ini kemudian dikenal dengan istilah “pemilu 

lima kotak suara”. Pemilu lima kotak suara dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 347 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa 

pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.
8
 

Namun, dalam proses pelaksanaannya pemilu lima kotak suara 

dianggap bukan merupakan bentuk keserentakan yang 

dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 

Ketidaksesuaian itu kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan 

Pemilu tahun 2019 yang penuh dengan evaluasi di berbagai segi. 

Sistem pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai belum mampu 

menjawab harapan akan sistem pemilu yang ideal bagi Indonesia. 

 Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2019 telah 

dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya adalah Perkumpulan 

untuk pemilu dan demokrasi (Perludem). Perludem melakukan 

judicial review Pasal 167 dan Pasal 347 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dinilai tidak sesuai 

dengan asas pemilu yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 

1945.
9
 Perludem menilai pelaksanaan pemilu lima kotak suara 

seperti yang diterapkan pada Pemilu tahun 2019 tidak 

mencerminkan maksud keserentakan yang sebenarnya. Namun 

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa secara original intent 

model pemilu 5 (lima) kotak suara tidak menyalahi original intent 

keserentakan yang dimaksudkan oleh UUD 1945.
10

 Mahkamah 

Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 kemudain 

                                                           
8
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 347. 

9
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, hal 8. 

10
 Ibid, hal 323. 
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memberikan 6 (enam) opsi alternatif keserentakan pemilu 

sebagaimana telah diurai di atas.  

 

D. DESAIN KONSTITUSIONALITAS KESERENTAKAN 

PEMILU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 

 

Mahkamah Konstitusi telah membatasi makna keserentakan 

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pembentuk undang-undang 

dapat saja memaknai model keserentakan tersebut sepanjang 

mempertahankan sifat kesetaraan pemilu untuk memilih anggota 

DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Dari 6 plus model 

keserentakan yang ditentukan MK, model pemilu dengan lima 

kotak suara sebagaimana diterapkan pada Pemilu 2019 lalu 

dianggap masih relevan secara konstitusional dilaksanakan. 

Meskipun begitu,  model-model tersebut (terutama 5 kotak suara) 

harus dilakukan evaluasi efektivitas dan kesesuaiannya dengan 

tujuan demokrasi dan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia.  

 

d.1. Evaluasi Sistem Pemilu Lima Kotak Suara 

Sebagai sebuah babak baru dalam sistem pemilu, dimana 

untuk pertama kalinya pemilihan umum legislatif dan pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada saat 

bersamaan. Pemilu serentak 2019 digadang-gadang akan  lebih 

efisien baik dari segi waktu dan biaya karena prosesnya lebih 

singkat melalui satu kali proses pemungutan suara. Pemilih dan 

penyelenggara hanya satu kali ke Tempat Pemungutan Suara. 

Tentu secara logika akan banyak waktu dan biaya dihemat.  

Namun kenyataannya tidak demikian, penyelenggaraan Pemilu 

serentak 2019 terbukti lebih mahal dan melelahkan dari pada 

Pemilu tahun 2014. Ditinjau dari segi biaya, Pemilu tahun 2019 

mengalami kenaikan hingga 3% dari biaya pemilu sebelumnya. 
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Pemilu tahun 2014 pemerintah mengalokasikan dana sebesar 24.1 

trilliun rupiah. Pemilu tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 24.8 

trilliun rupiah.
11

 Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem 

pemilu lima suara jauh lebih mahal dari pada pemilu tahun 2014. 

Hal tersebut terjadi karena besarnya biaya sarana dan prasaran 

untuk mempersiapkan pemilu dengan banyak jenis kotak & surat 

suara.   

Selain membutuhkan biaya yang jauh lebih besar, sistem 

pemilu lima kotak suara juga menghabiskan tenaga yang lebih 

besar dari pada pemilu tahun 2014. Memang jika dilihat dari waktu 

pelaksanaannya sistem pemilu lima suara relatif lebih cepat dengan 

hanya menghabiskan waktu pemungutan suara selama 1 (satu) hari. 

Namun dalam hal penghitungan kertas suara secara manual yang 

dilakukan oleh petugas KPPS, sistem pemilu lima kotak suara 

memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Karena ada 

5 (lima) jenis kertas suara dan kotak suara yang harus dihitung 

dengan waktu yang tidak dapat ditunda proses penghitungannya. 

Akibatnya, tidak sedikit anggota KPPS yang kelelahan sampai 

menyebabkan penyakit serius hingga berujung pada kematian. 

Selain itu sangat beragamnya jenis surat suara juga menyebabkan 

banyaknya suara yang terbuang karena surat suara yang tidak sah. 

Melihat data rekapitulasi suara tidak sah yang dipublikasikan oleh 

KPU, terdapat 50.969.033 surat suara tidak sah secara nasional 

pada Pemilu tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
12

 

 

 

 

                                                           
11

 Arfianto Purbolaksono, Evaluasi Pemilu Serentak 2019, 

https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-pemilu-serentak-2019/ diakses 

pada 18 Ferbruari 2020, Pukul 23.44. 
12

 Perludem, Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke 

Manajemen Penyelenggara Pemilu, 2019, hal 14. 
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Tabel 1.1 

Jenis Surat Suara Jumlah Suara Tidak Sah % 

Pemilu DPR 17.503.953 11,12% 

Pemilu DPD 29.710.175 19,02% 

Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden 
3.754.905 2,38% 

 

Banyaknya surat suara tidak sah menunjukkan bahwa rakyat 

kebingungan dalam melaksanakan proses pemungutan suara.  

 Tidak hanya pada tataran praktis, sistem pemilu lima kotak 

suara yang diterapkan pada Pemilu tahun 2019 juga dinilai gagal 

dalam tataran teoritis. Pada awalnya penerapan sistem pemilu lima 

kotak suara diharapkan dapat menyelesaikan persoalan multi partai 

ekstrim salah satunya dengan efek ekor jas (coat-tail effect). Coat-

tail Effect adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang 

menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan), 

dalam hal ini calon pemimpin yang diusung memiliki efek ekor jas 

terhadap elektabilitas suara pada partai pengusung nantinya.
13

 

Awalnya coat-tail effect diharapkan mampu membentuk 

keselarasan antara keterpilihan presiden dengan kemenangan 

signifikan partai pengusungnya di DPR agar menguatkan posisi 

presiden di parlemen. Namun pada kenyataannya pengaruh coat-

tail effect tidak begitu terlihat dalam Pemilu tahun 2019.  

Pasalnya kenaikan persentasi suara partai pengusung kedua 

pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak begitu signifikan 

pada Pemilu tahun 2019. PDIP sebagai partai utama pengusung 

pasangan calon Joko Widodo & Ma‟ruf Amin hanya mendapatkan 

kenaikan suara sebesar 2%, sementara Gerindra sebagai partai 

                                                           
13

 Nur Rohim Yunus, Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum 

Presiden 2019, ADALAH : Buletin Hukum& Keadilan, Volume 2 Nomor Be 

2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal, 80. 
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utama pengusung pasangan calon Prabowo Subiyanto & Sandiaga 

Uno hanya mendapatkan kenaikan suara 1,8%, artinya kedua partai 

pengusung utama mengalami kenaikan tidak lebih dari 2% saja.
14

 

Keadaan berbeda yang dialami oleh PKS dan NasDem yang 

hanyalah partai anggota koalisi yang masing-masingnya 

mendapatkan kenaikan suara sebesar 2,2% dan 3,1%.
15

 Hal ini 

menunjukkan bahwa coattail effect tidak memiliki efek yang besar 

pada Pemilu tahun 2019. Kecilnya pengaruh coattail effect juga 

terlihat dari jumlah partai politik yang masuk dan mendapatkan 

kursi di parlemen. Hal ini berimplikasi kepada tetap kokohnya 

sistem multi partai ekstrim di Indonesia sama seperti pemilu-

pemilu sebelumnya. 

 

d.2. Pemisahan Rezim Pemilu Lokal dan Rezim Pemilu 

Nasional 

Banyaknya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 

telah membuktikan bahwa sistem pemilu lima kotak suara sangat 

susah untuk dilaksanakan dan membutuhkan banyak dana dan 

tenaga. Itu berarti pilihan dari 5 kotak suara menjadi tidak masuk 

akal untuk dipilih. Jika lima koteak suara sudah merepotkan apalagi 

7 kotak suara. 

 Demi menjaga keserentakan pemilu dan dalam rangka 

penguatan sistem presidensil maka solusinya adalah dengan 

memisahkan antara rezim pemilu lokal dan rezim pemilu nasional. 

Tidak ada pemaknaan baku terkait pemilu lokal dan pemilu 

nasional, namun secara sederhana keduanya dapat dimaknai dari 

cakupan sebuah pemilu dilaksanakan. Artinya, jika terdapat dua 

tingkatan pemerintahan di Indonesia maka pembagian rezim 

pemilu akan berlaku demikian. Pemilu nasional adalah pemilu yang 

                                                           
14

 Op.Cit, Perludem, Evaluasi Pemilu Serentak…, hal 22. 
15

 Ibid. 
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dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan 

Presiden dan Wakil Presiden (3 kotak suara). Pemilu lokal provinsi 

adalah pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD 

Provinsi, dan Gubernur (2 kotak suara). Pemilu lokal 

kabupaten/kota adalah pemilu yang dilaksanakan untuk memilih 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota (2 kotak 

suara). Atau, pilihan nasional-lokal lainnya: Pemilu nasional adalah 

pemilihan DPR, DPD, dan Presiden/Wapres (3 kotak suara) dan 

pemilihan Gubernur, DPRD Provinsi, Pemilihan Bupati/Walikota 

serta pemilihan DPRD Kabupaten/Kota (4 kotak suara). 

Pemisahan pelaksanaan antara pemilu lokal dan pemilu 

nasional akan berdampak pada ragam surat suara yang lebih 

sederhana dari sistem pemilu lima atau tujuh kotak suara. Artinya 

sistem yang demikian akan lebih memudahkan pemilih dalam 

proses pemungutan suara. Selain itu, dengan surat suara yang lebih 

sederhana maka coat-tail effect akan berpengaruh lebih besar, 

karena pemilih akan cenderung melihat partai pengusung pasangan 

calon presiden dan wakil presiden dalam menentukan pilihan dalam 

pemilu legislatifnya. Hal itu nantinya juga akan berlaku terhadap 

pemilu lokal dimana partai pengusung pasangan calon kepala 

daerah akan mendapatkan pengaruh coattail effect. Dengan 

memberikan jarak pada kedua rezim pemilu tersebut diharapkan 

rakyat tidak mengalami kebingungan dalam menentukan pilihannya 

pada kedua tingkatan pemilu tersebut.  

Dalam hal pelaksanaannya pemilu lokal nantinya akan 

diselenggarakan terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan pemilu 

nasional. Terdapat tiga keuntungan dengan menyelenggarakan 

pemilu lokal sebelum penyelenggaraan pemilu nasional:
16

 Pertama, 

menjadi barometer tren politik nasional. Pemilu lokal memiliki arti 

                                                           
16

 International IDEA, Demokrasi di Tingkat Lokal, International IDEA, 

2002, hal 152-153. 
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penting karena perannya dalam kehidupan demokrasi nasional yang 

jauh lebih luas. Hasil pemilu lokal dapat dijadikan tolok ukur iklim 

politik nasional. Kedua, proses demokratisasi. Pemilu lokal dapat 

menjadi batu loncatan menuju proses demokrasi nasional yang 

lebih luas. Ketiga, pembangunan sistem partai nasional. Pemilu 

lokal juga memiliki korelasi dengan sistem kepartaian dan 

pembentukan sistem partai di tingkat nasional. Pembentukan partai 

di tingkat lokal dapat menjadi dasar pembentukan sistem partai di 

tingkat nasional, seperti yang terjadi di Nigeria pada tahun 1998. 

 

E. PENUTUP 

 

Pemilihan sistem pemilu akan sangat berpengaruh terhadap 

efektifitas dan keberhasilan suatu pemilu di suatu negara. 

Penentuan sistem pemilu akan sangat bergantung pada sistem 

pemerintahan dan bentuk suatu negara. Sebagai sebuah negara 

kepulauan yang menggunakan sistem pemeritahan presidensil akan 

sangat sulit bagi Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu secara 

serentak dengan sistem pemilu lima atau tujuh kotak suara. 

Besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan juga terjadi akibat 

banyaknya daerah yang sulit terjangkau oleh penyelenggara. Oleh 

karena itu, menentukan pilihan alternatif sistem lain merupakan 

satu-satunya cara untuk tetap melaksanakan pemilu secara serentak, 

namun tidak melalui sistem lima atau tujuh kotak suara. Pemisahan 

rezim pemilu menjadi duat atau tiga tingkatan adalah solusinya. 

Dengan begitu pemaknaan keserentakan pemilu dalam Pasal 22E 

ayat (1) UUD 1945 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

55/PUU-XVII/2019 dapat terakomodir namun tetap 

mengedepankan efektifitas dan efisiensi. Setidaknya terdapat tiga 

kelebihan dengan memisahkan rezim pemilu serentak di Indonesia:  
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1. Menyederhanakan ragam surat suara. Dengan memisahkan 

rezim pemilu menjadi rezim pemilu lokal dan pemilu nasional, 

maka ragam surat suara akan lebih sederhana dengan jumlah 

yang tidak lebih dari tiga jenis surat suara. Sehingga rakyat 

akan lebih mudah memahami konsep proses pemungutan suara 

dan akan meminimalisir suara tidak sah.  

2. Memaksimalkan coattail effect. Pengaruh coattail effect akan 

lebih terlihat ketika rakyat dapat lebih fokus kepada proses 

pemilihan yang lebih sederhana seperti yang telah dijelaskan 

pada poin 1. 

3. Penyederhanaan sistem multi partai ekstrim. Pengaruh coattail 

effect juga akan berdampak pada penyederhanaan sistem multi 

partai ekstrim, karena partai yang lolos ke parlemen akan 

berkurang jumlahnya seiring menguatnya koalisi dari partai-

partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden 

di tingkat pemilu nasional dan pasangan calon kepala daerah di 

tingkat pemilu lokal. 

 

Berdasarkan ketiga kelebihan tersebut maka memisahkan 

rezim pemilu ke dalam dua atau tiga tingkatan sesuai dengan 

tingkatan pemerintahan adalah pilihan yang paling tepat untuk 

melaksanakan pemilu serentak yang lebih efektif dan efisien. 
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EFEKTIFITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM  

YANG TEPAT DI INDONESIA 

 

Alwan Ola Riantoby 

Koordinator Nasional JPPR 

 

ABSTRAK 

Terdapat 5 (lima) permasalahan krusial dalam pengesahan 

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Lima 

permasalahan krusial tersebut yaitu ambang batas presidensial, 

ambang batas parlemen, alokasi kursi anggota DPR per daerah 

pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan 

sistem pemilu. Dari 5 masalah krusial tersebut terdapat 3 masalah 

RUU Pemilu yang paling krusial yaitu adanya keraguan tentang: 

1) ambang batas presidensial, 2) metode konversi suara pemilu 

legislatif dan 3) sistem pemilu yang tepat untuk digunakan di 

Indonesia. Untuk mengukur keefektifan dari pengaturan tiga 

masalah tersebut maka digunakan parameter yaitu: menyediakan 

representasi, menjadikan pemilu bermakna, menyediakan insentif 

bagi konsuliasi, memfasilitasi pemerintahan yang stabil dan 
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etisien, meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan meminta 

pertanggungjawaban wakil-wakil perorangan. Hasil analisa dari 

parameter tersebut yaitu: Sistem Pemilu yang tepat digunakan di 

Indonesia adalah Sistem Pemilu Terbuka karena menciptakan 

kesempatan yang sangat besaruntuk memilih calon yang visi, dan 

misinya sama, Tingkat ambang batas kepresidenan yang tepat 

digunakan di Indonesia adalah 20% karena akan menciptakan 

pemerintahan yang stabil dan efisien, dan metode yang tepat untuk 

mengkonversi suara menjadi kursi dan parpol di legislatif adalah 

metode Sainte Lague karena lebih akurat mewakili masyarakat 

pada dapil 

 

Kata Kunci: Pengesahan UU Pemilu, permasalahan krusial UU 

Pemilu, parameter keefektifan UU Pemilu, analisis parameter 

UU Pemilu. 

 

A. PENDAHULUAN  

 

Indonesia. Tujuan dari pemilu sendiri bukan saja sebagai 

sarana untuk mewujudkan demokrasi yang baik namun juga 

melegitimasi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan 

melaksanakan undang-undang. RUU Penyelenggaraan Pemilu telah 

disepakati menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi 

walk out. Sedikitnya ada 5 (lima) isu krusial di UU Pemilu yang 

menjadi pijakan untuk Pemilu 2019 mendatang, yaitu 1) ambang 

batas presidensial, 2) ambang batas parlemen, 3) alokasi kursi 

anggota DPR daptl, 4) metode konversi suara pemilulegislatif, dan 

5) sistem Pemilu.
1
 

                                                           
1
 Indah Mutiara Kami, Suda disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, Jakarta, 

(21 Juni 2017), <http://m.detik.com> 
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Untuk memberikan pendidikan politik terhadap dinamika 

hukum tata negara ini, penulis akan membahas secara umum 

tentang kelima masalah krusial pemilu tersebut namun hanya 

menganalisis bentuk terbaik dari tiga masalah krusial yang paling 

diperdebatkan oleh banyak kalangan. Pertama, penulis akan 

mengkaji Isu Presidential threshold. Fraksi di Senayan terpecah 

pada kubu yang mendukung presidential threshold 0% dan kubu 

yang mendukung Presidential threshold 20%. Isu Presidential 

threshold merupakan isu Yang paling menimbulkan perdebatab 

diantara lima isu krusial Iainnya.
2
 Kedua, penulis akan mengkaji 

masalah metode konversi. Masalah ini juga menuai pro dan kontra 

dari fraksi-fraksi di DPR, di satu Sisi terdapat fraksi yang 

mendukung metode konversi Kuota Hare dan disisi Iain terdapat 

fraksi yang mendukung metode konversi Sainte Lague. 

Pembahasan ketiga, penulis akan mengkaji masalah sistem di 

Indonesia. Dalam menentukan sistem Pemilu Indonesia fraksi 

terpecah, ada yang  menghendaki digunakannya sistem Pemilu 

terbuka, dan ada fraksi yang menginginkan digunakannya sistem 

Pemilu tertutup.  

Proes penyelenggara Pemilu tidak disusun 

berdasarkanparameter yang jelas. Satu-satunya tahap yang diatur 

dengan prinsip yang jelas adalah pemungutan dan penghitungan 

suara di TPS.
3
 

 

B.   PEMBAHASAN 

 

 Kriteria merancang sebuah sistem Pemilihan Umum 

(Pemilu), sebaiknya dimulai dengan sebuah daftar kriteria yang 

                                                           
2
 Nabila Tashandra, Enggan Kehilangan Kursi, Alasan PAN Ngotot Konversi 

Suara Kuota Hare, (Jakarta: Kompas, 2017), 
3
 Ramlan Surbaki, Sistem Pemilu di Indonesia, Antara Propolsional dan 

Mayoritarian, Jakarta: P3DI Setjen DPRRI dan Azza Grafika, 2015, hlm. v 
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merangkum apa yangingin dicapai, dihindari, dan dalam arti luas 

seperti apa badan legislative dan pemerintah eksekutif yang 

diinginkan. Konsep terbaik dalam memilih (atau memperbarui) 

sebuah sistem Pemilu adalah memprioritaskan kriteria yang paling 

penting dan kemudian menilai sistem Pemilu, atau kombinasi 

berbagai sistem, mana yang dapat paling memaksimalkan 

pencapaian tujuan-tujuan dimaksud.
4
 Parameter Pemilu dapat 

dinilai dari:  

 

1. Menyediaan representasi  

 Representasi bisa hadir dalam setidak-tidaknya empat 

bentuk. Pertama, representasi geografis yang mengisyaratkan 

bahwa setiap daerah, entah itu kota kecil atau kota besar, sebuah 

provinsi atau sebuah dapil, mempunyai anggota-anggota badan 

legislatif yang dipilih dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada 

daerah mereka. Kedua, pembagian ideologis dalam masyarakat bisa 

diwakiIi dalam badan legislatif, entah itu melalui perwakilan dari 

partai-partai politik atau wakiI-wakiI independen atau kombinasi 

keduanya, Ketiga, sebuah badan legislative mungkin 

merepresentasikan situasi politis partai yang ada dalam suatu 

negara sekalipun partai-partai politik tidak nempunyai sebuah basis 

ideologis. Jika separuh pemilih memberikan suara untuk satu partai 

politik tetapi partai tersebut tidak, atau nyaris tidak memenangkan 

satu pun kursi di badan legislative, maka sistem itu tidak bisa 

dikatakan merepresentasikan kehendak rakyat. Keempat, konsep 

representasi deskriptif memandang bahwa badan legislative hingga 

batas tertentu harus menjadi “cermin bangsa” yang mestinya 

nemandang, merasakan, berfikir dan bertindak dalam cara yang 

                                                           
4
 Andrew Reynols, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Desain Sistem Pemilu: Buku 

Panduan Baru Internasional IDEA, (Stockholm, Swedia: International Institute 

For Democracy and Electorasal Assistance, 2005), hlm. 10-14 
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mencerminkan rakyat secara keseluruhan. Sebuah badan legislatif 

yang cukup deskriptif akan mencakupi laki-laki dan perempuan, 

tua dan muda, miskin dan kaya, dan mencerminkan afiliasi 

keagamaan, komunitas, linguistic dan kelompok-kelompok etnis 

yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat
5
 

 

2. Menjadikan Pemilu yang bermakna  

 Partisipasi pemilu, setidak- tidaknya sebagai sebuah 

pilihan bebas, juga dianggap meningkat ketika hasil pemilihan 

umum, baik di tingkat nasional maupun di daerah pemilih yang 

bersangkutan, tampaknya akan membuat perubahan signifikan bagi 

arah pemerintahan di masa depan. Jika anda tahu bahwa calon 

unggulan anda tidak mempunyai peluang memenangkan kursi di 

dapiI anda, apa insentifnya untuk memberikan suara? Dalam 

beberapa sistem Pemilu “suara terbuang” (yaitu suara sah yang 

tidak terpakai dalam pemilihan kandidat yang ada, berbeda dari 

surat suara rusak atau tidak sah, yang tidak dihitungl bisa mencapai 

proporsi substansial dari total suara nasional.
6
 

  

3. Menyediakan insentif bagi konsilidasi  

 Sistem pemilu tidak hanya bisa dilihat sebagai cara untuk 

mewujudkan badan-badan pemerintahan melainkan juga sebagai 

sarana manajemen konfIik dalam suatu masyarakat. Beberapa 

sistem, dalam beberapa situasi, akan mendorong partai-partai 

membuat seruan inklusif bagi dukungan pemilu di luar basis suara 

inti mereka, sekalipun sebuah partai mengandalkan dukungan 

utamanya dari para pemilih kulit hitam, sebuah sistem pemilu 

tertentu bisa memberikan insentif untuk juga menarik para pemilih 

kulit putih, atau yang Iainnya. Dengan demikian, platform 
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kebijakan partai akan menjadi tidak cenderung memecah belah dan 

eksklusif, dan lebih condong pada upaya pemersatuan dan bercorak 

inklusif. Insentif-insentif sistem pemilu serupa bisa menjadikan 

partai-partai tidak begitu eksklusif secara etnis, keaderahan, 

kebahasaan dan ideologis.
7
 

 Pada Sisi mata uang yang Iain, sistem pemilu bisa 

mendorong para pemilih untuk melihat di luar kelompok mereka 

sendiri dan berfikir untuk memberikan suara bagi partai-partai yang 

secara tradisional mewakili sebuah kelompok yang berbeda. 

Perilaku memberi suara semacam itu melahirkan akomodasi dan 

pembangunan komunitas. Sistem-sistem yang memberi pemilih 

lebih dari satu suara atau memungkinkan pemilih mengurutkan 

pada kandidat berdasarkan preferensi akan memberi ruang bagi 

para pemilih untuk menembus batas-batas yang sudah tertanam 

sudah tertanam dalam pikiran. Pada pemikiran umum persetujuan 

Jum'at Agung 1998 di Irlandia Utara, misalnya, transfer suara 

berdasarkan sistem STV memberi keuntungan bagi partai-partai 

“pro perdamaian” meskipun tetap mendatangkan hasil yang pada 

umumnya proporsional. Namun, pada pemilihan umum 2003, 

pergeseran dalam suara preferensi-pertama pada partai-partai garis 

keras cenderung menenggelamkan efek-efek semacam itu.  

 

4. Memfasilitasi pemerintahan yang stabil dan efisien  

 Prospek bagi sebuah pemerintahan yang stabil dan efisien 

tidak ditentukan oleh sistem pemilu saja, tetapi hasil-hasil yang 

diberikan sebuah sistem bisa memberi sumbangan bagi stabilitas 

dalam sejumlah aspek penting. Pertanyaan-pertanyaan kuncinya 

adalah apakah para pemilih menganggap sistem tersebut adil atau 

tidak, apakah pemerintah bisa mengesahkan peraturan perundang-

undangan dan memerintah secara efisien atau tidak, dan apakah 
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sistem tersebut menghindari diskriminasi terhadap berbagai pihak 

atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu.
8
  

 Persepsi tentang hasil-hasil yang diperoleh adiI atau tidak 

sangat berbeda dari satu negara dengan negara Iainnya. Dua kali di 

Inggris (UK) (pada 1951 dan 1947) partai yang meraih paling 

banyak suara di negara itu secara keseluruhan tetapi justru 

mendapatkan kursi lebih sedikit dari lawan-lawannya, tetapi ini 

lebih dianggap sebagai perkecualian ganjiI dari sebuah sistem ada 

pada dasarnya mapan ini (FPTP) daripada suatu ketidakadilan 

sepenuhnya yang harus dibatalkan. Sebaliknya hasil-hasil serupa di 

selandia Baru pada 1978 dan 1981, di mana partai Nasional tetap 

memegang kekuasaan walaupun meraih suara lebih sedikit dari 

Partai Buruh yang beroposisi, dipuji karena memenuhi gerakan 

pembaharuan yang menimbulkan perubahan sistem pemilu.  

 Pertanyaan apakah pemerintah yang berkuasa mampu 

nængesahkan peraturan perundang-undangan secara efisien atau 

tidak untuk sebagiannya terkait dengan mampu tidaknya 

pemerintah menghimpun sebuah mayoritas yang cukup kuat dalam 

lembaga legislative, dan pada gilirannya hal itu terkait dengan 

sistem pemilu. Pada umumnya, sistem Pemilu pluralitas/mayoritas 

lebih berpeluang menghasilkan lembaga legislatif dimana satu 

partai bisa mengungguli gabungan oposisi, sedangkan sistem PR 

memberi kemungkinan lebih besar melahirkan pemerintahan 

koalisi. Namun, perlu diingat bahwa sistem PR juga bisa 

menghasilkan mayoritas satu partai, dan sistem pluralitas/mayoritas 

bisa saja tidak memberi satu partai pun sebuah mayoritas yang 

cukup kuat. Banyak yang tergantung pada struktur sistem partai 

dan sifat masyarakat itu sendiri.  

Akhirnya, sistem harus sejauh memungkinkan bertindak 

netral secara pemilu terhadap semua partai dan kandidat; sistem 
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tersebut tidak boleh mendiskriminasikan secara terbuka 

kelompokkelompok politik mana saja. Persepsi bahwa politik 

pemilu di sebuah negara demokrasi adalah arena permainan yang 

tidak imbang merupakan pertanda bahwa tatanan politik yang ada 

lemah dan instabilitas hanyalah soal waktu. Sebuah contoh 

dramatisnya adalah pemilihan umum 1998 di Lesotho, di mana 

Konggres Lesotho untuk Demokrasi meraih semua kursi di 

parlemen dengan hanya 60 persen suara menggunakan sistem 

FPTP. Kekacauan public yang menyusul, berpuncak dengan 

permintaan intervensi militer di negara itu oleh Masyarakat 

Pembangunan Afrika bagian Selatan, memperlihatkan bahwa hasil 

semacam itu bukan saja tidak adil tetapi juga berbahaya, dan sistem 

pemilu itu pun diubah untuk pemilihan umum di masa depan. 

 

5. Meminta pertanggung jawaban pemerintah  

Akuntabilitas adalah salah satu landasan pemerintah yang 

representatif. Tidak adanya akuntabilitas sangat mungkin 

menimbulkan instabilitas jangka panjang. Sebuah sistem politik 

yang akuntabel adalah sistem politik dimana pemerintah 

bertanggung jawab terhadap para pemilih dengan 

pertanggungjawaban sebesar mungkin. Para pemilih harus bisa 

mempengaruhi struktur pemerintahan, entah itu dengan mengganti 

koalisi partai-partai berkuasa atau dengan menggusur sebuah partai 

dari kekuasaan jika gagal menjalankan tugasnya. Sistem pemilu 

yang dirancang dengan layak akan memudahkan tujuan ini. 

Jelaslah bahwa sistem pemilu memiliki dampak besar pada isuisu 

tata kelola pemerintahan yang lebih luas, entah itu dalam sistem 

presidensial maupun parlementer. 9 
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6. Meminta pertanggung jawaban wakil-wakil perorangan  

Akuntabilias pada tataran individual adalah kemampuan 

pemilih untuk secara efektif mengontrol mereka yang begitu sudah 

terpilih, mengkhianati janji-janji yang mereka sampaikan selama 

kampanye atau menunjukkan ketidakcakapan atau bermalas-

malasan dalam jabatan mereka dan “mendepak” mereka. Beberapa 

sistem menekankan peran kandidatkandidat yang populer di tingkat 

lokal, bukan kandidat-kandidat yang diusulkan sebuah partai 

sentral yang kuat.
10

 

Sistem pluralitas/ mayoritas lazimnya dipandang 

memaksimalkan kemampuan pemilih untuk menggusur wakil 

perorangan yang tidak memuaskan. Sekali lagi, kadang-kadang ini 

masih berlaku. Bagaimanapun juga, hubungan tradisional itu 

menjadi lemah ketika pemilih lebih mengaitkan diri dengan partai 

daripada dengan kandidat, seperti di Inggris. Pada saat yang sama, 

sistem daftar bebas dan STV dirancang untuk memungkinkan para 

pemilih melakukan pilihan kandidat dalam konteks sebuah sistem 

proporsional. 

 

B.1. Analisis Sistem Pemilu Terbuka dan Tertutup  

Revisi UU Pemilu tengah digarap oleh Pemerintah dan 

DPR, untuk dijadikan landasan dalam Pemilu serentak 2019. Salah 

satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah terkait sistem 

pemilihan. Dalam draft RUU Pemilu, Pasal 138 ayat (2) dan (3), 

pemerintah mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas. 

Kemudian pemerintah mengusulkan Sistem proprosional terbuka 

terbatas digunakan khususnya untuk pemilihan anggota DPR dan 

DPRD. Pemerintah pun telah menyusun mekanisme penentuan 

calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) terpilih melalui sistem 
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Pemilu tersebut.
11

 Sistem proporsional terbuka terbatas sebagai 

alternatif, juga kompromi dari sistem terbuka dan sistem tertutup. 

Keterbukaan terletak pada transparansi daftar nama calon legislatif 

meski masyarakat memilih gambar partai. Adapun urutan calon 

legislatif ditentukan oleh partai.
12

 Sistem Pemilu terbuka terbatas 

merupakan jalan tengah guna menyiasati kekurangan dari sistem 

Pemilu tertutup dan sistem Pemilu terbuka. Manfaat sistem pemilu 

terbuka terbatas, setidaknya memberi peluang yang sama antara 

kinerja tiap caleg dengan kinerja partai politik (parpol) secara 

kelembagaan. Sesuai usulan pemerintah, manfaat itu dapat 

dipertegas melalui tiga cara penentuan kursi caleg terpilih. 

Pertama, jika dalam pemilu nanti yang mencoblos nama 

tiap caleg suaranya lebih besar daripada yang mencoblos tanda 

gambar parpol, maka suara yang mencoblos tanda gambar parpol 

dikonversi ke suara caleg yang memiliki perolehan suara terbanyak 

pada dapil terkait dan penentuan kursinya berdasarkan suara 

terbanyak caleg. Kedua, sebaliknya jika yang mencoblos nama tiap 

caleg suaranya lebih kecil daripada yang mencoblos tanda gambar 

parpol, maka suara yang mencoblos nama tiap caleg dikonversi ke 

suara parpol dan penentuan caleg terpilihnya berdasarkan nomor 

urut. Ketiga, jika yang mencoblos nama tiap caleg suaranya lebih 

besar daripada yang mencoblos tanda gambar parpol, maka suara 

yang mencoblos tanda gambar parpol dikonversi ke suara caleg dan 

penentuan kursinya berdasarkan suara terbanyak. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, 

menegaskan penerapan sistem pemilihan proporsional terbuka 

maupun proporsional tertutup tak melanggar konstitusi. Ia 

meluruskan anggapan bahwa putusan MK Nomor 22-23/PUU-
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 Sistem Pemilu Terbuka Terbatas, Ini Kelebihanya, 11 Mei 2017, 
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 Lutfy Mairizal Putra, Alasan Pemerintah Usulkan Sistem Pemilu Terbuka 
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VI/2008 mengharuskan sistem Pemilu proporsional terbuka. 

Sehingga kalau sekarang mau (sistem proporsional) tertutup lagi 

juga sah. Tidak ada sistem Pemilu yang tidak konstitusional. 

Mahfud menjelaskan saat memutuskan soal sistem pemilihan ini, 

MK hanya menentukan bahwa syarat 30 persen dari Bilangan 

Pembagi Pemilih (BPP) untuk dihitung berdasarkan sistem 

proporsional terbuka, tidak adil.
13

 

Ada tiga opsi sistem Pemilu yang tengah dibahas untuk 

disepakati, yakni sistem proporsional terbuka, sistem proporsional 

tertutup, dan sistem proporsional terbuka terbatas. Pengamat politik 

dari LIMA, Ray Rangkuti menilai sistem pemilu terbuka terbatas 

tidak ada bedanya dengan sistem Pemilu tertutup. Sistem tersebut 

pun bertolak belakang dengan semangat reformasi.
14

 

 

B.1.1. Analisis Sistem Pemilu yang Menyediakan Representasi  

Sistem terbuka sangat tepat untuk mewujudkan hak 

memilih dan dipilih masyarakat sedangkan sistem tertutup dan 

terbuka terbatas sama seperti membeli kucing dalam karung 

sehingga masih terdapat pembatasan terhadap hak memilih 

masyarakat tehadap calon yang dinginkannya. Melalui sistem 

Pemilu terbuka tersedia mekanisme menghukum calon yang tidak 

mementingkan kepentingan masyarakat dengan tidak memilih figur 

yang tidak layak. Sedangkan dalam sistem Pemilih Tertutup dan 

Terbuka Terbatas masyarakat tidak dapat langsung menghukum 

calon yang tidak menunjukkan integritas yang baik terhadap 

masyarakat dengan tidak memilihnya karena yang memilih anggota 

dewan adalah partai politik pemenang pemilu. Hanya saja 

persamaan dari ketiga Sistem Pemilu tersebut adalah sama-sama 
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Belakang dengan Reformasi, Jakarta, Kompas, 18 Maret 2017 

149 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

merepresentasikan geografis daerah pemilihan baik untuk tingkat 

DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Porvinsi, DPR dan oleh karena itu 

masingmasing anggota legislatif yang terpilih harus 

bertanggungjawab terhadap konstituennya pada daerah 

pemilihannya masing-masing. 

Demikian pula dalam mengembangkan ideologi, Sistem 

Pemilu Terbuka menciptakan kesempatan yang sangat besar agar 

pemilih memilih calon yang benar-benar memiliki gagasan, 

persepsi, visi, misi dan tujuan yang sama. Dengan memilih calon 

yang memiliki ideologi yang sama tersebut diharapkan kepentingan 

pemilih tersebut dapat dipenuhi oleh calon yang dipilihnya. 

Sebaliknya pada sistem Pemilu tertutup dan terbuka terbatas, 

pemilih hanya memilih parpol sehingga tidak mempunyai 

kesempatan yang besar untuk memilih sosok yang layak dan pantas 

untuk melaksanakan cita-cita, visi, misi dan harapanharapan 

mereka. Parpol yang bonavide tidak dapat menjamin sepenuhnya 

terhadap integritas dan kapasitas calon legislatif yang diusungnya. 

Namun kelemahan dari sistem terbuka adalah lebih 

menuntut peningkatan kinerja dari calon legislatif (caleg) daripada 

meningkatkan kinerja parpol, karena pemilih selalu melihat dan 

memilih caleg daripada parpolnya. Hal ini berdampak kurang baik 

bagi peran parpol dalam menampung aspirasi masyarakat 

sebaliknya hal ini memberikan expectacy yang sangat besar bagi 

calon anggota legislatif untuk memenuhi semua tuntutan 

masyarakat. Oleh karena itu dalam sistem terbuka dapat saja terjadi 

parpol yang mengusung caleg tidak dapat memenangkan Pemilu 

namun caleg tersebut memperoleh jumlah suara yang besar dan 

dapat duduk di Senayan. Sebaliknya dalam sistem tertutup lebih 

mendorong parpol untuk memaksimalkan perkerjaannya untuk 

merealisasikan aspirasi masyarakat dan masyarakat hanya dapat 

menuntut kepada partai karena tidak memilih calon anggota dewan 
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dari partai tersebut. Hal ini sangat buruk bagi target-target 

pekerjaan yang semestinya dapat direalisasikan dengan segera oleh 

anggota legislatif karena masyarakat tentunya tidak pernah 

menagih janji-janji politik kepada anggota dewan namun sudah 

pasti menuntut parpol agar segera memenuhi seluruh janji-janji 

politiknya. Dengan demikian parpol yang memenangkan pemilu 

sudah pasti memiliki anggota leguslatif yang duduk di Senayan. 

Dalam bidang ini sistem yang terbaik adalah Sistem terbuka 

terbatas karena masyarakat dapat memilih parpol yang diyakininya 

dan dapat pula memilih daftar nama-nama caleg yang diusung 

parpol. Apabila partai tersebut memenangkan Pemilu maka partai 

tersebutlah yang akan memilih caleg yang diusungnya. Masyarakat 

dapat menuntut baik kepada partai politiknya maupun kepada 

anggota legislatif untuk memenuhi semua janji-janji kampanyenya. 

Parpol harus saling bersinergi menyusun skala prioritas dan strategi 

untuk mecapai semua program-program kerjanya. Namun 

kelemahan dari sistem ini caleg yang dipilih partai belum tentu 

orang yang mempunyai integritas dan kapasitas yang baik, dapat 

saja caleg tersebut dipilih karena adanya unsur kedekatan atau 

adanya “money politic”. Pada saat kampanye mesin parpol lebih 

banyak bekerja daripada caleg, tetap saja pemilih dihadapkan pada 

pilihan membeli kucing dalam karung, karena pada saat pemilu 

yang disuguhkan hanya daftar nama-nama caleg dari suatu parpol. 

Parpol yang memenangkan Pemilu sudah pasti juga memiliki 

anngota dewan yang duduk di lembaga DPR. 

Pada sistem pemilu terbuka seluruh masyarakat yang 

memenuhi syarat dapat memilih caleg sesuai dengan kehendak 

masyarakat, oleh karena itu siapapun yang terpilih mencerminkan 

profil rakyat secara keseluruhan yang juga mencakup dan 

menggambarkan perwakilan dari laki-laki, perempuan, tua dan 

muda, miskin dan kaya, dan mencerminkan afiliasi keagamaan, 
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komunitas, linguistik, dan kelompok-kelompok etnis yang berbeda-

beda dalam masyarakat. Oleh karena itu calon legislatif yang 

tepilih haruslah memandang, merasakan, berfikir, dan bertindak 

dalam cara yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan. Namun 

pada sistem pemilu tertutup dan terbuka terbatas seluruh 

masyarakat yang memenuhi syarat tidak dapat memilih caleg sesuai 

dengan harapan masyarakat, oleh karena itu siapapun yang terpilih 

tidak dapat mewakili profil rakyat secara keseluruhan yang belum 

tentu mencakup dan menggambarkan perwakilan dari laki-laki, 

perempuan, tua dan muda, miskin dan kaya, dan tidak dapat 

merefleksikan afiliasi keagamaan, komunitas, linguistik, dan 

kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda dalam masyarakat. 

Oleh karena itu caleg yang terpilih belum tentu dapat memandang, 

merasakan, berfikir, dan bertindak dalam cara yang mencerminkan 

rakyat secara keseluruhan. 

 

B.1.2.  Analisis Sistem Pemilu yang Bermakna Bagi 

Masyarakat  

Pada sistem terbuka foto dan nama caleg serta gambar 

simbol partai dicantumkan secara bersamaan sehingga masyarakat 

tidak lagi menebak-nebak siapa yang dipilihnya dan caleg tidak 

dipilih oleh parpol. Dengan kejelasan profil caleg dan memuat 

seluruh calon-calon yang akan bersaing dalam pemilu akan 

meningkatkan antusiasme masyarakat yang memenuhi syarat untuk 

berpartisipasi dalam Pemilu. Disamping itu calon-calon legislatif 

dapat bersaing dengan fair karena tidak dipilih berdasarkan nomor 

urut namun berdasarkan jumlah real kertas suara yang memilih 

caleg tersebut. Diantara sekian banyak caleg tentunya ada nama-

nama yang menjadi favorit pemilih dan bagi followers sejati hal ini 

memberikan gairah memilih yang tinggi. Sebaliknya pada sistem 
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pemilih tertutup dan terbuka terbatas, foto caleg tidak dicantumkan 

bersamaan dengan gambar symbol partai. 

Khusus dalam sistem terbuka terbatas, nama partai dapat 

dicantumkan bersama dengan gambar symbol parpol, namun dalam 

sistem tertutup nama caleg tidak dicantumkan bersamaan dengan 

gambar symbol parpol. Oleh karena itu masyarakat hanya 

mengandalkan insting dan menebak-nebak caleg yang akan duduk 

di Senayan. Dengan tiadanya gambar caleg akan menurunkan 

gairah masyarakat yang memenuhi syarat mengikuti pemilu untuk 

berpartisipasi dalam Pemilu. Selain itu caloncalon legislatif hanya 

menunggu keputusan dari parpol tentang siapa yang berhak 

menjadi anggota DPRD, DPD dan DPRD. Tentu saja hal ini juga 

mengurangi animo caleg untuk mengikuti Pemilu. Masyarakat 

tidak akan menemukan calon yang sesuai dengan keinginannya 

sehingga menurunkan gairah politik masyarakat dan pada akhirnya 

meningkatkan golongan putih atau orang yang tidak mengikuti 

Pemilu. 

 

B.1.3. Analisis Sistem Pemilu yang Menyediakan Insentif Bagi 

Konsiliasi  

Melalui sistem pemilu terbuka masyarakat dapat memilih 

langsung figur-figur yang lebih mengedepankan persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia. Figur-figur tersebut diyakini dapat 

menjadi corong masyarakat untuk menggerakkan tindakan-

tindakan yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Sedangkan pada sistem pemilu tertutup, masyarakat tidak dapat 

memilih langsung figur-figur yang tepat untuk mengutamakan 

persatuan dan kesatuan bangsa. Semua hal ditentukan oleh parpol 

terutama dalam menentukan caleg. Oleh karena itu masyarakat 

tidak dapat berharap banyak untuk meminta caleg yang telah 

terpilih menggunakan kewenangannya mendorong eksekutif untuk 
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menyusun program-program yang mempererat persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

 

B.1.4. Analisis Sistem Pemilu yang Meminta 

Pertanggungjawaban Wakil-Wakil Perorangan  

Pada sistem Pemilu terbuka masyarakat dapat langsung 

menuntut janji-janji kampanye caleg yang menang dalam pemilu. 

Sedangkan dalam sistem pemilu tertutup dan terbuka terbatas, 

masyarakat tidak dapat langsung menuntut janji-janji kampanye 

caleg yang menang dalam pemilu. Satu-satunya upaya yang dapat 

dilakukan masyarakat yaitu menuntut janji-janji kampanye parpol 

yang menang dalam pemilu. Tentu saja tuntutan ini lebih sulit 

karena yang dituntut adalah suatu badan hukum bukan orang 

perorangan sehingga dapat saja diantara pengurus-pengurusnya 

mengelak untuk memenuhi janji-janji mereka sedangkan bila 

masyarakat menuntut janji-janji caleg pada saat kampanye dapat 

langsung terarah pada orang yang telah berjanji di depan orang 

banyak atau masyarakat. 

 

B.2.1.Ambang Batas Parlementer Menyederhanakan Jumlah 

Parpol 

 Salah satu tujuan pemberlakuan ambang batas parlemen 

adalah untuk menciptakan sistem multipartai yang sederhana. 

Hanta Yudha dalam buku Presidensialisme Setengah hati: Dari 

Dilema ke Kompromi (2010) menulis bahwa parliamentary 

threshold (PT) merupakan ambang batas persyaratan minimal yang 

harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi di parlemen
15

. 

Aturan tersebut mulai diterapkan pada Pemilu 2009. Sedangkan 

pada Pemilu 2004 yang diberlakukan bukan PT, melainkan 
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 Abdul Aziz, Lagu Lama Perdebatan Ambang Batas Parlemen, (10 Februari 

2017) <https://tirto.id> 
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electoral threshold (ET) atau ambang batas persyaratan minimal 

yang harus diperoleh partai untuk bisa mengikuti pemilu 

berikutnya. Hanta menegaskan bahwa, ET tidak memiliki implikasi 

terhadap penyederhanaan kekuatan politik di parlemen. 

 Dalam konteks logika politik pemerintahan, sebenarnya 

bukan jumlah parpol peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi 

jumlah ideal kekuatan parpol yang perlu diberdayakan dan 

dirampingkan di parlemen. Dalam praktik politik keseharian, 

pemerintah berhadapan dengan parpol yang berada di parlemen, 

bukan seluruh partai peserta Pemilu. Karena itu, penerapan aturan 

ambang batas parlemen jauh lebih efektif ketimbang penerapan ET. 

Menurut Hanta, PT lebih efektif mengurangi jumlah parpol peserta 

Pemilu, karena lebih jelas konsekuensi politiknya. Misalnya, parpol 

yang tidak mampu mencapai ambang batas yang telah ditetapkan, 

maka tidak boleh mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini dapat 

dilihat dari gelaran Pemilu 2009, dimana dari 38 partai politik yang 

menjadi peserta pemilu hanya sembilan yang lolos ketentuan 

ambang batas parlemen 2,5 persen, yaitu: Demokrat, Golkar, PDIP, 

PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura. Hal ini juga terjadi 

pada Pemilu 2014 yang diikuti oleh 12 partai, dan yang lolos aturan 

ambang batas parlemen 3,5 persen hanya sepuluh partai. 

 Selain untuk menerapkan aturan ambang batas parlemen 

maka upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian juga 

dilakukan dengan mengecilkan alokasi kursi pada setiap dapil. 

Nico Handani Siahaan dalam “Formula Penyederhanaan Jumlah 

Parpol di Parlemen pada Pemilu Indonesia” yang dimuat pada 

Jurnal Politika (Vol.7 No.1, April 2016) mengungkapkan bahwa 

tujuan penyederhanaan jumlah parpol tidak hanya terfokus pada 

pendirian partai, tetapi juga pada saat parpol akan memasuki 

parlemen. 

155 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 Hal tersebut dikarenakan hanya parpol di parlemen yang 

memiliki kekuasaan legislasi untuk membuat perundang-undangan. 

Untuk lolos ke parlemen parpol harus mampu melewati angka 

ambang batas yang telah ditentukan secara politik dalam UU 

Pemilu. Selain itu parpol juga harus bersaing di dapil untuk 

mendapatkan kursi. Pada Pemilu 2004, misalnya, alokasi kursi di 

dapil sebesar 3-12 kursi. Kemudian, pada Pemilu 2009 dan Pemilu 

2014 alokasi kursi di dapil dikecilkan menjadi 3-10 kursi saja. 

Alokasi kursi yang semakin kecil pada setiap dapil juga 

membentuk sistem kepartaian yang lebih efektif. Sehingga hanya 

parpol yang memiliki basis dukungan yang besar pada daerah 

pemilihan yang akan mendapatkan kursi. Semakin sedikit jumlah 

partai peserta Pemilu, maka angka ambang batas alamiah juga 

semakin tinggi. Maka tidak heran jika persoalan ambang batas 

parlemen selalu marak diperbincangkan setiap ada kesempatan 

merevisi UU Pemilu. 

 

B.2.2. Analisis Ambang Batas Kepresidenan 20%  

DPR telah menggelar sidang paripurna untuk menyepakati 

RUU Penyelenggaraan Pemilu. Paripurna digelar setelah 

mengalami beberapa kali deadlock. Penyebabnya adalah seluruh 

fraksi belum sepakat soal ambang batas Pemilu Presiden 2019 atau 

PT.
16

  Fraksi-fraksi pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem, 

Golkar, PPP, dan Hanura memberikan argumentasi yang kuat agar 

PT sebesar 20%. Sedangkan Gerindra dan PKS meminta PT 

sebesar 0% sementara Fraksi PAN dan PKB cenderung mendukung 

batas 10%.  

Namun jika DPR memutuskan PT sebesar 20 %, keputusan 

ini disebut melanggar putusan MK bernomor 14/PUU-XI/2013 

                                                           
16

 Refly Harun: Presidential Threshold 20% Langgar Konstitusi, (20 Juli 2017) 

<http://www.kumparan.com 
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yang mengatur pemilu serentak 2019. Pakar hukum dan tata negara 

Refly Harun mempertanyakan dasar hukum jika ambang batas 

pemilu presiden 20%. Pembahasan RUU Pemilu yang pelik dan 

menyita waktu, mestinya didasarkan pada kepentingan bangsa dan 

negara.
17

 Tapi perdebatan yang berasal dari putusan MK Nomor 

14/PUUXI/2013 itu, menjadi multitafsir karena dibawa ke ruang 

politik sejak rapat pansus perdana Oktober 2016 hingga sidang 

paripurna. 

Muncullah 3 opsi, yaitu PT sebesar 20% kursi parlemen 

atau 25% suara nasional, yang diusung PDIP, Golkar, PKB, PPP, 

Nasdem dan Hanura. Opsi kedua meniadakan PT yang didorong 

Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Namun di luar sikap fraksi 

tersebut, terdapat beberapa alasan penolakan PT tersebut, yaitu: 

1. Tidak ada basis angka hasil Pemilu legislatif yang bisa dijadikan 

dasar prasyarat pencalonan presiden, karena pemilunya 

dilaksanakan secara serentak. Alasan koalisi PDIP menggunakan 

angka PT pada Pileg 2014, dianggap tidak logis karena Pemilu 

2019 bukan bagian dari Pileg 2014. 2. Ketentuan ambang batas 

pencalonan presiden bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 

NRI 1945, yang menjamin hak setiap parpol peserta Pemilu bisa 

mengajukan pasangan calon presiden (capres). Secara politik 

ketentuan ambang batas pencalonan presiden juga akan dianggap 

membatasi kesempatan partai atau warga negara lain maju menjadi 

pasangan capres. 3. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden 

justru berpotensi menyulitkan Incumbent jika mencalonkan diri 

kembali menjadi presiden di periode 2019-2024. Apalagi bagi 

parpol lain yang mengantongi kursi lebih sedikit. 4. Pembahasan 

RUU Pemilu ini memperlihatkan kepada publik, bahwa RUU 

Pemilu yang sedang dibahas hanyalah untuk kepentingan jangka 
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 5 Alasan Presidential Threshold Tak Bisa Dipakai di Pemilu 2019, (20 Juli 

2017), <http://m.kumparan.com> 
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pendek para pembentuk UU, khususnya parpol peserta pemilu di 

DPR dalam menghadapi Pemilu 2019. 5. Alasan penguatan sistem 

presidensial dengan besarnya dukungan koalisi kepada satu capres, 

tak menjamin koalisi itu bertahan. Pada faktanya, di tengah 

perjalanan pemerintahan, parpol bisa bergabung di tengah jalan 

atau bisa menarik dukungan. 

 

B.2.3.  Analisis Ambang Batas Kepresidenan yang 

Menyediakan Representasi  

Angka PT 20 % yang disetujui oleh DPR dan Pemerintah 

pada tanggal 21 Juli 2017 lalu merepresentasikan situasi politis 

Indonesia sejak reformasi dilaksanakan. Tingginya PT sebaiknya 

dinilai dalam kerangka berfikir yang positif dan konstruktif. 

Kebijakan ini sangat tepat dilakukan karena dalam melaksanakan 

tugas-tugas setelah pemilu Presiden harus mendapat dukungan 

yang kuat dari parlemen. Disamping dukungan yang kuat dari 

parlemen calon presiden juga mendapat legitimasi politik dari 

seluruh rakyat Indonesia karena telah dipilih secara demokratis. 

Dari beberapa pengalaman-pengalaman Indonesia setelah reformasi 

rendahnya dukungan ambang suara kepresidenan menyebabkan 

presiden tidak mendapat dukungan terhadap program-program 

pembangunan yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. 

Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman ketatanegaraan ini patut 

dan layak pemerintah dan DPR mengambil kebijakan tersebut. 

Meskipun begitu ketentuan ini dapat saja menyebabkan 

partisipasi politik masyarakat menjadi turun. Dengan ketentuan 

tersebut jumlah pasangan capres dan wakil presiden (wapres) 

menjadi sangat kecil, akibatnya masyarakat kehilangan kesempatan 

untuk memilih figur-figur yang ingin bersaing dalam Pemilu. 

Disamping itu ketentuan ini juga semaki memperkecil kesempatan 

bagi capres dari berbagai latar belakang misalnya dari agama, 
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komunits, linguistik, dan kelompokkelompok etnis yang berbeda-

beda dalam suatu masyarakat. 

Dari kedua pandangan tersebut untuk menghadapi situasi 

Pemerintahan Indonesia saat ini kebijakan PT sebesar 20 % 

tersebut sangat tepat untuk dilaksanakan. Pemerintah harus kuat 

dan didukung oleh semua komponen untuk melaksanakan semua 

kebijakan dan program pembangunan nasional. Hal ini bukan 

berarti bahwa pemerintah anti kritik tetapi kritik itu hendaknya 

dibangun untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan saat ini. 

Ketika keputusan telah dibuat oleh pemerintah dan diawasi oleh 

DPR maka tidak boleh ada satu kekuaatan apapun yang boleh 

mengganggu dan merusak pelaksanaan pembangunan yang 

merupakan amanat UU tersebut. Oleh karena itu berdasarkan 

pengalaman yang selalu terjadi berulang-ulang sebaiknya semua 

pihak menyetujui PT sebesar 20%. 

 

B.2.4. Analisis Ambang Batas Kepresidenan yang Menjadikan 

Pemilu yang Bermakna  

Ambang batas Kepresidenan yang tinggi yaitu 20% 

menyebabkan hanya sedikit putra-putri antara koalisi pemerintah 

dan partai opisisi. Demikian pula transparansi, kebersamaan, dan 

kerja yang berorientasi pada tujuan nasional yang dibangun figur 

Presiden terpilih tentunya akan meningkatkan trust dan kerjasama 

yang baik dengan partai oposisi. 

Namun dari sisi konsiliasi masyarakat syarat ambang batas 

ini menyebabkan masyarakat tidak dapat mendukung figur-figur 

yang menarik, menginspirasi dan menjadi panutan mereka karena 

syarat ini menyebabkan hanya sedikit pasangan capres dan 

cawapres yang dapat bersaing pada pilpres. Bagi sebagian orang 

yang tidak dapat menerima kenyataan tersebut tentu pula semakin 

meningkatkan rasa tidak puas terhadap kinerja penyelenggara 
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Pemilu. Bertumpuknya rasa yang tidak puas bukan tidak mungkin 

menyebabkan pergesekan sosial bagi kelompok masyarakat yang 

tidak bisa mendukung calon calon Presiden yang dikaguminya 

tersebut. Disamping itu Figur Presiden dan Wapres idealnya dapat 

menggambarkan Indonesia mini, mewakili Jawa dan luar Jawa. Hal 

ini mengingat meskipun jumlah penduduk Jawa lebih dari separuh 

penduduk Indonesia namun pulau Jawa adalah Pulau terkecil dari 

lima pulau besar di Indonesia, oleh karena itu keterwakilan 

terhadap pulau di luar Jawa, keseimbangan Indonesia Barat dan 

Timur, dan keseimbangan antara mayoritas dan minoritas 

sebaiknya menjadi perhatian yang sangat besar bagi partai 

pengusung yang akan menyandingkan capres dengan cawapres. 

Kualitas bagi kepribadian dan intelijensi dari  masing-masing calon 

juga merupakan senjata untuk memperekat masyarakat Indonesia 

yang sangat plural. Pandai menempatkan diri dan menyesuaikan 

pada setiap kultur, ras, etnik dan agama pada saat kampanye ke 

daerah di seluruh Indonesia membuat masyarakat terpikat akan 

pesona capres. Keyakinan masyarakat akan bertambah apabila 

capres memberikan argumentasi yang konkrit dan rasionil terhadap 

permasalahan sosial, visi, misi dan program yang akan disuguhkan 

kepada audiens pada saat debat presiden yang ditayangkan serentak 

di televisi nasional. Pertimbangan-pertimbangan ini sangat tepat 

digunakan untuk meningkatkan gairah pemilih yang sudah terlanjur 

kecewa karena pasangan yang diharapkannya tidak dapat 

bertanding dalam kontestasi presiden tersebut. 

 

B.2.6.  Analisis Ambang Batas Kepresidenan yang 

Memfasilitasi Pemerintahan yang Stabil dan Efisien  

Manfaat terbesar dari ambang batas kepresidenan sebesar 

20% adalah menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien. 

Partai pengusung capres dan partai-partai lainnya yang berkoalisi 
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dengan pemerintah tentunya akan senantiasa membantu dan 

mendukung terlaksananya pemerintahan hingga masa jabatan 

Presiden berakhir. Hal ini berakibat pula pada berkurangnya 

kemungkinan terjadinya money politics yang terpaksa harus 

diberikan agar partai-partai yang bertentangan dengan pemerintah 

mendukung program-program pemerintah.  Pemerintahan yang 

stabil dan efisien sangat dibutuhkan untuk mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif 

dan meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja. 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman ketatanegaraan Indonesai 

sejak Orde Lama hinga Reformasi dukungan yang besar dari 

legislatif akan menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien. 

B.2.7.  Analisis Ambang Batas Kepresidenan yang Meminta 

Pertanggungjawaban Pemerintah  

Dengan ambang batas kepresidenan yang tinggi yaitu 20% 

pertanggungjawaban terhadap presiden sangat besar. Legislatif dan 

masyarakat tentunya menuntut Presiden memenuhi program-

program kerja yang dijanjikannya pada saat kampanye. Untuk 

menggenapi janjijanjinya presiden harus membentuk kabinet 

dengan menteri-menteri yang berkepribadian baik serta 

professional dalam menggeluti pekerjaannya. Presiden harus selalu 

mengawasi kabinetnya dan memberikan insentif bagi menteri yang 

berprestasi dan hukuman bagi pegawai yang bermalas-malasan dan 

melanggar peraturan perundang-undangan. Ambang batas pemilu 

Kepresidenan pemilu memiliki dampak besar pada isu-isu tata 

kelola pemerintahan yang lebih luas, dalam sistem presidensial. 

Tata kelola pemerintahan itu mengarah pada penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang 

sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi 

baik secara politik maupun secara administratif menjalankan 
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disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pada dasarnya tata kelola ini akan 

meningkatkan partisipasi masyarakat, tegaknya supremaasi hukum, 

transparansi, peduli pada stakeholder/dunia usaha, berorientasi 

padan konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, 

dan visi strategis. 

 

B.3. Dapil Magnitude  

Jumlah dapil di Pemilu 2019 dapat bertambah jika ada 

perubahan angka ambang batas alokasi kursi, atau district 

magnitude, dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu oleh 

Panitia Khusus DPR-RI
18

  Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu 

Lukman Edy, jumlah dapil pada pemilu serentak mendatang bisa 

meningkat hingga 98 daerah. Sebelumnya, terdapat 77 dapil dalam 

Pemilu legislatif 2014. Dahulu (district magnitude) 3-10 kursi 

setiap dapil, kemudian diusulkan dilakukan perubahan menjadi 3-8 

kursi. Artinya jika disederhanakan terjadi penghitungan ulang dan 

berpotensi menambah sampai dengan 98 dapil dari 77 dapil. 

Lukman mengungkapkan bahwa usul perombakan alokasi kursi per 

dapil muncul dari partai-partai besar di parlemen seperti PDIP. 

Kursi parlemen pusat yang diperebutkan dalam pemilu 

2019 kemungkinan juga bertambah menjadi 575 dari sebelumnya 

560 setelah Pansus RUU Pemilu sepakat menambah jumlah 

anggota DPR pada rapat kerja RUU Pemilu. Hingga saat ini, 

tambahan 15 kursi DPR untuk pemilu nasional belum diketahui 

pengalokasiannya. Pemerintah baru meminta 5 kursi dialokasikan 

ke tiga daerah; Kalimantan Utara (3 kursi), Kepulauan Riau (1 

kursi) dan Riau (1 kursi). Lukman menegaskan bahwa alokasi 10 

kursi tambahan tersisa akan dilakukan dengan formula yang tepat. 
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 Lalu Rahadian, Daerah Pemilihan di Pemilu 2019 Beropotensi Meningkat, 

CNN Indonesia, Jakarta, (10 Juni 2017) <https://m. cnnindonesia.com> 
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Namun DPR disebut memasrahkan formula pembagian kursi 

tersebut ke pemerintah.“Formulanya pansus meminta ke 

pemerintah memformulasikan, begitu formula disampaikan secara 

lugas, DPR akan setuju. 

 

B.4. Analisis Kuota Hare dan Sainte Lague  

Sejumlah fraksi masih belum satu suara soal metode yang 

akan digunakan dalam penghitungan alokasi kursi tersebut. Akan 

tetapi, sejauh ini perdebatan soal konversi suara menjadi kursi di 

parlemen sudah mengerucut pada dua opsi, yaitu Kuota Hare dan 

Sainte Lague murni.
19

 Hasil kajian perkumpulan untuk Pemilu dan 

Demokrasi (Perludem) pada 2016 menyebutkan bahwa metode 

penghitungan suara ini berpengaruh pada: derajat proporsionalitas 

suara, jumlah perolehan kursi parpol dan sistem kepartaian. 

Penemu sistem Hare yaitu Sir Thomas Hare (1806-1891), seorang 

ahli hukum Inggris Raya. Manfaat metode Hare yaitu akan 

mengakhiri kejahatan korupsi dalam Pemilu serta ketidakpuasan 

yang mengarah kepada kekerasan di masyarakat. Metode Hare 

menggunakan kuota sederhana, yaitu jumlah minimal tertentu yang 

membuat sebuah parpol dapat memperoleh kursi di suatu dapil. 

Sebagai contoh, misalnya di suatu dapil terdapat 10.000 suara dan 

jatah 10 kursi, maka kuota untuk mendapatkan satu kursi itu adalah 

1.000 suara untuk setiap kursi. Metode kuota Hare digunakan di 

banyak negara, seperti Austria, Filipina, Italia, Korea Selatan, 

Meksiko dan berbagai negara Afrika. 

Metode Saint-Lague (1910) diambil dari nama ahli 

matematika Prancis Andre Sainte Lague, seorang guru besar 

Universitas di Paris dan aktivis kaum pekerja. Metode tersebut 

menggunakan “divisor” atau angka pembagi terkait pendistribusian 

                                                           
19

 Abdul Aziz, Istilah Kuota Hare dan Sainte Lague dalam RUU Pemilu, (05 Juli 

2017) < https://tirto.id> 
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kursi yang diperoleh oleh setiap parpol dalam suatu daerah 

pemilihan. Sainte-Lague murni menggunakan rumus seluruh 

jumlah suara yang masuk dibagi dengan angka pembagi yaitu 

sistem berbasis ratarata jumlah suara tertinggi untuk menentukan 

alokasi kursi dalam suatu dapil. Banyak negara yang menggunakan 

Sainte-Lague seperti BosniaHerzegovina, Denmark, Jerman, 

Norwegia, Swedia, dan Palestina.
20

 

 

B.4.1. Analisis Penentuan Metode Sainte Lague Murni ataukah 

Metode Hare yang Paling Menyediakan Representasi  

Bila dikaji dari tingkat keadilan keterwakilan caleg pada 

jumlah pemilih maka Sainte Lague lebih akurat mewakili 

masyarakat pada dapil namun jika dikaji dari fisibilitas partai kecil 

untuk dapat bersaing dalam Pemilu maka merugikan partai kecil 

dan menguntungkan partai besar. Sebaliknya metode Kuota Hare 

kurang merefleksikan keadilan keterwakilan jumlah pemilih pada 

dapil jika dikaji dari fisibilitas partai kecil untuk dapat bersaing 

dalam Pemilu maka menguntungkan partai kecil untuk dapat lolos 

mendapatkan kursi di legislatif. 

 

B.4.2. Analisis Penentuan Metode Sainte Lague Murni ataukah 

Metode Hare yang Paling Menjadikan Pemilu Bermakna  

Semakin akurat keterwakilan caleg dari jumlah masyarakat 

pada dapil maka akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat 

untuk mengikuti Pemilu karena masyarakat mendapat jaminan 

bahwa calon yang mereka pilih memenangkan pemilu dan 

mewakili sebagian besar masyarakat. Dengan demikian metode 

Sainte Lague sangat tepat digunakan untuk meningkatkan 

partisipasi publik mengikuti Pemilu. Sedangkan semakin tidak 
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 Abdul Aziz, Istilah Kuota Hare dan Sainte Lague dalam RUU Pemilu, (05 Juli 
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akurat keterwakilan caleg dari jumlah masyarakat pada dapil maka 

akan semakin rendah pula partisipasi masyarakat untuk mengikuti 

Pemilu karena masyarakat kecewa calon yang mereka pilih 

seharusnya dapat memenangkan Pemilu, namun kursinya diambil 

oleh caleg lain dari partai kecil. Dengan demikian metode Kuota 

Hare kurang tepat digunakan untuk meningkatkan partisipasi 

publik mengikuti Pemilu. 

 

B.4.3. Analisis Penentuan Metode Sainte Lague Murni ataukah 

Metode Hare yang Paling Menyediakan Insentif Bagi 

Konsiliasi  

Metode Sainte Lague yang lebih mengutamakan keadilan 

bagi caleg yang mendapatkan suara terbanyak, daripada 

kesempatan bagi caleg dari partai kecil untuk memenangkan 

Pemilu, maka metode ini mengakomodasi inklusifitas seluruh 

pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadatnya. 

Pada saat caleg menduduki jabatan sebagai anggota legislatif akan 

cenderung memperlakukan sama kepada semua orang dalam 

masyarakat dan cenderung mendorong eksekutif untuk membela 

kepentingan dan memberdayakan masyarakat. Hal ini akan menjadi 

semen yang memepersatukan seluruh lapisan masyarakat, 

sebaliknya metode Kuota Hare yang lebih mengutamakan 

kesempatan bagi caleg dari partai kecil daripada menciptakan 

keadilan bagi caleg yang mendapatkan suara terbanyak, maka 

metode ini kurang mengakomodasi inklusifitas seluruh pemilih. 

Pada saat caleg menduduki jabatan sebagai anggota legislatif 

cenderung kurang dekat dan kurang memahami apa yang 

diinginkan oleh masyarakat. Bila hal ini dibiarkan dan diteruskan 

bukan tidak mungkin menimbulkan rasa tidak puas yang berimbas 

pada pergesekan masyarakat yang menuntut keadilan agar caleg 
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yang mereka dukung dapat menduduki jabatan anggota legislatif 

berdasarkan suara Pemilu yang memenuhi syarat.   

 

B.4.4. Analisis Penentuan Metode Sainte Lague Murni ataukah 

Metode Hare yang Paling Memfasilitasi pemerintahan yang 

stabil dan efisien  

Implementasi metode Sainte Lague dengan tepat akan 

sungguh-sungguh merefleksikan perwakilan dari seluruh 

masyarakat sehingga aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

dapat direalisasikan dengan menyampaikan hal tersebut kepada 

pemerintah. Hal ini akan menciptakan kondisi masyarakat yang 

stabil dan efisien. Demikian pula dengan tidak banyaknya parpol 

yang berhasil masuk ke parlemen maka menciptakan struktur 

legislatif yang sederhana sehingga gagasan, usul dan program dari 

dalam legislatif sendiri maupun dari eksekutif lebih mudah untuk 

disepakati dan diimplementasikan. Oleh karena itu, kondisi ini akan 

menciPTakan pemerintahan yang stabil dan efisien  

Sebaliknya implementasi metode Kuota Hare dengan tepat 

akan sungguh-sungguh merefleksikan kepentingan parpol 

dibandingkan kepentingan masyakarat sehingga aspirasi dan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat sulit direalisasikan, saat hal 

tersebut disampaikan kepada pemerintah.  Hal ini akan 

menciptakan kondisi masyarakat yang apatis dan penolakan 

terhadap kebijakan dan program-program yang diusulkan oleh 

legislatif dan pemerintah. Demikian pula dengan banyaknya parpol 

yang berhasil masuk ke parlemen maka menciptakan struktur 

legislatif yang kompleks sehingga gagasan, usul, dan program dari 

dalam legislatif sendiri maupun dari eksekutif lebih sulit untuk 

disepakati dan diimplementasikan. Oleh karena itu, kondisi ini akan 

menciptakan pemerintahan yang sering diwarnai dengan interupsi 

yang kurang positif.  
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B.4.5. Analisis Penentuan Metode Sainte Lague Murni ataukah 

Metode Hare yang Paling Meminta pertanggungjawaban 

Wakil-Wakil Perorangan  

Tingkat akurasi metode Sainte Lague yang tinggi untuk 

memastikan kontestan yang memenangkan suara yang besar berhak 

mendapatkan jabatan anggota legislatif menyebabkan masyarakat 

sangat tepat meminta pertanggungajawaban kepada caleg yang 

memenangkan Pemilu tersebut. Kemenangan yang didukung oleh 

mayoritas masyarakat tentu saja memberikan tanggungjawab yang 

besar bagi pemenang pemilu untuk tidak mengecewakan 

masyarakat dan menunjukkan kredibilitas dan profesionalitas yang 

tinggi dari pemenang pemilu kepada masyarakat. Aspirasi yang 

disampaikan oleh masyarakat ke DPR dan DPRD secara langsung 

akan segera dikonfirmasi dan direspons oleh anggota dewan dan 

mendesak pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi masyarakat. Demikian pula ketika anggota dewan 

mencapai titik jenuh, kurang gairah dan malas dalam bekerja 

masyarakat dapat mengkritik sekaligus menyemangati anggota 

Dewan yang mereka pilih. 

Sedangkan tingkat akurasi metode Kuota Hare yang rendah 

untuk memastikan kontestan yang memenangkan suara yang besar 

berhak mendapatkan jabatan anggota legislatif menyebabkan 

masyarakat ragu-ragu meminta pertanggungjawaban kepada caleg 

yang memenangkan Pemilu tersebut. Kemenangan yang hanya 

didukung oleh keberpihakan sistem pemilu tentu saja memberikan 

tanggungjawab yang kurang bagi pemenang pemilu untuk 

memnuhi janji-janji kampanyenya sehingga cenderung kurang 

menjaga kredibilitas dan profesionalitasnya kepada masyarakat. 

Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ke DPR dan DPRD 

kurang ditanggapi oleh anggota dewan karena pemenang pemilu 
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tidak merasa bahwa kemenangan itu mutlak dari masyarakat namun 

karena kondisi yang dibentuk oleh sistem pemilu. Demikian pula 

ketika anggota dewan mencapai titik jenuh, kurang gairah dan 

malas dalam bekerja masyarakat juga enggan untuk mengkritik 

sekaligus menyemangati pemenang pemilu tersebut. 

 

C. PENUTUP  

 

Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1) bahwa sistem Pemilu yang tepat digunakan di Indonesia adalah 

Sistem Pemilu Terbuka karena pemilih dapat memilih calon 

yang memiliki gagasan, visi, dan misi yang sama, 

mencerminkan profil seluruh rakyat, meningkatkan antusiasme 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, lebih 

mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan 

menyediakan pertanggungjawaban caleg secara langsung 

sedangkan kelemahan sistem terbuka yaitu lebih menuntut 

peningkatan kinerja calon legislatif (caleg) daripada 

peningkatan kinerja parpol, karena pemilih selalu melihat dan 

memilih caleg daripada parpolnya;  

2).  tingkat ambang batas kepresidenan yang tepat digunakan di 

Indonesia adalah 20 % karena berdasarkan 

pengalamanpengalaman ketatanegaraan Indonesia sejak 

Reformasi dengan ambang batas 20% maka partai pengusung 

capres dan partai koalisi tentunya akan senantiasa membantu 

dan mendukung terlaksananya pemerintahan sehingga 

menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien. Meskipun 

begitu ketentuan ini dapat saja menyebabkan partisipasi politik 

masyarakat menjadi turun karena jumlah pasangan capres 

menjadi kecil sehingga masyarakat kehilangan kesempatan 
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untuk memilih figur-figur yang menarik, menginspirasi dan 

menjadi panutan dari berbagai latar belakang; dan  

3).  metode yang tepat untuk mengkonversi suara menjadi kursi dan 

partai politik di legislatif adalah metode Sainte Lague karena 

lebih akurat mewakili masyarakat pada dapil, mencerminkan 

keterwakilan dari beragam latar belakang sosial, ekonomi dan 

budaya pemilih, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

mengikuti Pemilu, merealisasikan aspirasi dan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat dengan menyampaikan hal tersebut 

kepada pemerintah, dan menyediakan pertanggungjawaban 

caleg terhadap janji-janji kampanyenya. Namun jika dikaji dari 

fisibilitas partai kecil untuk dapat bersaing dalam Pemilu maka 

metode ini merugikan partai kecil dan menguntungkan partai 

besar. 

 Adapun beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk 

permasalahan sistem Pemilu yang tepat di Indonesia diantaranya 

yaitu: 

1. Partai politik harus meningkatkan kredibilitas partainya karena 

kredibilitas partai politik sangat berpengaruh terhadap 

elektabilitas caleg atau capres yang diusungnya. Dengan 

kredibilitas partai yang baik dan diakui oleh rakyat banyak 

maka tidak sulit bagi caleg atau capres yang baru memasuki 

dunia politik untuk memenangkan Pemilu demikian pula 

sebaliknya kredibilitas partai yang buruk dan keburukan suatu 

partai tersebut telah menjadi rahasia umum maka akan 

menyulitkan bagi caleg atau capres yang berprestasi dan 

berpengalaman di bidang politik untuk memenangkan pemilu. 

Disamping itu pada saat melakukan kampanye, partai politik 

dan caleg maupun capres harus bersinergi untuk menggalang 

simpati dari rakyat dan bersama-sama bekerja dalam 

memenuhi janji janji politik kepada rakyat yang disampaikan 
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pada saat melakukan kampanye. Oleh karena itu sebelum 

melakukan kampanye partai politik juga harus mampu 

menunjukkan konsistensi integritasnya dengan menampung 

aspirasi rakyat tentang persoalan-persoalan yang tengah 

dihadapi masyarakat dan menyampaikan aspirasi tersebut 

kepada kader-kadernya yang duduk dilembaga legislatif. Hal 

ini menunjukkan bahwa partai politik dan caleg maupun capres 

tidak hanya bekerja pada saat kampanye saja namun selalu 

bekerja setiap saat untuk kepentingan rakyat.  

2.   Komisi Pemilihan Umum seharusnya melaksanakan sosialisasi 

tentang kualitas integritas dan profesionalitas kandidat calon 

legislatif dan presiden. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai cara salah satunya mengemas debat caleg 

maupun capres, bekerjasama dengan kementerian/lembaga 

untuk melaksanakan pendidikan demokrasi yang salah satu 

materi pembahasannya yaitu Pemilihan Umum. Selain itu 

penelitian yuridis empiris sangat perlu dilaksanakan untuk 

mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang 

partisipasi masyarakat dalam Pemilu untuk diformulasikan ke 

dalam suatu regulasi. Dengan adanya penelitian pembuat 

Undang Undang tidak hanya membuat regulasi saja namun 

mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti Pemilu.   

3.   Partai kecil yang tidak memperoleh kursi di badan legislatif dan 

tidak dapat mencalonkan Presiden bukan berarti partai-partai 

tersebut tidak dapat berkiprah dalam pembangunan. Partai-

partai tersebut yang juga mempunyai pendukung yang cukup 

besar dapat bergabung atau mendukung partai-partai besar 

untuk mengikuti Pemilu dan menampung serta merealisasikan 

aspirasi masyarakat. Selain itu partai-partai kecil juga dapat 

memberikan gagasan-gagasan baru atau hal-hal yang perlu 
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diperbaiki dalam segala bidang kepada partai-partai besar atau 

kepada legislatif atau kepada pemerintah dalam rangka 

membangun manusia Indonesia seutuhnya. 
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ABSTRAK 

 

Dalam pertimbangan mahkamah di Putusan MK No 55/PUU/2019 

dan MK No 14/PUU-XI/2013 memberikan isyarat untuk mengubah 

model pemilu serentak. Selain itu, MK juga memberikan amanah 

untuk pengambil kebijakan supaya pengambil kebijakan melakukan 

penyederhanaan partai politik demi mendukung sistem presidensial 

yang kokoh. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas 

dua permasalahan yakni: Apa landasan hukum dalam 

merekontruksi jumlah peserta pemilu? Dan Bagaimana mekanisme 

rekonstruksi peserta pemilu dalam pemilu yang akan datang?. 

Dengan demikian perubahan mekanisme pendaftaran peserta 

pemilu bisa menggunakan beberaca seperti menerapkan model 
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degradisi atau dengan cara-cara memperketat persyaratan untuk 

menjadi peserta pemilu.  

 

Kata kunci : Putusan MK, Rekontruksi, pemilu serentak, sistem 

presidensial 

 

A. PENDAHAHULUAN 

 

Persoalan pemilu, sejatinya tidak bisa terlepas dari 

persoalan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Begitupula 

dengan perdebatan pemilu serentak juga didasari dengan 

kepentingan partai yang mempunyai kursi/suara kecil di parlemen 

sehingga dengan diberlakukannya President Treshold maka 

memberikan hambatan baginya untuk mengusung calon presiden 

secara mutlak, tanpa harus melakukan kolaborasi dengan partai 

yang yang lain. Sehingga ada beberapa alasan bagi partai politik 

yang mempunyai kursi atau suara kecil di parlemen untuk 

mengubah mekanisme pemilihan. 

Mekanisme pemilihan presiden dan legislatif dipersoalkan 

karena dengan adanya presiden treshold mengharuskan pemilihan 

legislatif didahulukan baru kemudian melakukan pemilihan 

presiden. Hal ini berdasarkan pada Pasal 9 Undang-undang nomor 

42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden. Pada intinya, Pasal 9 tersebut memberikan persyaratan 

bagi partai yang akan mengusulkan calon Presiden harus 

memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah kursi yang ada di DPR. Persyaratan tersebut tentu 

memberatkan bagi partai-partai kecil. Lalu muncul sebuah gagasan 

untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

terhadap Pasal 3 ayat (5) dan 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 

2008. Pasal 3 ayat (5) terkait dengan waktu pemungutan suara 
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Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pelaksanaannya 

dilaksanakan setelah pemilihan legislatif, sedangkan Pasal 9 terkait 

dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Salah satu alasan yang didalilkan oleh pemohon dalam 

proses persidangan di MK adalah mekanisme pemilihan yang 

mendahulukan pemilihan legislatif dari pada pemilihan presiden. 

Dengan diterapkan president treshold tersebut memberikan pesan 

jelas kepada partai politik supaya bisa mencalonkan presiden partai 

tersebut harus mampu meraup kursi banyak di legislatif, jika tidak 

maka harus berkolaborasi dengan partai lainnya. Dengan pemilihan 

presiden dan wakil presiden dilaksanakan pasca adanya perolehan 

kursi di legislatif memberikan pemakaan secara politik akan 

munculnya pemilu “dagang sapi”.
1
  

Salah satu yang mengajukan permohonan terhadap mekanisme 

pemilihan presiden dan wakil presden saat itu adalah Partai Bulan 

Bintang. Terhadap permohonannya kemudian MK mengeluarkan 

putusan dengan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang pada inti amar 

putusannya menolak permohonan pemohon. 

Meskipun dalam amar putusan MK menolak ada yang menarik 

untuk dikaji karena ada perbedaan pendapat dalam menbuat 

putusan tersebut. Pendapat berbeda (dissenting opinion) dilakukan 

oleh tiga hakim konstitusi yakni Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar 

Siahan, dan M. Akil Mochtar. Ketiga hakim ini mengharapkan 

pasal 3 UU No 42 tahun 2008 yang mengatur pemilihan presiden 

dan wakil presiden dilaksanakan setelah pemilihan legislative 

seharusnya ditiadakan karena pemilu harus dilaksanakan secara 

serentak. Dari sinilah kemudian memunculkan istilah pemilu 

serentak (secara yuridis), meskipun berasal dari dissenting opinion 

dari tiga hakim di putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. 

                                                           
1
 Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 

175 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

Wacana pemilihan serentak terus bergulir setiap periode 

pemilu dimana undang-undang yang mengatur tentang mekanisme 

pemilu selalu dibahas di parlemen. Kali ini yang mengajukan 

permohonan ke MK adalah Efendi Ghozali seorang ahli ilmu 

politik. Pasal yang dimohonkan untuk dilakukan judicial review 

masih sama dengan pasal yang diajukan oleh PBB (putusan No 51-

52-59/PUU-VI/2008), yakni pasal 3 ayat (5), Pasal 9,  Pasal  12  

ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  14  ayat  (2)  dan  Pasal  112  Undang - 

Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  

Presiden  dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat 

(2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Permohonan pemilu serentak yang diajukan oleh Efendi 

Ghozali ini diterima sebagian menjadi pemilu serentak dengan 5 

(lima) kotak suara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penerapan pemilihan 

serentak dengan lima kontak suara ini didasarkan pada original 

intent perumusan perubahan UUD 1945. Pertimbangan majelis 

hakim ini termaktub dalam putusan No 14/PUU-XI/2013. Singkat 

cerita, putusan ini dijadikan dasar untuk melakukan pemilu 

serentak pada tahun 2019. 

Pemilu serentak dengan lima kotak suara ternyata tidak 

menyelesaikan persoalan, karena diduga banyak menimbulkan 

banyak korban terhadap petugas penyelenggara pemilu 

ditinggkatan bawah. Untuk itu Pasal 167 ayat (3) UU No 7 tahun 

2017 tentang Pemilu yang mendasri pelaksanaan pemilu serentak 

lima kontak dihari yang sama diujikan ke MK. Kemudian MK 

mengeluarkan putusan dengan nomor 55/PUU-XVII/2019 yang 

pada intinya menolak secara keseluruhan permohonan pemohon. 

Namun ada pertimbangan menarik dari mahkamah dalam putusan 

tersebut yakni mahkamah memberikan pertimbangan untuk 
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memilih model pemilihan sesuai dengan original intent perubahan 

konstitusi dan juga harus ada mekanisme penyerderhanaan partai 

dalam pemilu. Hal ini dilakukan untuk mendukung tegaknya sistem 

presidensial. Jadi, pemilu serentak dengan lima kota suara itu tidak 

melanggar konstitusi namun dengan catatan partai harus 

disederhanakan. 

Jumlah peserta partai dalam setiap pemilu yang berakibat 

pada banyaknya korban di penyelenggara pemilu luput dari 

pembahasan di semua permohoan judicial review padahal jumlah 

partai peserta pemilu punya pengaruh yang kuat. Perlu diketahui 

pada pemilu 2019 jumlah partai peserta pemilu adalah 16 partai 

nasional, sedangkan partai peserta pemilu pada tahun 2014 

sebanyak 12 partai nasional.
2
 Jumlah partai peserta pemilu sangat 

berdampak pada mekanisme kerja pemilihan karena berbanding 

lurus dengan jumlah calon legislatif. Dengan demikian 

pertimbangan majelis pada putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 bisa 

dijadikan rujukan untuk memperketat pendaftaran atau pendirian 

partai politik, sehingga dengan adanya penyerderhanaan partai 

politik bisa mendukung penuh sistem presidensial di Indonesia. 

Dengan partai peserta pemilu yang sedikit maka berdampak pada 

calon legislatif yang tidak banyak, sehingga bisa memudahkan atau 

menyingkat waktu pemilihan. Dengan demikian diharapkan tidak 

terjadi banyak korban jiwa yang meninggal karena penyelenggaran 

pemilu. 

 

B. PERMASALAHAN 

 

Ulasan diatas memberikan benang merahnya pemilu 

serentak dengan lima kotak suara bukan ukuran pasti terhadap 

                                                           
2
 “ada 16 Parpol Nasional Peserta Pemilu 2019, Tahu Apa Saja”. Kumparan 13 

april 2018, diunduh pada tanggal 18/04/2020 jam 08.58 WIB  
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banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia. Tetapi MK 

dalam melakukan kajian lebih menitikberatkan banyaknya peserta 

pemilu yang berakibat fatal terhadap banyaknya petugas pemilu 

yang meninggal dunia, sehingga perlu adanya penyerderhanaan 

partai peserta pemilu sehingga berbanding lurus dengan tegaknya 

sistem presidensial. Untuk itu dalam pembahasan ini menemukan 

dua permasalahan yakni: 

1. Apa landasan hukum dalam merekontruksi jumlah peserta 

pemilu ? 

2. Bagaimana mekanisme rekonstruksi peserta pemilu dalam 

pemilu yang akan datang? 

 

C. PEMECAHAN MASALAH 

 

1. Landasan Hukum Dalam Merekontruksi Jumlah 

Peserta Pemilu 

 

Dari tiga studi putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

pemilu serentak, dua putusannya mengisyaratakan adanya 

perubahan pemilu serentak dengan dipadukan sistem presidensial. 

Kecuali putusan MK no 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam 

pertimbanganya di putusan tersebut mahkamah tidak menjelaskan 

mengenai sistem presidensil namun salah satu dasar bagi pemohon 

mengajukan permohan judicial review ke MK menggunakan dalil 

sistem presidensial. Sedangkan putusan No 14/PUU-XI/2013 dan 

putusan no 55/PUU/2019 dengan terang mahkamah dalam 

pertimbangannya mengunakan dasar sistem presidensil untuk 

dijadikan legal reasoning dalam membuat putusan. Hal ini 

memberikan tanda, pemilu dan sistem pemerintahan Indonesia 

yang berdasarkan sistem prsidensil harus sejalan dan beriringan. 
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Mengulik lebih jauh dasar penjelasan dalam dua putusan 

tersebut yang menggunakan dasar sistem pemerintahan presidensil 

dengan terang memberikan pesan bahwa harus ada 

penyerderhanaan partai peserta pemilu karena hubungan partai 

politik berbanding lurus dengan tegaknya sistem presinsial di 

Indonesia. Sistem presidensial di Indonesia bukan hanya sekedar 

wacana tetapi sudah dipilih untuk diterapkan hal ini diatur dalam 

Pasal 4 UUD RI 1945 dengan penegasan presiden dipilih langsung 

oleh rakyat. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan pengisian 

jabatan harus disesuaikan dengan sistem ini, termasuk pemilu yang 

dilaksanakan selama 5 tahun sekali. 

Menurut Scott Mainwaring
3
 sistem presidensialisme akan 

menimbulkan permasalahan jika dikombinasikan dengan sistem 

multi partai karena berdasarkan penelitiannya di 31 negara Negara 

Amerika latin, tidak ada satupun negara yang stabil demokrasinya 

ketika menerapkan sistem multi partai. Mainwaring melakukan 

penelitian dari tahun 1967 – 1992. Kesimpulan penelitiannya 

sistem presidensial bisa sukses jika sistem partainya menggunakan 

model dwipartai, salah satu contoh yang sukses menerapkan sistem 

presidensial dengan dwi partai adalah Amaerika Serikat. 

Meskipun demikian setiap negara mempunyai budaya 

sendiri-sendiri. Indonesia menerapkan sistem presidensial namun 

sistem partainya tidak menggunakan dwi partai melainkan multi 

partai, hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara yang 

mempunyai tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi 

dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks. Kemajemukan tersebut 

bisa digambarkan oleh partai itu sendiri karena partai politik adalah 

salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan 

kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai 

                                                           
3
 Dalam Decky Wospakrik, Koalis Partai Politik Dalam Sistem Presidensil di 

Indonesia, Papua Law Journal, Vol. 1 November 2016 Hlm 148 
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organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai 

wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi 

perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana 

kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi 

perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.
4
 

Sistem presidensil dengan menggunakan model multi partai 

akan berpengaruh pada teknis pemilihannya karena keduanya 

dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga akan ada keruwetan 

terhadap teknis pemilihan, ketika pemilihan dihadapakan hanya 

pada pemilihan presiden bisa dilaksanakan dengan mudah karena 

calonnya pasti tidak akan banyak, namun apabila dihadapkan pada 

pemilihan legislatif akan ada kesulitan karena dengan jumlah partai 

yang banyak maka setiap partai juga akan mencalonkan banyak 

perwakilannya di setiap daerah pemilihan. Persoalan tidak hanya 

hadir dalam teknis pemilihannya saja tetapi juga pasca pemilu, 

dimana dalam sistem presidensial, seorang presiden diberikan 

kewenangan penuh (prerogratif) untuk menyusun kabinet, supaya 

tidak “kalah” kekuatan dengan oposisi di parlemen maka Presiden 

cenderung akan melakukan strategi akomodatif guna meredam 

kekuatan oposisi dengan memberikan jabatan kepada partai yang 

berpotensi menjadi oposisi. 

Djayadi Hanan
5
 memberikan pandangan menarik terkait 

dengan pemilu serentak dalam sistem presidensial. Pada dasarnya 

Djayadi memberikan gambaran secara holistik dimana dengan 

model pemilu serentak di sistem presidensial akan memunculkan 

kandidat yang sedikit karena partai politik akan hati-hati dalam 

                                                           
4
 Huntington Samuel P., 2003, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan 

Massa. Jakarta: raja grafindo persada. Halaman 472 
5
 Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia : 

Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, makalah (tanpa tahun) 

diunduh pada www.puskapol.ui.ac.id jam 15.30 WIB 
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mengusung calonnya karena bisa berimbas pada perolehan 

kursinya. Hal itu dikarenakan dalam pemilu serentak figur yang 

dicalonkan oleh partai politik bisa memberikan pengaruh kepada 

seberapa besar suara masyarakat yang akan mendukung calon 

legislatif. Untuk itu partai harus hati-hati dalam menentukan partai 

atau koalisi partai. 

Kembali ke persoalan teknis pemilu. Pada dasarnya sistem 

presidensial tidak akan efektif apabila sistem partai politiknya 

mengikuti multi partai karena ini akan berakibat pada sistem 

pemerintahan dan teknis pelaksanaannya. Sedangkan pemilu tahun 

2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional, hal ini jelas 

memberikan efek domino terhadap teknis pelaksanaan pemilu dan 

juga sistem pemerintahan yang tidak efektif karena akan terjadi 

obesitas kabinet karena adanya politik akomodatif. Bisa dilihat 

dalam pemerintahan saat ini (Jokowi), kemenetrian dengan jumlah 

yang banyak dianggap belum cukup untuk mengakomodasi 

kepentingan politik sehingga memunculkan adanya kelembagaan 

non kemetrian seperti Kantor Staff Presiden, Staff Khusus Presiden 

dan badan-badan lainnya yang merupakan hak prerogratif Presiden 

dalam menunjuk posisi jabatan.  

Jadi sistem presidensial dengan sistem multi partai dengan 

segala dampaknya tidak dibenarkan dalam Hukum Administrasi 

Negara dimana dalam hukum administrasi Negara dikenal dengan 

adanya pengorganisasian yang efektif dan efesien yakni miskin 

struktur namun kayak fungsi. Begitu juga dengan asas pengelolaan 

keuangan negara yang menekankan penghematan biaya juga tidak 

tercapai karena dengan banyaknya partai maka akan memunculkan 

banyak calon legislatif yang berpengaruh pada biaya logistik 

pemilu. Jadi, problem dengan banyaknya petugas pemilu yang 

meninggal dunia bukan peroalan adanya pemilu serentak tetapi 

dengan banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilu. 
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Sudah dijelaskan secara terang di atas tidak ada ruang 

harmonisasi antara sistem presidensial dengan sistem multi partai 

baik dalam segi teknis pelaksanaan pemilu maupun pasca pemilu 

(pembentukan kabinet). Sistem presidensial tertuang jelas dalam 

konstitusi sedangkan partai politik memang ada dikonstitusi tertapi 

tidak diposisikan dalam bab khusus dalam pembahasan di 

konstitusi tetapi ada sebagai instrumen demokrasi, sehingga MK 

dalam pertimbangan putusan di dua putusan di atas memberikan 

pemaknaan yang bimbang yakni “penyerderhanaan partai politik”. 

Artinya, MK tahu sistem presidensial bisa berjalan lancar ketika 

diikuti dengan sistem dwi partai, namun karena di konstitusi 

memberikan syarat calon presiden diusung partai politik atau 

gabungan partai politik. Frasa “gabungan” dalam konstitusi 

bermakna lebih dari satu partai, ketika MK memaksakan sistem 

partai di Indonesia harus dwi partai maka hanya ada satu calon 

presiden karena kedua partai bersatu. Maka dari itu MK memilih 

frasa “penyerderhanaan partai politik”. Partai peserta pemilu tahun 

2019 lebih banyak daripada peserta pemilu tahun 2014, berbanding 

lurus dengan banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal. 

Artinya jika partai peserta pemilu hanya lima partai maka akan ada 

penerunan jumlah caleg sehingga kerja penyelenggara pemilu juga 

jadi lebih efektif dan efesien. 

   Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 dan putusan No 

55/PUU/2019 bisa dijadikan dasar untuk merombak mekanisme 

pendirian partai politik, dampaknya adalah membuat UU tentang 

Partai politik yang baru dan mencabut undang-undang partai politik 

yang lama. Karena UU Partai Politik dan UU Pemilu itu terpisah, 

sedangkan idealnya adalah satu undang-undang. 

Jumlah partai peserta pemilu dalam sistem presidensial 

memang harus dikurangi demi keberlangsungan sistem presidensial 

demi tegaknya amanat konstitusi. Sistem ini menguntungkan 
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keberlangsungan demokrasi karena eksekutif dan legislatif 

posisinya seimbang sehingga terjadi check and balance. Sehingga 

secara teori antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling 

mempengaruhi karena menteri bertanggungjawab kepada presiden 

sehingga berlaku asas contrarius actus yakni ketika suatu badan 

atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha 

negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha 

yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. 

 

2. Bagaimana mekanisme rekonstruksi peserta pemilu 

 

Sebenarnya putusan MK terkait dengan pemilu ada tujuh 

putusan, tetapi tidak akan dijelaskan secara rinci di tulisan ini 

karena yang akan dibahas secara rinci adalah putusan dengan 

nomor No 55/PUU/2019 karena dalam pertimbangan diputusan 

tersebut memberikan isyarat terkait dengan model pemilu yang 

akan datang. Dalam pertimbangan mahkamah dalam (3.16) MK 

menginginkan pemilihan serentak tetap diadakan karena pemilihan 

serentak merupakan bagian dari penguatan sistem presidensial. 

Namun cara pemilihannya yang berbeda dengan pemilu tahun 2019 

yakni melepaskan pemilihan DPRD, sehingga yang terjadi adalah 

pemilihan serentak untuk memilih perwakilan tingkat pusat (DPR 

dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi 

pemilu yang akan datang sudah bisa diprediksi akan ada pemilu 

nasional dan pemilu lokal, hal ini didasari dengan original inten 

perihal pemilu serentak yang tetap pada penguatan sistem 

pemerintahan presidensial. Dalam putusan MK No 14/PUU-

XI/2013 memberikan menu untuk mengadakan pemilu serentak 

yang dinilai konstitual yakni : 

1.  Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 
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2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan 

Bupati/Walikota; 

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu 

setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk 

memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu 

setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi 

untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; 

dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 

pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan 

Walikota; 

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat 

keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, 

DPD, dan Presiden/Wakil Presiden 

 

Pembagian pemilu menjadi pemilu serentak nasional dan 

pemilu serentak lokal memang akan memberikan efek yang besar 

terhadap pemilu yang akan datang karena bisa meringankan beban 

penyelenggara pemilu, sehingga potensi jatuhnya korban yang 

meninggal ataupun sakit bisa diminimalisir. Namun, tindaklanjut 

dengan pemilu serentak lokal dan nasional belum menjawab 

amanah MK dengan adanya penyerderhanaan partai politik demi 

penguatan sistem presidensial. Jika partai politik tidak 

disederhanakan maka potensi adanya peserta pemilu yang banyak 
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menjadi adalah keniscayaan. Padahal di pembahasan pertama sudah 

dijalaskan, sistem presidensial bisa dikatakan sukses apabila 

didukung dengan sistem dwi partai, sedangkan Indonesia masih 

menggunakan multi partai. Untuk itu, berbarengan dengan pemilu 

serentak nasional dan lokal juga harus ada iktikad baik untuk 

melakukan penyerderhanaan partai politik. 

Saat ini, paradigma partai untuk menjadi peserta pemilu 

masih menggunakan paradigma lama yakni nasional baru 

kemudian lokal. Partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu 

harus dimulai dari lokal yang kemudian berkembang menjadi 

nasional. Hal ini dilakukan supaya mendukung sistem presidensial 

dan menjawab kemajemukan masyarakat Indonesia yang setiap 

wilayah itu berbeda kebudayaan dan keinginan. 

Pendaftaran peserta pemilu dari lokal ke nasional juga 

menjadi cerminan sistem presidensial karena dalam sistem 

presidensial memperkuat pemisahan kekuasaan ditingkat pusat, 

sedangkan daerah itu mengikuti pusat. Bahkan dalam kajian 

otonomi daerah dan tata cara perolehan kewenangan menurut 

hukum administrasi Negara, di tingkat lokal tidak ada pembagian 

eksekutif, yudikatif dan legislatif kerena Gubernur diangkat melalui 

beschikking (keputusan) Presiden. Dan produk-produk legislatif di 

daerah bermuara pada Menteri Dalam Negeri, yang notabene 

adalah wilayah eksekutif.  Jadi pembagian kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif sejatinya hanya ada di pemerintahan pusat 

sedangkan daerah itu tidak ada pembagian kekuasaan seperti itu 

karena tidak ada hubungan vertikal antara DPRD dengan DPR RI, 

sedangkan wilayah yudikatif merupakan instansi yang vertikal. 

Untuk itu harus ada rekontruksi terhadap pendaftaran 

peserta pemilu dari lokal ke nasional. Artinya partai peserta pemilu 

juga harus diuji terlebih dulu untuk mengikuti pemilu sehingga ke 

depan tidak ada lagi pendirian partai secara nasional di setiap 
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memasuki musim pemilu. Misalnya, partai A berdiri untuk 

mengikuti pemilu di kabupaten/kota, jika memperoleh kursi yang 

banyak maka diberikan kewenangan untuk mendirikan partai 

ditingkat provinsi, kemudian ditingkat nasional. Dengan model ini 

akan menjawab amanah MK terkait dengan penyerderhanaan partai 

politik dalam mendukung sistem presidensial. 

Penyerderhanaan partai politik dengan cara merubah skema 

pendaftaran partai politik dari tingkat local ke nasional merupakan 

salah satu kunci untuk mendukung sistem presidensial. Hal ini bisa 

berkaca pada sistem partai di Amerika Serikat. Di Negara Amerika 

Serikat memang yang terdengar hanya dua partai yakni Republik 

dan Demokrat, tetapi sesungguhnya ada juga partai kecil lainnya 

yang tidak mampu bersaing dengan dua partai besar tersebut.
6
  

Sistem presidensial harus didukung dengan kualitas partai 

sehingga pendirian partai baru yang dimulai dari lokal akan 

membuat sistem seleksi partai itu sendiri. Skema yang seperti ini 

juga berbanding lurus dengan partai nasional, ketika dalam 

percaturan nasional partai nasional tidak mampu memperoleh kursi 

di DPR maka harus melalui pemilihan satu tingkat di bawahnya 

(level provinsi). Konsekuensi dari penerapan model yang seperti ini 

adalah melakukan perombakan atau pembuatan undang-undang 

yang baru terkait dengan pendaftaran peserta pemilu dan apabila 

lebih massif lagi maka harus memperketat pendirian partai politik. 

Untuk itu perlu pembuatan UU Partai Politik yang baru. 

Sebetulnya, niat untuk menyederhanakan partai peserta pemilu 

sudah di mulai pada tahun 2003 guna kepentingan pemilu tahun 

2004. Melalui UU No 12 tahun 2003 yang menerapkan electoral 

threshold. Bagi partai-partai yang bertarung dalam pemilu 2004 

harus memiliki 3% suara guna mengikuti pemilu di tahun 2009. 

                                                           
6
 “Mengapa Partai di AS Hanya Dua?” Okezone.com,  Kamis 12 April 2012 

diunduh pada 20/04/2020 jam 11.18 WIB 
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Dan pada realistasnya, seharusnya yang bisa mengikuti pemilu 

pada tahun 2009 adalah Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, 

PPP, PAN, PKB, dan PKS karena partai inilah yang mendapatkan 

3% suara di pemilu tahun 2004. Namun kenyataannya semangat ini 

tidak diterapkan sehingga pemilu 2009 partai-partai yang tidak 

mendapatkan suara 3% pada pemilu 2004 tetap bisa mengikuti 

pemilu pada tahun 2009. 

Selain model penyerderhanaan yang ditawarkan oleh 

penulis, dimana pendaftaran partai peserta pemilu dimulai dari 

local, juga ada tawaran lain untuk penyerderhanan partai politik 

demi mendukung sistem presidensial yakni:
7
  

a) Pengaturan sistem kepartaian yang tegas, dalam arti 

pengaturan yang menjelaskan sistem kepartaian yang dianut 

dengan jumlah partai politik tertentu. 

b) Kalaupun jumlah partai politik tidak dibatasi, hendaknya 

memperhatikan syaratsyarat pendirian partai politik yag lebih 

ketat sehingga dapat memunculkan partai politik yang kuat dan 

akuntabel. 

c) Apabila ada koalisi, maka harus dituangkan penghaturan yang 

jelas terakit mekanisme koalisi, karena selama ini koalisi partai 

politik tidak konsisten dan cendrung tidak memperhatikan 

etika politik. 

 

D. PENUTUP DAN SARAN-SARAN 

 

Putusan MK No 55/PUU/2019 jucnto MK No 14/PUU-

XI/2013 tidak hanya memberikan petunjuk terkait dengan densain 

pemilu serentak. Namun juga memberikan petunjuk bagi 

                                                           
7
 Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntut Tri SA, engaturan Kepartaian dalam 

Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Efektif, Jurnal Konstitusi, 

Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm 72 
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pengambil kebijakan (pembuat UU) untuk melakukan beberapa 

terobosan terkait dengan model penyerderhanaan partai karena hal 

ini akan berimbas pada sistem presidensial yang sudah dipilih oleh 

Indonesia. Saat ini sistem presidensial belum didukung penuh 

dengan sistem kepartaiaannya. Maka dari itu jika belum mampu 

menerapkan sistem dwi partai maka sistem presidensial harus 

didukung dengan partai-partai yang lebih ramping. Artinya pemilu 

kedepan harus ada perampingan partai peserta pemilu. 

Cara untuk merampingkan peserta pemilu bisa 

menggunakan berbagai cara, bisa memberikan syarat yang ketat 

terhadapa pendirian partai politik atau memperketat mekanisme 

persyaratan untuk bisa menjadi peserta pemilu atau dengan cara-

cara yang sistematis yakni partai-partai yang tidak mendapatkan 

suara yang sudah ditentukan secara nasional untuk memulai pemilu 

yang akan datang harus memulai dari bawah (terdegradasi) yakni 

dimulai dari wilayah lokal, Kabupaten/Kota kemudian meningkat 

ke Provinsi dan meningkat lagi ke wilayah nasiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Buku dan Jurnal 

 

Decky Wospakrik, Koalis Partai Politik Dalam Sistem 

Presidensil di Indonesia, Papua Law Journal, Vol. 1 November 

2016  

Huntington Samuel P., 2003, Tertib Politik di Tengah 

Pergeseran Kepentingan Massa. Jakarta: raja grafindo 

persada.  

Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntut Tri SA, engaturan 

Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan 

Presidensiil yang Efektif, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas 

Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm 72 

 

2.   Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Putusan MK No 55/PUU/2019 

Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 

Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 

UU No 7 tahun 2017 

Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 

UUD NRI 1945 

 

3. Media/Website 

Kumparan 13 april 2018, diunduh pada tanggal 18/04/2020 jam 

08.58 WIB 

Okezone.com,  Kamis 12 April 2012 diunduh pada 20/04/2020 

jam 11.18 WIB 

www.puskapol.ui.ac.id 

 

189 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Artikel 

Januarius Kuwado, Fabian, Sistem Pemilu Terbuka Terbatas 

Dinilai Bertolak Belakang dengan Reformasi. Jakarta. Kompas. 

18 Maret 2017 

Mairizal Putra, Lutfy. Alasan Pemerintah Usulkan Sistem 

Pemilu Terbuka Terbatas dalam RUU. Jakarta. Kompas. 20 

Maret 2017. 

Tashandra, Nabila. Enggan Kehilangan Kursi, Alasan PAN 

Ngotot Konversi Suara Kuota Hare, Jakarta. Kompas. 2017.   

Tashandra, Nabilla. Mahfud MD: Sistem Terbuka dan tertutup 

Tak Melanggar Konstitusi. Jakarta. Kompas. 18 Januari 2017 

 

190 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 



 

 Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta 

 

MUHAMMAD JUFRI, Ketua Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, 

pernah menjadi anggota Panwaslu Provinsi 

DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2011-2012 

membidangi Divisi Pengawasan. Kemudian 

pada tahun 2012 lembaga Panwaslu berubah 

status dari adhoc mejadi Bawaslu Provinsi 

bersifat permanen terpilih menjadi anggota 

Bawaslu   Provinsi   DKI    Jakarta    Periode  

2012-2017  membidangi  divisi Hukum dan Penanganan 

Pelanggaran. Dan saat ini menjadi Ketua Bawaslu Provindi DKI 

Jakarta pada periode 2012-2022 dengan kembali membidangi divisi 

pengawasan. Beliau menyelesaikan studi S1 Ilmu Pemerintahan di 

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  (STISIPOL Ujung 

Pandang) serta menyelesaikan jenjang S2 di Universitas Nasional 

(UNAS Jakarta) Jurusan Ilmu Politik tahun 2012. Sebelum menjadi 

Pengawas Pemilu, MJ biasa disapa pernah aktif di Jaringan 

Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) pada tahun 2007-2011, 

sebagai Manager Pemantau dan Sekretaris JPPR. Aktifis PMII ini 

pernah mendirikan Lembaga Kajian Sosial Politik (Lejistik) dan 

menjabat sebagai Direktur. Kesibukan sehari-harinya sebagai 

Ketua Bawaslu DKI Jakarta beliau sering diminta komentarnya 

tentang pengawasan pemilu baik di media cetak maupun media 

eloktronik serta mengisi berbagai acara seminar, diskusi dan 

kajian-kajian kepemiluan di berbagai Perguruan Tinggi dan juga 

Partai Politik serta Organisasi Kemasyarakatan dan juga Organisasi 

Kepemudaan.  
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TITI ANGGRAINI, perempuan kelahiran 

Musi Rawas, 12 Oktober 1979 ini 

menyelesaikan Masternya dari Pascasarjana 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 

tahun 2005 dengan Program Kekhususan 

Hukum tentang Hubungan Negara dan 

Masyarakat (Hukum Tata Negara). Di 

Universitas yang sama, jenjang strata satu ia 

selesaikan    dan   menjadi    lulusan   terbaik  

Fakultas Hukum Tahun 2001. Titi pernah mendapatkan 

penghargaan sebagai Perempuan Penggerak Politik Keterwakilan 

Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, pada tahun 2014. Serta Perempuan Indonesia 

Penggerak Perubahan dari change.org (2015), dan menjadi 

Democracy Ambassador (Duta Demokrasi) dari International 

IDEA, pada 2017. Sejak Juli 2010 sampai sekarang beliau 

diamanahi sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu 

dan Demokrasi (Perludem). Selain itu, ia pernah pula menjadi 

Ketua Tim Asistensi/Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu), November 2008– Juli 2010. Juga Manager 

Dukungan Substansi Legislatif dan Kepala Satker Penataan 

Kelembagaan dan Tata Laksana pada Deputi Kelembagaan Badan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias (BRR NAD–NIAS), 

Oktober 2006–Maret 2008.  

 

 

BACHTIAR dilahirkan di Ende, pada 

tanggal 12 Februari 1973. Memperoleh gelar 

Doktor ilmu hukum dari Program Doktor 

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 

Trisakti. Sarjana Hukum dan Magister 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah   Jakarta.   Saat   ini  penulis  
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menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Pamulang. Juga Sebagai Tenaga 

Ahli Bidang Hukum Bawaslu Republik Indonesia. Penulis juga 

pernah bekerja Anggota Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan RI. 

Penulis dapat dihubungi di Email bachtiarbaital@gmail.com dan 

HP 0821-10-88-01-77. 

 

 

 

MAHYUDIN, lahir di Bima, 08 Juni 1979 

merupakan anak kedua dari empat 

bersaudara, menyelesaikan seluruh 

pendidikan sekolah dasar di NTB kemudian 

melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di 

Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun 

Jakarta dan Program Magister Hukum (S2) 

di Universitas Indonesia dengan   konsentrasi   

Hukum    Tata      Negara      (HTN).    Latar  

belakang sebagai seorang Advokat/Pengacara sekaligus menjadi 

dosen Hukum Tata Negara mengantarkan dirinya untuk menjadi 

Komisioner Bawaslu DKI Periode 2018-2023 disamping minatnya 

yang tinggi terhadap demokrasi dan pemilu serta ketatanegaraan 

yang selama ini didalaminya secara khusus. Diluar kesibukan rutin 

sebagai advokat dan mengajar juga aktif dalam berbagai kegiatan 

organisasi. Kecintaan terhadap organisasi dimulai sejak menjadi 

mahasiswa baik yang bersifat intra kampus dengan menduduki 

jabatan tertinggi sebagai Presiden Mahasiswa (BEM) Universitas 

Ibnu Chaldun Jakarta sedangkan organisasi ekstra kampus aktif di 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta sampai dengan 

Pengurus Besar (PB-HMI) serta terlibat juga dalam kegiatan 

bersifat internasional yaitu mengikuti Leadership Training “United 

Nations Development Programs (UNDP-IYLEGI-UNDEF)” pada 

tahun 2008 di Bogor.  
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FERI AMSARI, merupakan Direktur Pusat 

Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 

Universitas Andalas Padang, dan HAYKAL 

merupakan Peneliti Muda pada Pusat Studi 

Konstitusi (PUSaKO) dan Mahasiswa 

Sementer 6 Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang yang memiliki fokus studi 

Hukum Administrasi Negara. 

 

 

 

 

 

ALWAN OLA RIANTOBY lahir di pulau 

Adonara, Kabupaten Flores Timur  Provinsi 

NTT, sejak lulus Madrasah Aliyah (MA) di 

kota Bogor pada tahun 2009, saya 

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di 

Universitas Islam As-syafi'iyah jurusan 

Psikologi Pendidikan, setelah menyelesaikan 

pendidikan S1 saya melanjutkan pendidikan  

Pasca sarjana Ilmu Politik   di  Universitas  Nasional.    Selama    

menjadi   mahasiswa   aktif di organisasi PMII Cabang Jakarta 

Timur. Selai aktif sebagai kader PMII (Pergerakan Mahasiswa 

Islam Indonesia), sejak menjadi mahasiswa aktif juga sebagai 

relawan JPPR. Setelah menyelesaikan study S1 saya bergabung 

menjadi Pemantau Pemilu di JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih 

untuk Rakyat) pada tahun 2014. Sejak bergabung menjadi 

Pemantau Pemilu bersama JPPR saya aktif dan sering terlibat 

dalam forum penelitian dan Kajian serta pemantauan pemilu dan 

demokrasi di Indonesia. Aktif menulis opini di beberapa media 

nasional baik cetak maupun online. Selain menjadi Pemantau 

Pemilu pernah menjadi staf Bawaslu Kota Jakarta Timur pada 

Pilkada DKI 2017, Saat ini saya di amanahkan mengemban tugas 
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sebagai Koordinator Nasional JPPR yg di pilih pada Pertemuan 

Nasional JPPR tahun 2019. 

 

 

 

 

MUHTAR SAID, Semarang 05 Desember 

1988, merupakan dosen Ilmu Hukum di 

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 

Jakarta. Meraih gelar sarjana di Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang, 

kemudian meraih gelar magister ilmu hukum 

di Universitas Diponegoro Semarang. Selain 

aktif  mengajar  juga  aktif dalam melakukan  

penelitian di bidang hukum dan kebijakan publik. Kemudian selain 

mengabdi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia juga aktif 

sebagai advokat di Said Law Office.   
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