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JURNAL BAWASLU 

Provinsi DKI Jakarta 

Isi Jurnal Bawaslu dapat 

dikutip dengan menyebutkan 

sumbernya. Opini yang dimuat 
dalam Jurnal ini tidak mewakili 

pendapat resmi Bawaslu DKI  

KATA PENGANTAR 

Pemilu merupakan sarana perwujudan     

kedaulatan rakyat untuk memilih wakil 

rakyat di lembaga perwakilan rakyat dan 

pemimpin pemerintahan (eksekutif).  

Pemilihan wakil rakyat itu dikenal dengan 

Pemilu Legislatif, sementara untuk 

pemilihan pemimpin pemerintahan adalah 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta  

Pemilihan Kepala Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). 

Para pemimpin yang terpilih melalui Pemilu tersebut 

seyogyanya mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu 

terpenuhinya aspirasi rakyat  di dalam hasil Pemilu harus 

menjadi ukuran bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu. 

Adalah benar bahwa secara formal hasil pemilihan 

umum merupakan hasil dari suatu kompetisi politik antar 

peserta pemilihan umum, dalam mana kualitas demokrasi 

sangat bergantung kepada kualitas hasil Pemilu. Tetapi 

kualitas hasilnya sangat tergantung pula pada kualitas proses 

penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Rujukan untuk 

memperoleh hasil dengan kualitas demokratis tersebut sudah 

diatur dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa, ―Pemilihan umum diselenggarakan 

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

lima tahun sekali. 

Pemilu 2019 sudah didepan mata, Bawaslu DKI 

Jakarta tengah mempersiapkan segala aspek dalam hal 

pengawasan tahapan demi tahapan sudah dan akan 

berlangsung salah satunya adalah proses pengawasan 

verifikasi partai politik baik tingkat nasional, provinsi, 

kab/kota, kecamatan hingga kelurahan. Sebagai bentuk 

sosialisasi dan analisis serta informasi dari pengawasan 

tingat Provinsi Bawaslu DKI Jakarta menerbitkan Jurnal 

Bawaslu DKI Jakarta. Namun mengingat faktor mekanisme 

anggaran dan juga faktor teknis dan dengan segala daya 

upaya akhirnya Jurnal Bawaslu DKI Pun terbit triwulanan 

walaupun baru dicetak pada bulan April ini karena hal ini 

bagian ikhtiar untuk memberikan informasi dari hasil 

pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta 

beserta dengan jajaran di bawahnya serta sebagai bahan 

analisa dan kajian dalam kepemiluan yang berorientasi pada 

peningkatan demokrasi di Indonesia khususnya DI Provinsi 

DKI Jakarta.  

 

Jakarta, April 2018  

(Muhammad Jufri/Ketua Bawaslu DKI Jakarta) 
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CATATAN PENYUNTING 

Pemilu 2019 sudah di depan mata, 

tahapanmenuju pesta demokrasi 2019 sudah 

dimulai. Undang-Undang No7 Tahun 2017 

tentang Pemilu mengamanahkan agar 

Pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD 

dilakukan secara serentak. System pemilu 

yang    terbilang     baru      dalam    proses  

penyelenggaraannya. Hal yang terbilang baru sebagaimana 

diamanahkan oleh UU Nomor 7Tahun 2017 adalah 

penguatan kelembagaan dan kewenangan penyelenggara 

pemilu khususnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas 

pemilu. Diantaranya adalah pengawas pemilu ditingkat 

Kabupaten/Kota yang sudah bersifat permanen serta 

Bawaslu yang bisa menangani penyelesaian sengketa proses 

pemilu yang hampir menyerupai system peradilan. 

Penguatan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu haruslah 

dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM Pengawas 

pemilu agar bisa mengawasi pemilu secara berkualitas demi 

terwujudnya keadilan pemilu 

 

 

  Bawaslu DKI Jakarta beserta seluruh jajaran  

Dibawahnya  telah  dan  akan terus berupaya  

mengawal pesta demokrasi ini dengan 

sebaik-baiknya mulai dari tahap awal 

dengan melakukan pengawasan melekat 

terkait dengan verifikasi partai politik yang 

akan ikut berlaga di tahun 2019 khusus  

diwilayah DKI Jakarta serta pengawasan lainnya yang telah 

diatur dalam peraturan perundangan-undangan serta 

menyiapkan sumber daya manusia dengan melakukan 

rekruitmen kepada pengawas tingkat kelurahan/lapangan. 

Oleh karenanya posisi stretegis Bawaslu DKI Jakarta 

sebagai sebuah lembaga yang mengawasi semua tahapan 

pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun 

pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki 

posisi penting guna menegakan demokrasi melalui 

pengawasan dan penindakan serta penanganan atas dugaan 

pelanggaran pemilu. 

Tegak dan tidaknya pilar demokrasi di Indonesia 

khususnya di DKI Jakarta adalah tanggung jawab semua 

pihak tanpa terkecuali penyelenggara dalam hal ini KPU dan 

Bawaslu, Partai Peserta Pemilu serta Masyarakat yang 

memiliki andil besar dalam semua proses demokrasi. 
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Puadi 
Potensi Pelanggaran dan 
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Daniel Zochron 
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Ubedilah Badrun 
Pengawasan Partisipatif Era 

Demokrasi Digital Pada 

Pemilu 2019              hal 93 
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Undangan Menulis 

Bawaslu DKI Jakarta 

mengundang dosen, peneliti, 

aktifis kepemiluan dan 

demokrasi untuk 

menyumbangkan pemikirannya 

di jurnal ini. Panjang tulisan 

antara 5.000-6.000 kata, 

menggunakan font Time New 

Romance, 1.5 spasi, kertas 

ukuran A4, 

referensi/kepustakaan dan lebih 

disukai hasil riset akademis.  

naskah dikirim via email 

ke:bawasludki@yahoo.co.id 

atau set.dki@bawaslu.go.id 
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A. Pendahuluan 

 

Dalam proses demokrasi di 

Indonesia, peran Lembaga Pemilihan 

Umum (Pemilu) sangat signifikan.  

Lembaga penyelenggara pemilihan umum 

dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) berupaya seoptimal mungkin 

dalam mensukseskan momen besar pesta 

demokrasi yang akan diselenggarakan 

pada setiap 5 tahunan sekali.  Pengawasan 

pemilu merupakan bentuk kegiatan atau 

aktivitas untuk mengamati, memeriksa, 

menilai proses penyelenggaraan pemilu 

sesuai peraturan perundang-undangan.  

Tujuan dari pengawasan adalah untuk 

menegakkan integritas penyelenggaraan, 

transparansi penyelenggaraan dan 

akuntabilitas hasil pemilu, mewujudkan 

PROBLEMATIKA PENGAWASAN  

VERIFIKASI  PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 
  

Muhammad Jufri 

Ketua Bawaslu DKI Jakarta 

 

Abstraksi 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan 

bersamaan    hal     ini    tentu    menjadi    catatan    penting     dalam  

penyelenggaran Pemilu sepanjang Republik ini berdiri, Partai Politik menjadi 

dominan dalam tegaknya demokrasi dan hajat besar bangsa Indonesia, munculnya 

Partai-partai baru serta partai lama yang berkontestasi harus memiliki kesiapan 

untuk menghadapinya karena baik partai lama ataupun partai baru tetap dilakukan 

verifikasibaik administarsi ataupun factual untuk mengetahui keabsahan secara 

undang-undang apakah partai tersebut layak mengikuti Pemilu Tahun 2019 atau 

tidak. Peran Bawaslu dan Jajaran di bawahnya sangatlah penting untuk memastikan 

bahwa seluruh kelangkapan dan persyaratan dapat terpenuhi, dan tugas serta fungsi 

pengawasan Bawaslu DKI Jakarta memastikan hal tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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pemilu yang demokratis serta memastikan 

terselenggaranya pemilu secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan 

berkualitas, serta dilaksanakannya 

peraturan perundang-undangan mengenai 

pemilihan umum secara menyeluruh. 

Pada kali ini Badan pengawas 

Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga yang 

resmi dan bertugas untuk melakukan 

pengawasan proses dan penyelenggaran 

Pemilu pada tahun 2019.  Pada tahap awal 

dilaksanakan pemantauan dan 

pengawasan terhadap verifikasi 

administrasi maupun verifikasi faktual 

kepengurusan dan keanggotaan partai 

politik yang ada di seluruh Indonesia pada 

umumnya dan provinsi DKI Jakarta pada 

khususnya. Pengawasan yang dilakukan 

oleh Bawaslu RI pada umumnya dan 

Bawaslu DKI Jakarta khusunya berupaya 

untuk melibatkan peran aktif dari 

masyarakat dan juga memaksimalkan 

struktur Bawaslu hingga tingkat 

kecamatan mulai dari Bawaslu Provinsi, 

Kabupaten Kota hingga Panwascam. 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

dalam melaksanakan pengawasan dibantu 

oleh struktur organisasi yang solid sebagai 

bagian dari fungsi dan peran sesuai 

dengan tufoksi melalu model pengawasan 

melekat. 

Hal ini berbeda pada Pemilu 

sebelumnya dimana Bawaslu Provinsi 

DKI Jakarta di Bantu oleh mitra pemantau 

pemilu dalam hal ini JPPR , KIPP serta 

dari unsur perguruan tinggi sebanyak 

enam (6).  Dari enam (6) perguruan tinggi 

yang menandatangani kerjasama dalam 

rangka verifikasi faktual partai politik 

peserta pemilu tahun 2014 dengan 

Bawaslu RI adalah Universitas 

Muhammadiyah Jakarta.  Keikutsertaan 

Universitas Muhammadiyah Jakarta 

sebagai Mitra Pengawas Pemilu (MPP) 

adalah bukti kepeduliannya terhadap 

proses demokrasi yang adil, jujur dan 

transparan untuk mendukung suksesnaya 

pemilu tahun 2014. 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

dalam melaksanakan pengawasan dibantu 

MPP yang ditempatkan di tingkat 

Kabupaten/Kota. Penempatan MPP 

Provinsi di tingkat provinsi dan 

Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta 

menjadi point penting dalam membantu 

pengawasan verifikasi faktual, mengingat 

Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota di 

wilayah DKI Jakarta belum terbentuk.  

Sehingga secara otomatis, pelaksanakan 
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pengawasan verifikasi faktual untuk 16 

partai politik, serta 18 partai politik hasil 

keputusan DKPP dilaksanakan penuh oleh 

MPP.  

Beda hal dengan pengawasan 

verifikasi factual dan administrasi pada 

pemilu kali ini dimana struktur 

pengawasan sudah maksimal hingga 

tingkat kecamatan sehingga hal ini 

meringankan tugas pengawasan dalam hal 

verifikasi administrasi dan factual yang 

dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta 

beserta dengan jajarannya. 

 

Dasar Hukum  

Dalam melaksanakan tugas untuk 

verifikasi faktual partai politik di wilayah 

DKI Jakarta baik provinsi maupun tingkat 

Kabupaten/Kota hingga tingkat kecamatan 

menggunakan dasar Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, 

DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden.  

 

1. Proses Pengawasan di Tingkat 

Provinsi 

 

 Proses pengawasan di tingkat 

provinsi wilayah DKI Jakarta 

dilaksanakan oleh tiga (3) orang Pimpinan 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dibantu 

oleh Panwas Kabupaten/Kota masing-

masing wilayah karena proses dilapangan 

temen-teman Panwas Kab/Kotalah yang 

memiliki peran dan andil yang maksimal.  

Untuk mengawasi 16 partai politik pada 

tahap  ini, secara jelas sesuai dengan 

keputusan KPU terkait Partai Politik yang 

lolos pada tahap verifikasi administrasi 

dan selanjutnya diverifikasi pada level 

factual. 

 Dalam melaksanakan pengawasan 

dilapangan baik komisioner Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta maupun Panwaslu 

Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan 

menggunakan alat kerja pengawasan yang  

berdasarkan pada Instrumen pengawasan.   

Adapun form yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. VF-KK.CAM.01 tentang 

Verifikasi Keanggotaan tingkat 

Kecamatan 

2. VF-KK.01 Kab/Kota Pembuktian 

Faktual 

3. VF-KK.02 Kab/Kota Kantor Tetap 

Partai Politik  

4. VF-KK.03 Kab/Kota Verifikasi 

Kantor Tetap Partai Politik 
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5. VF-KK.04 Kab/Kota 

Keterpenuhan Keangggotaan 

Partai Politik 

 

Dalam melaksanakan verifikasi 

faktual, Tim dari Bawaslu DKI dan 

Jajarannya menyesuaikan dengan jadwal 

yang telah dikeluarkan oleh KPU DKI 

Jakarta dengan melaksanakan pengawasan 

melekat.  Pengawasan melekat lebih 

efektif untuk dilakukan, karena tim 

Bawaslu provinsi  DKI Jakarta dan 

Jajaranya dapat secara langsung melihat 

kondisi kepengurusan partai politik, baik 

berkaitan dengan domisili maupun 

kepengurusan serta keterwakilan 

perempuannya.  Teknis pelaksanaan 

pengawasan disesuaikan dengan pola yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.  

KPU DKI Jakarta membagi tim verifikasi 

faktual dari KPU DKI Jakarta menjadi 

tiga Tim.  Dimana masing-masing Tim 

memverifikasi faktual lima (5) partai 

politik. 

 Berdasarkan pola tersebut, maka 

pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

membagi juga dalam tiga (3) tim untuk 

melaksanakan pengawasan di lapangan.  

Dengan model pengawasan melekat dan 

metode yang terbagi sesuai dengan 

sumber daya manusia maka, hasil 

pengawasan dilapangan tidak mengalami 

kendala apapun.  

Gambar 1 

Proses Verifikasi Faktual Partai Kebangkitan Bangsa/PKB 
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Bagan 1 

Proses Pengawasan verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Propinsi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 

Alur Pola Pelaporan Verifikasi Faktual Partai Politik provinsi DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Pengawasan 

Rapat koordinasi 
Bawaslu Provinsi DKI - 
Panwas Kab/Kota dan 

Panwascam 

Penguatan 
Kapasitas Panwas 

Kab/Kota dan 
Panwascam 

Sosialisasi  pengawasan 
partisipatif masyarakat  

Pelaksanaan 
pengawasan verfak di 

lapangan, pengawasan 
melekat  Bawaslu 

Provinsi , KPU Provinsi,  

Proses pelaporan 
kegiatan pengawasan. 

laporan harian, 
laporan 3 harian 

Panwascam 

Panwalu 
Kab/Kota 

Bawaslu 
provinsi DKI 

Jakarta 

Bawaslu RI 
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3.    Kendala di Lapangan 

 

1. Ruang yang memberikan pengaturan 

Partai Politik sebagai peserta Pemilu 

Tahun 2019, diatur dalam PKPU No. 

6/2018 mengenai Pendaftaran dan 

Verifikasi Partai Politik yang secara 

tehnis diatur dalam Surat Edaran KPU 

No. 31/2018 mengenai Verifikasi 

Faktual Partai Politik dengan Metode 

sampling yang mengatur dan dikenakan 

hanya pada partai politik baru 

sedangkan partai politik lama (hasil 

pemilu 2014) tidak dikenakan 

verifikasi faktual. 

2. Paska dengan adanya gugatan beberapa 

Partai Politik yang dinyatakan tak lolos 

oleh KPU mengajukan sengketa 

putusan KPU ke Bawaslu dan MK, 

maka verifikasi faktual dengan 

dikeluarkannya Surat Edaran No. 

62/2018 Verifikasi Faktual Paska 

Putusan MK yang mewajibkan semua 

Partai Politik untuk dilakukan 

Verifikasi Faktual baik Partai Politik 

Baru dan partai Politik yang memiliki 

Kursi di DPR sebagai hasil pemilu 

Tahun 2014 wajib dilakukan Verifikasi 

Faktual oleh KPU, dengan perubahan 

dan perlakukan verifikasi Faktual  

sebelum adanya putusan MK dan 

setelah adanya putusan MK yang hanya 

melakukan verifikasi faktual dengan : 

1. Memastikan keberadaan 

kantor/sekretariat partai politik 

2. Memastikan kepengurusan 

partai politik yang terdiri (Ketua, 

Sekretaris, dan Bedahara) serta 

adanya 30 % keterwakilan 

perempuan dalam kepengurusan 

partai politik 

3. Memastikan adanya dukungan 

atau keanggotaan partai politik 

Sehingga memunculkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Keanggotaan Ganda pada parta 

politik (dalam satu partai atau lain 

partai) 

2. Adanya surat keterangan / domisili 

yang tak lajim (tidak sesuai 

dengan PKPU) 

3. Adanya keterpenuhan 30% 

keterwakilan perempuan yang 

tidak tercapai 

4. Keberadan kantor/sekretariat partai 

yang masa ijin domisili tak sampai 

tahapan pemilu berakir 

Hasil Verifikasi Faktual pada masa 

perbaikan sebagaimana SE KPU maka 

partai politik calon peserta pemilu pada 
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tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi 

DKI Jakarta, dinyatakan (MS) memenuhi 

syarat 

Gambar 2 

Proses Verifikasi Faktual Partai Gerindra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.    PENGAWASAN 

1.  Hasil Pengawasan verifikasi 

Faktual Tingkat Propinsi 

Verifikasi faktual partai politik 

tahap I dan II untuk delapan belas partai 

politik dilaksanakan setelah ada keputusan 

sidang Ajudikasi Bawaslu terkaitbadanya 

beberapa partai yang tidak lolos di tahap I 

pada tahap II yang dinyatakan lolos hanya 

Partai Bulan Bintang.  Verifikasi faktual 

untuk ke delapan belas partai tersebut 

sama dengan yang dilakukan untuk ke 

enam belas partai politik sebelumnya, 

yang meliputi atas :  

a. Domisili kantor 

b. Kepengurusan 

c. Keterwakilan perempuan 

d. Kepengurusan tingkat 

kecamatan 

e. Ada tidaknya pengurus yang 

rangkap jabatan 

f. Ada tidaknya pengurus yang 

berasal dari PNS/ABRI dan 

POLRI 
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Ke-enam hal diatas merupakan point 

penting dalam pengawasan verifikasi 

faktual, sebagai bukti kesiapan partai 

politik dalam mengikuti pemilu. 

A. Pengawasan domisili dan alamat 

Kantor  

 Pada pengawasan domisili kantor 

di tingkat propinsi, berdasarkan keputusan 

MK bahwa seluruh Partai harus 

diverifikasi termasuk sepuluh (10) partai 

lama yang memiliki kursi di parlemen 

berikut daftar partai politik yang 

diverifikasi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 1 

Verifikasi Domisili Kantor  Partai Politik Tk. Propinsi DKI Jakarta 

 

No. Partai Politik Status Kantor Partai Politik 

1. Partai NasDem Memenuhi Syarat 

2. Partai Kebangkitan Bangsa Memenuhi Syarat 

3. Partai Keadilan Sejahtera Memenuhi Syarat 

4. PDI Perjuangan Memenuhi Syarat 

5. Partai Golkar Memenuhi Syarat 

6. Partai Gerindra Memenuhi Syarat 

7. Partai Demokrat Memenuhi Syarat 

8. Partai Amanat Nasional Memenuhi Syarat 

9. Partai Persatuan Pembangunan Memenuhi Syarat 

10. Partai Hanura Memenuhi Syarat 

11. Partai Bulan Bintang Memenuhi Syarat 

12. Partai Garuda Memenuhi Syarat 

13. Partai  Perindo  Memenuhi Syarat 

14. Partai Solidaritas Indonesia Memenuhi Syarat 

15. Partai Berkarya Memenuhi Syarat 

16. PKPI Memenuhi Syarat 
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Gambar 3 

Proses Verifikasi Faktual PDI Perjuangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Status Kantor  Partai Politik Tk. Propinsi DKI Jakarta 

 

No. Partai Politik Status Kantor Partai Politik 

1. Partai NasDem Sewa 

2. Partai Kebangkitan Bangsa Sewa  

3. Partai Keadilan Sejahtera Sewa  

4. PDI Perjuangan Milik Sendiri 

5. Partai Golkar Milik Sindiri 

6. Partai Gerindra Pinjam Pakai 

7. Partai Demokrat Pinjam Pakai 

8. Partai Amanat Nasional Sewa 

9. Partai Persatuan Pembangunan Milik Sendiri 

10. Partai Hanura Sewa  

11. Partai Bulan Bintang Sewa  

12. Partai Garuda Sewa  

13. Partai  Perindo  Pinjam Pakai  

14. Partai Solidaritas Indonesia Sewa  

15. Partai Berkarya Sewa  

16. PKPI Sewa  
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Gambar 4 

Proses Verifikasi Faktual Partai Golkar dan Partai NasDem 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Prosentase Keterangan Domisili Kantor  Partai Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pengawasan domisili kantor, 

seluruh partai politik rata-rata status 

sewa/pinjam dan tidak ada yang milik 

sendiri Dari kondisi kantor juga masih ada 

partai yang belum representatif untuk di 

sebut sebagai kantor partai politik, karena 

hanya ada beberapa meja, kursi tanpa 

dilengkapi dengan peralatan pendukung 

untuk aktivitas kegiatan partai politik. 

B. Pengawasan Kepengurusan dan 

keterwakilan perempuan 

 

 Dalam pengawasan verifikasi 

faktual seluruh Partai politik terdapat 

37% 

63% 

Domisili Kantor Partai Politik 

Pinjam Sewa
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keragaman dalam hal kepengurusan 

perempuan namun secara keseluruhan 

memenuhi syarat keterwakilan perempuan 

dalam kepengurusan Partai  politik, 

adapaun penjelasannya dapat dilihat 

ditabel berikut : 

Tabel 3 

Jumlah pengurus dan Keterwakilan 30 % Perempuan  Partai Politik 

 

No. Partai Politik 
Jumlah 

Pengurus 

Keterwakilan 

Perempuan 
Persentase 

1. Partai NasDem 25 9 36 % 

2. Partai Kebangkitan Bangsa 30 9 30 % 

3. Partai Keadilan Sejahtera 21 9 42.9 % 

4. PDI Perjuangan 23 8 34.8 % 

5. Partai Golkar 62 19 30.65 % 

6. Partai Gerindra 59 19 32.2 % 

7. Partai Demokrat 139 44 31.7 % 

8. Partai Amanat Nasional 224 80 35.7 % 

9. Partai Persatuan Pembangunan 45 15 30 % 

10. Partai Hanura 47 19 40.4 % 

11. Partai Bulan Bintang 20 7 35 % 

12. Partai Garuda 10 4 33 % 

13. Partai  Perindo  9 5 60 % 

14. Partai Solidaritas Indonesia 12 4 30 % 

15. Partai Berkarya 20 7 36 % 

16. PKPI 26 9 30 % 
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Grafik 1 

Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keterwakilan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Proses Verifikasi Faktual Parta Keadilan Sejahtera 
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Gambar 2 

Keterwakilan Perempuan  Partai Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Proses Verifikasi Faktual Partai Persatuan Pembangunan 
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Partai Gerindra, 19 

Partai Demokrat, 
44 

Partai Amanat 
Nasional, 80 

Partai Persatuan 
Pembangunan, 15 
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Partai Bulan 
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Dalam hal penetapan Partai Politik 

peserta pemilu di DKI Jakarta yang 

berdasarkan hasil verifikasi administrasi 

dan verifikasi faktual hampir seluruh 

Partai Politik memenuhi syarat hanya satu 

partai yaitu PKPI yang secara nasional 

telah diputuskan oleh KPU Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) namun PKPI 

melakukan upayah hukum ke PTUN dan 

akhirnya memenangkan gugatan dan 

menjadi peserta pemilu terakhir 

sedangkan PBB yang melakukan gugatan 

secara nasional dan telah dilakukan sidang 

ajudikasi di Bawaslu RI dan dimenangkan 

Partai Bulan Bintang (PBB). Berikut 

daftar Partai Politik beserta nomor urut 

partai yang mengikuti Pemilu Tahun 

2019. Tulisan ini dibuat dalam  jurnal ini 

diterbitkan setelah proses gugatan PBB 

dan PKPI sudah dimenangkan oleh 

kedua partai tersebut baik hasil gugatan 

ajudikasi Bawaslu RI dan gugatan 

PTUN.

 

Tabel 4 

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 

No. Urut 

Parpol 
Partai Politik Status Partai Politik 

1. PKB Memenuhi Syarat 

2. Partai Gerindra Memenuhi Syarat 

3. PDI Perjuangan Memenuhi Syarat 

4. Partai Golkar Memenuhi Syarat 

5. Partai NasDem Memenuhi Syarat 

6. Partai Garuda Memenuhi Syarat 

7. Partai Berkarya Memenuhi Syarat 

8. PKS Memenuhi Syarat 

9. Partai Perindo Memenuhi Syarat 

10. PPP Memenuhi Syarat 

11. PSI Memenuhi Syarat 

12. PAN Memenuhi Syarat 

13. Partai  Hanura Memenuhi Syarat 

14. Partai Demokrat Memenuhi Syarat 

19. PBB Memenuhi Syarat/Hasil Gugatan di Bawaslu RI 

20. PKPI Memenuhi Syarat/Hasil Gugatan di PTUN 
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Gambar 7 

Proses Verifikasi Faktual PAN dan Partai Hanura 
 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP  

Dengan melihat uraian diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa verifikasi 

faktual partai politik sangat penting 

dilaksanakan mengingat masih ada partai 

politik yang melakukan perbaikan, baik 

dalam kaitannya dengan dokumen, 

domisili kantor, maupun keterwakilan 

perempuan. Untuk data pada tingkat 

kecamatan, masih ada parpol yang tidak 

merekam data tersebut pada 

kesekretariatan tingkat kabupaten, 

terutama berkaitan dengan alamat kantor. 

 Rekomendasi yang dapat diberikan 

untuk kesuksesan pengawasan antara lain: 

1. Memastikan kembali alamat partai 

politik dan dokumen partai politik 

yang akan di verifikasi faktual. 

2. Memberikan informasi secara cepat 

kepartai politik yang akan 

diverifikasi, sehingga partai politik 

siap menerima tin verifikator dan 

pengawas verifikasi faktual. 

3. Keterwakilan perempuan masing-

masing Partai Politik 

Dari pemaparan tentang proses 

pengawasan dan hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta beserta jajarannya, maka dapat di 

ambil beberapa manfaat yang sangat 

penting bagi akuntabilitas pelaksanaan 

pemilu.  Mengingat pemilu merupakan 

pesta demokrasi yang di selenggarakan 

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

dapat dipercaya dan akuntabel yang 

mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.  

Untuk memilih wakil rakyat tersebut perlu 

adanya lembaga politik dalam hal ini 

partai politik yang akuntabel.  Sehingga 

mampu melahirkan wakil-wakil rakyat 
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yang akuntabel untuk membangun 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

kearah yang lebih baik melalui proses 

demokratisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Proses Verifikasi Faktual Partai Demokrat dan PBB 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Proses Verifikasi Faktual PKPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keberadaan Partai Politik dalam Pemilu adalah sebuah keniscayaan kesiapan segala 

aspek menjadi peran penting guna memastikan Partai Politik siap menghadapi 

Pemilu 2019, dan kami Bawaslu DKI Jakarta memastikan apakah Partai Politik 

tersebut memenuhi segala ketentuan yang telah di tentukan oleh peraturan 

perundang-undangan…. 

-Muhammad Jufri- 
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A. Pendahuluan 

Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden akan digelar 

secara serentak pada tanggal 17 April 

2019. Undang-Undang No.7 tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar 

aturan kepemiluan telah disahkan oleh 

DPR dan Pemerintah, berbagai tahapan 

persiapan telah dilakukan untuk 

menyambut pergelaran pesta demokrasi 

lima tahunan tersebut. Sebagaimana telah 

dijadwalkan  dalam PKPU No.7 Tahun 

2017 Komisi Pemilihan Umum membuka 

pendaftaran partai politik dan penyerahan 

syarat pendaftaran serta penerimaan 

salinan bukti keanggotaan partai politik 

di tingkat KPU Kabupatn/Kota dimulai  

sejak tanggal 3 - 16 Oktober 2017, 

POTENSI PELANGGARAN DAN PROBLEM SOLVING 

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN  2019 

 

PUADI 
 

Abstraksi 

Dalam perwujudan negara demokrasi, pemilihan umum merupakan 

pilihan yang disepakati untuk ditempuh dalam menentukan 

perwakilan  rakyat  sebagai  anggota  DPR,  DPD  dan DPRD serta  

menentukan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak yang akan 

diselenggarakan pertama kali dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang 

No.7 Tahun 2017, yang memberikan penguatan dalam tugas, kewajiban dan 

kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dengan strategi 

penegahan dan penindakan menjadi acuan Pengawas pemilu. Potensi pelanggaran 

yang terus mengalami perkembangan menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk 

melakukan pencegahan dengan cepat dan terukur. Tugas dan kewenangan untuk 

penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu dengan model 

adjudiaksi menjadi tantangan bagi Bawaslu dan jajarannya untuk dapat dijalankan 

dengan baik, termasuk penanganan pelanggaran terhadap tindakan tindak pidana 

pemilu untuk mewujudkan pemilu serentak yang demokratis, bermartabat dan 

berkualitas.   Kata kunci : Pengawasan, Strategi Pencegahan, Penindakan  
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sampai dengan batas waktu akhir 

pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 

tercatat sebanyak 27 partai politik telah 

mendaftar melalui Sistem Informasi 

Partai Politik (Sipol). Namun berbagai 

persoalan muncul dalam proses 

pendafataran yang dilakukan oleh  

Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

termasuk muncul permasalahan Sistem 

Informasi Partai Politik (Sipol), bahkan 

Bawaslu dalam hasil pengawasan proses 

pendaftaran partai politik menyatakan 

menemukan beberapa persoalan dalam 

pola pendaftaran partai politik kepada 

Komisi Pemilihan Umum. 

Undang – Undang Nomor. 7 

tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu  

yang memberikan dasar pengaturan untuk 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD 

dan DPRD serta Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2019. Babak baru perjalanan ―Demokrasi 

Indonesia Serentak, telah kembali 

dimulai, dimana sejak pemilu 1955 yang 

meletakkan hak kedaulatan pada tangan 

dan pilihan rakyat,  pertanyaannya 

apakah pemilu 2019 akan menjadi 

manifestasi pemilu 1955. Pertama sangat 

beralasan yang amat kuat jika menilai 

pemilu 2019 akan mengulang perjalanan 

pemilu demokrasi tahun 1955, saat itu 

merupakan pemilu yang dinilai paling 

demokrasi, kedua karena pemilu kali ini 

akan menggabungkan secara serentak 

pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD 

dan DPRD serta Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden dalam satu waktu yang 

sama sehingga makna kedaulatan 

ditangan rakyat akan benar-benar 

termanifestasikan dalam pemilu tahun 

2019.   

Sejenak kita menengok 

kebelakang soal partai politik peserta 

pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya, 

KPU dengan surat keputusan KPU 

Nomor: 244/15/VII/08 Tahun 2008 saat 

itu menetapkan 34 (tiga puluh empat) 

partai politik sebagai peserta pemilu 

tahun 2009, namun hanya ada 16 (enam 

belas) partai politik yang mendapatkan 

kursi dan menempatkan kandidatnya 

sebagai Anggota terhormat Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) di parlemen 

dan saat itu secara otomatis lolos sebagai 

peserta pemilu. Bertambahnya jumlah 

peserta pemilu pada 2009, oleh karena 

adanya gugatan atau sengketa pemilu 

yang diajukan ke PTUN dan beberapa 

partai politik yang mengajukan gugatan 

atau sengketa dinyatakan dapat mengikuti 
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pemilihan umum ketika itu, kondisi inilah 

yang sama dialami oleh KPU dan 

Bawaslu atas gugatan atau sengketa oleh 

partai politik PBB dan PKPI. Atas 

kewenangan baru yang dimiliki apakah 

akan menerima permohonan sengketa 

atau akan menolak permohonan sengketa 

kedua partai politik tersebut, konsekuensi 

dari keputusan KPU yang tidak 

meloloskan PBB dan PKPI juga 

berdampak pada hilangnya kesempatan 

partai tersebut atas pencalonan calon 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2019.  

Menuju Demokrasi yang 

bermartabat merupakan proses 

perjalanan Demokrasi Bangsa 

Indonesia, sejak pemilu di Era Orde 

Lama dan Era Orde Baru yang belum 

lagi usai paska terbukanya demokrasi di 

Era Reformasi, masih banyak dan butuh 

waktu dan kematangan, kedewasaan, 

dan kesiapan partai politik sebagai 

peserta pemilu sebagaimana tagline 

Badan Pengawas Pemilu ―Bersama 

Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu 

Tegakkan Keadilan Pemilu‖ hal ini 

telah diwujudkan dengan diterimanya 

sengketa gugatan PBB dalam sidang 

Adjudikasi terhadap keputusan KPU 

Republik Indonesia, dengan diterimanya 

sengketa gugatan maka PBB dapat 

menjadi peserta Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, DPRD serta 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2019. Jumlah Partai 

Politik Peserta Pemilu secara Nasional 

di Era Reformasi 1999 – 2014. 
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Tabel 1 

Jumlah Partai Peserta Pemilu dari Tahun 1999-2019 

 

Tahun Pemilu Parpol Peserta Pemilu Partai Masuk Parlemen 

1999 48 21 

2004 24 16 

2009 38 9 

2014 12 10 

2019 15* ? (        ) 

Keterangan: Jumlah peserta pemilu tahun 2019 ada 15 Partai politik Nasional dan 4  

        Partai politik local dari Aceh. 
 

Undang-Undang No.7 tahun 2017 

dalam Pasal  173 mengatur syarat partai 

politik untuk dapat ditetapkan sebagai 

Peserta Pemilu, sebagaimaan diatur 

dalam Ayat (2) Partai politik dapat 

menjadi peserta pemilu setelah memenuhi 

persyaratan: 

a. Berstatus badan hukum sesuai dengan 

UU tentang partai politik; 

b. Memiliki kepengurusan di seluruh 

Indonesia; 

c. Memiliki kepengurusan di 75% 

jumlah kabupaten/kota yang 

bersangkutan; 

d. Memiliki kepengurusan di 50% 

jumlah kecamatan di kabupaten/kota 

yang bersangkutan; 

e. Menyertakan  paling sedikit 30% 

keterwakilan perempuan pada 

kepengurusan partai politik tingkat 

pusat; 

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 

1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah 

penduduk pada kepengurusan partai 

politik sebagaimana dimaksud pada 

huruf;  C yang dibuktikan dengan 

kepemilikan kartu tanda anggota; 

g. Mempunyai kantor tetap untuk 

kepengurusan pada tingkatan pusat, 

provinsi, dan kabupaten/kota sampai 

tahap akhir pemilu; 
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h. Mengajukan nama, lambang, dan 

tanda gambar Partai politik kepada 

KPU dan 

i. Menyerahkan nomor rekening dana 

kampanye pemilu atas nama partai 

politik kepada KPU; 

j. Menyerahkan salinan AD dan ART 

Partai politik (penambahan ketentuan 

ini ada dalam PKPU No.11 tahun 

2017) 

 

JALAN PANJANG PARTAI 

POLITIK MENJADI PESERTA 

PEMILU 

 
 

Dalam ketentuan Peraturan KPU 

No.7 tahun 2017 Tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilu, KPU telah menetapkan jadwal 

kegiatan pendaftaran partai politik peserta 

pemilu, sebagai berikut: 

No. Program/Kegiatan Jadwal Kegiatan 

1. 

Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat 

pendaftaran oleh parpol kepada KPU dan penerimaan 

Salinan bukti keanggotaan di KPU kabupaten/kota 

Tanggal 3 – 6 Oktober 2017 

2. 

Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU 

Kabupaten/Kota, termasuk penyampaian hasil 

penelitian administasi dan perbaikannya 

Tanggal 17 Oktober – 15 

Desember 2017  

3. 
Verfiiaksi faktual ditingat KPU dan KPU Provinsi Tanggal 15 Desember – 3 

Januari 2018  

4. 
Verfiiaksi faktual ditingat KPU Kabupaten/Kota Tanggal 15 Desember – 5 

Februari 2018 

5. 

Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan 

Parpol dr tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi 

dan KPU secara Nasional 

Tanggal 6 – 17 Februari 

2018  

6. Penetapan Partai politik Peserta pemilu 17 Februari 2018 

7. 
Pengundian dan Penetapan Nomor Parpol Peserta 

pemilu 

18 Februari 2018 

8. Pengumuman Partai politk Peserta pemilu 18 – 20 Februari 2018 
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Kemudian karena adanya gugatan 

Uji Materi terhadap Undang-Undang 

No.7 Tahun 2017 kepada Mahkamah 

Konstitusi, yang dilakukan beberapa 

Partai politik baru terkait aturan tidak 

perlu dilakukan verifikasi faktual 

terhadap Partai politik yang sudah 

mengikuti Pemilu tahun sebelumnya, dan 

Mahkamah Konstitusi mengabulakn 

gugatan tersebut yang kemudian KPU 

melakukan perubahan aturan dari 

Peraturan KPU No.7 tahun 2017 menjadi 

Peraturan KPU No.5 tahun 2018. Dalam 

PKPU No.5 tahun 2018 terdapat 

pergeseran waktu jadwal kegiatan 

verifikasi faktual, tetapi tidak merubah 

jadwal akhir tahapan penetapan dan 

pengumuman Partai politik sebagai 

Peserta pemilu.    

Menjadi peserta pemilihan umum 

bukanlah suatu yang mudah jalan panjang 

harus dilalui dari rangkaian tahapan 

proses pendaftaran Partai politik untuk 

menjadi peserta pemilu, diawali dengan 

adanya pendaftaran dan verifikasi partai 

politik. Dalam proses pendaftaran Partai 

politik tercatat dari 27 partai politik yang 

melakukan pendaftaran, sebagaimana 

keterangan Ketua KPU RI dari hasil data 

pendaftaran sipol disitus KPU 

menunjukan 14 partai politik dinyatakan 

dokumen pendaftarannya sudah lengkap 

dan di terima sedangkan 13 partai politik 

lainnya dinyatakan tidak diterima. Dari 

hasil keputusan rapat yang disampaikan 

pada tanggal 20 Oktober 2017, Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 

sudah menyelesaikan tahapan 

pemeriksaan berkas syarat pendaftaran 

karena tidak memenuhi syarat 

pendaftaran awal, dinyatakan tidak 

lengkap (berkasnya) dan dipastikan 13 

partai politik tersebut tidak bisa 

melanjutkan tahapan pendaftaran Pemilu 

2019, sehingga tidak bisa menjalani 

proses penelitian administrasi berikutnya. 

Adapun data partai politik yang diterima 

pendaftaranya dan tidak diterima oleh 

KPU sebagai berikut:  
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Tabel 2 

Daftar Partai Politik Lolos dan Tidak Lolos Pendaftaran 

 

No. Parpol Lulus Syarat Pendaftaran No. 
Parpol Tidak lulus Syarat 

Pendaftaran 

1. Partai NasDem 1. Partai Bulan Bintang 

2. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Islam Damai Aman 

3. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Bhenika Indonesia 

4. PDI Perjuangan 4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indo 

5. Partai Golkar 5. Partai Republik 

6. Partai Gerindra 6. Partai Rakyat 

7. Partai Demokrat 7. Partai Suara Rakyat Indonesia 

8. Partai Amanat Nasional 8. Partai Indonesia Kerja 

9. Partai Persatuan Pembangunan 9. Partai Keadilan dan Persatuan Indo 

10. Partai Hanura 10. Partai Pemersatu Bangsa 

11. Partai Beringin Karya 11. Partai Reformasi 

12. Partai Persatuan Indonesia 12. PNI Marhaenis 

13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia  13. Partai Republikan 

14. Partai Solidaritas Indonesia 14. - 

 

Dalam proses perjalanan 

pendaftaran partai politik menjadi peserta 

pemilu telah dilakukan dua kali 

pengajuan gugatan terhadap KPU yang 

dilakukan oleh Partai politik kepada 

Bawaslu RI terhadap keputusan yang 

dilakukan oleh KPU RI. Pertama gugatan 

yang diajukan oleh 10 partai politik 

kepada Bawaslu terhadap surat KPU 

kepada Partai politik, Perihal: 

Penyampaian hasil pendaftaran partai 

politik, dalam hal ini KPU diduga 

melakukan pelanggaran administrasi. 

Kedua gugatan sengketa yang diajukan 

oleh 7 Partai politik terhadap keputusan 

KPU RI yang menyatakan 7 Partai politik 

dinyatakan tidak memenuhi syarat 

verifikasi, termasuk oleh Partai PBB dan 

PKPI . 
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POTENSI PELANGGARAN 

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI 

FAKTUAL PARTAI POLITIK  
 

Berdasarkan Perbawaslu No.3 

Tahun 2018, tentang Pengawasan 

Pendaftaran, Verifikasi an Penetapan 

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota 

DPR dan DPRD, menyatakan Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota melakukan pengawasan 

pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan 

penetapan Partai Politik calon Peserta 

Pemilu, yang dilakukan dengan strategi 

pencegahan dan penindakan. Pencegahan 

dilaksanakan dengan melakukan 

tindakan, langkah, dan upaya optimal 

mencegah secara dini terhadap potensi 

pelanggaran dan/atau indikasi awal 

pelanggaran serta pengawasan secara 

langsung. Penindakan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas 

temuan dan laporan dugaan pelanggaran 

Pemilu sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bawaslu mengenai penanganan 

temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu. 

Terhadap proses pelaksanaan pendafatran 

dan verifikasi Partai politik terdapat 

beberapa pontensi pelanggaran mungkin 

akan terjadi, baik yang dilakukan oleh 

penyelenggara pemilu maupun Partai 

politik. 

Pelaksanaan pendaftaran dan 

verifikasi partai politik untuk menjadi 

peserta pemilihan umum Anggota DPR, 

DPD, DPRD serta Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2019, diwarnai adanya intrik politik dan 

kepentingan karena verifikasi partai 

politik banyak mengalami kendala yang 

berupa kendala administrasi dan kendala 

substansial dari kepentingan partai politik 

sebagai peserta pemilu dan kualitas 

demokrasi bangsa yang telah menjadi 

pilihan dengan meletakkan kedaulatan 

rakyat menjadi hak yang paling mutlak 

dilindungi, oleh karenanya beberapa 

kendala yang menjadi potensi 

pelanggaran pada masa pendaftaran dan 

verifikasi partai politik sebagai peserta 

pemilu. 

Potensi pelanggaran pemilu 

merupakan sebuah kekuatan terpendam 

yang dapat menimbulkan terjadinya 

tindakan yang bertentangan melanggar 

atau tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan kempemiluan. 

Beberapa pontensi pelenggaran dalam 

tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai 

politik diantaranya: a. ketidak tepatan 
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waktu melakukan pendaftaran dan 

penyerahahan dokumen pendaftaran, 

b.tidak terpenuhinya syarat yang 

ditentukan perundang-undangan dalam 

melakukan pendaftaran, c. ketidak 

lengkapan dokumen pendaftaran.   

  

a. Potensi Pelanggaran Administrasi 

terhadap Ketepatan Waktu 

Pendaftaran dan Penyerahan Syarat 

Pendaftaran Partai politik calon 

Peserta pemilu,  
 

Sebagaimana ketentuan dalam 

PKPU No.7 tahun 2017, Tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilu, dalam 

lampirannya ditentukan jadwal 

pendaftaran partai politik dan 

penyerahan syarat pendaftaran oleh 

parpol kepada KPU dalam jangka 

waktu tanggal 3 – 16 Oktober 2017 

(selama 14 hari). Dalam PKPU No.7 

Tahun 2017, Pasal 12 ayat (1) 

menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP 

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota 

melakukan sosialisasi kepada Partai 

Politik mengenai pendaftaran, 

Penelitian Administrasi, Verifikasi 

Faktual Partai Politik calon Peserta 

Pemilu dan tata cara penggunaan 

Sipol. Menurut KPU Setiap partai 

politik yang akan mendaftar menjadi 

peserta Pemilu 2019 diwajibkan 

memasukkan data ke sistem informasi 

partai politik (sipol) yang ada di situs 

KPU. Syarat tersebut merupakan 

bagian dari proses penyelenggaraan 

pemilu, KPU diberikan kewenangan 

oleh UU untuk membuat aturan teknis, 

dan kegiatan sipol adalah kegiatan 

teknis. 

Sipol adalah Sistem Informasi 

Partai Politik merupakan seperangkat 

sistem dan teknologi informasi untuk 

mendukung kerja Partai Politik dan 

Penyelenggara Pemilu dalam 

melakukan pendaftaran, Penelitian 

Administrasi dan Verifikasi Faktual 

terhadap pemenuhan persyaratan 

Partai Politik menjadi peserta Pemilu. 

Menurut KPU sipol adalah bagian dari 

upaya penyelenggaraan pemilu yang 

efisien dan efektif sesuai dengan 

undang-undang. Ia juga mengatakan 

partai politik sudah diberi pengarahan 

sebelumnya terkait sipol, ini bagian 

dari upaya penyelenggaraan pemilu, 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

efisien, efektif, akuntabel transparan 

tertib. Sebagaimana yang diamanatkan 

undang-undang. Sipol bukan 
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merupakan produk sepihak yang 

dikeluarkan KPU, melainkan produk 

yang memiliki payung hukum yang 

jelas dan sudah dibahas bersama 

Bawaslu dan pemerintah. 

Dalam Pasal 13 ayat (1) 

Sebelum mendaftar sebagai calon 

Peserta Pemilu, Partai Politik wajib 

memasukkan data Partai Politik ke 

dalam Sipol. Kemudian Pasal 13 ayat 

(5) Partai Politik yang tidak 

memasukkan data ke dalam Sipol 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan tidak menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

tidak dapat mendaftar sebagai Peserta 

Pemilu. Dalam pelaksanaanya 

pengunaan sistem informasi partai 

politik (Sipol) sebagai salah satu 

mekanisme pendaftaran parpol peserta 

pemilu 2019 banyak dikeluhkan. 

Beberapa keluhan tersebut 

mengemuka dalam acara ‗Sosialisasi 

pengawasan tahapan pendaftaran dan 

verifikasi partai politik peserta pemilu 

tahun 2019‘ yang digelar Bawaslu RI. 

Sekjen Partai Idaman Ramdansyah 

yang hadir dalam acara sosialisasi 

menuturkan, pihaknya mengalami 

banyak kesulitan teknis dalam 

memasukkan data partai politik ke 

dalam Sipol, beberapa persoalan yang 

ditemukan  pertama untuk upload 

sebuah kabupaten yang 300 KTA 

(Kartau Tanda Anggota) saja, butuh 

hampir setengah jam. Perwakilan 

partai politik yang hadir dalam acara 

ini rata-rata meminta agar ada 

mekanisme lain selain Sipol karena 

banyaknya kendala teknis di lapangan, 

contoh kendala yang paling kentara 

adalah, kesulitan akses internet di 

sejumlah daerah terpencil sehingga 

terjadi kesulitan menggunggah 

dokumen pendaftaran.  

Penyebab ketidaktepatan waktu 

dalam melaksanakan pendafatran 

bukan datang dari Partai politik, akan 

tetapi berpotensi masalah datang dari 

sistem Sipol yang diwajibkan oleh 

KPU kepada semua Partai politik 

dalam proses pendaftaran, yang dalam 

pelaksanaanya tetapi menyebabkan 

banyak kendala dalam proses 

pelaksanaan pendafatran oleh Partai 

politik;    

Beberapa kendala yang 

dialami antara lain sistem yang tidak 

bisa diakses, proses input yang sulit, 

dan ketidaksesuaian data di dalam 
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dan luar system, kendala-kendala 

yang dihadapi partai politik ini 

berpotensi menjadi masalah, yang 

kemudian dapat menjadi  alasan 

gugatan Partai politik kepada 

Bawaslu. Permasalahan kesulitan 

dalam proses pendaftaran Partai 

politik dengan kewajiban Partai politik 

memasukan data pendaftaran 

menggunakan sipol, menimbulkan 

keluhan semua partai Politik, hal ini 

merupakan titik kerawan potensi 

terjadinya pelanggaran terhadap 

ketidaktepatan waktu pendaftaran dan 

penyerahan syarat pendaftaran bagi 

Partai politik Peserta pemilu 

sebagaimana ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan.  

 

Langkah Pencegahan dan Problem 

Solving. 

Permasalahan kesulitan akses 

internet dalam proses untuk 

memasukan data pendaftaran melalui 

sistem Sipol yang mendapat keluhan 

dari sebagaian partai politik, Bawaslu 

melakukan analisa dan kajian serta 

mengambil langkah-langkah 

pencegahan sebelum terjadinya 

pelanggaran sebagaimana disampaikan 

oleh Anggota Bawaslu RI Koordinator 

Disivi Pengawasan Mochamad 

Afifuddin. Bawaslu telah 

menyampaikan surat kepada KPU RI, 

Surat Bawaslu Nomor 

0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 

pada tanggal 29 September lalu. Salah 

satu point isi dari surat tersebut 

Bawaslu meminta Komisi Pemilihan 

Umum untuk menimbang kembali 

PKPU tentang diwajibkannya Sistem 

Informasi Partai Politik (Sipol) dalam 

pendaftaran, penelitian administrasi 

dan verifikasi faktual partai politik.  

Bawaslu telah meminta 

kepada KPU agar Sipol tidak menjadi 

syarat wajib dalam pendaftaran, 

penelitian administrasi dan verifikasi 

faktual parpol peserta pemilu, 

Bawaslu menyarankan agar ada 

alternatif jalur lain jika partai politik 

calon peserta pemilu mengalami 

kendala teknis, sehingga menyulitkan 

proses pendaftaran sampai batas 

waktu yang ditentuka dan Bawaslu 

akan terus mendorong proses Pemilu 

2019 yang memudahkan semua pihak 

baik bagi calon peserta pemilu 

maupun pemilih. 
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Akan tetapi KPU tetap 

mewajibkan partai politik melakukan 

input data pendaftaran melalui Sipol. 

Kemudian data yang sudah 

dimasukkan tersebut harus dicetak 

melalui sistem terkait dan berkasnya 

diserahkan kepada KPU. Menurut 

KPU tujuan mewajibkan parpol 

mengisi Sipol agar masyarakat 

pemilih dapat mengetahui proses 

pendaftaran calon peserta pemilu. 

Menurut dia, KPU juga komitmen 

untuk menjaga integritas dan 

transparansi setiap tahapan dalam 

pemilu, dalam jangka panjang, 

penggunaan Sipol merupakan upaya 

mewujudkan transparansi. 

Pada tanggal 20 Oktober 2017, 

KPU menyampaikan surat 

pemberitahuan kepada Partai politik, 

Perihal: Penyampaian Hasil 

Pendaftaran Partai politik, yang 

menyatakan 13 (tiga belas) Partai 

politk tidak diterima pendaftarannya 

dan tidak bisa mengikuti tahapan 

selanjutnya yaitu penelitian 

administrasi. Parpol tersebut yakni 

Partai Indonesia Kerja, Partai Keadilan 

dan Persatuan Indonesia, Partai 

Bhineka Indonesia, Partai Bulan 

Bintang, Partai Idaman, PNI 

Marhaenisme, Partai Pemersatu 

Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja 

Indonesia, Partai Rakyat, Partai 

Reformasi, Partai Republik, Partai 

Republikan, Partai Suara Rakyat 

Indonesia.  Alur Penanganan sesuai 

SE Bawaslu RI, 

No.1093/K.Bawaslu/PM.08.00/X/201

7, 23 Oktober 2017. Bawaslu 

mempunyai waktu 14 hari untuk 

penyelesaian penanganan 

pelenggaran administrasi.  
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Tabel 3 

Alur Penanganan dugaan pelanggaran Administrasi 

  

 

  

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

        

 

Hasil sidang penanganan 

pelanggaran administrasi Bawaslu 

memutuskan mengabulkan laporan 

dan gugatan 9 (Sembilan) Partai 

politik yang mengajukan gugatan yang 

diajukan terkait pelanggaran 

administrasi dalam proses pendaftaran 

calon peserta pemilu oleh KPU. 

Dalam putusannya Bawaslu 

mengatakan: Menyatakan KPU RI 

telah melakukan pelanggaran 

administrasi tentang tata cara dan 

prosedur pendafatran partai politik 

peserta pemilu. Memerintahkan KPU 

Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Kab/Kota 

menerima laporan 

dugaan pelanggaran 

pemilu (form ADM-2) 

Memeriksa kelengkapan 

administrasi laporan, 

jika belum lengkap utk 

diperbaiki 

Laporan Dugaan 

Pelanggaran 

Administrasi 

Pelapor (Peserta 

Pemilu), 

Objek Sengketa adalah 

tindakan yg melanggar 

tata cara, prosedur, 

mekanisme yg 

berkaitan administrasi 

penyelenggaran 

pemilu)  

Melakukan pemeriksaan 

pendahuluan, utk 

terpenuhinya syarat materiil 

– formil.  

Menentukan jadwal sidang 

pemeriksaanm membentuk 

Majelis Pemeriksa.  

Sidang pemeriksaan oleh 

Majelis pemeriksa dihadiri 

oleh Pelapor dan terlapor  

Perbaikan laporan  Pelapor 

Pembacaan Materi laporan 

Tanggapan/Jawaban 

Terlapor 

Pembuktian dilakukan dgn 

pemeriksaan kepada (ket 

saksi pelapor, surat/tulisan, 

petunjuk, dokumen 

elektronik, ket saksi 

terlapor dan keterangan 

ahli).  

Rapat pleno utk mengambil putusan bersifat tertutup. 

Bawalu, Bawaslu Provinsi, Kab/Kota memutus 

laporan pelanggaran administrasi pemilu dgn 

mempertimbangkan alat bukti dlm sidang 

pemeriksaan. 

Putusan  dibacakan dalam sidang terbuka utk umum. 

Putusan dapat diajukan koreksi kepada Bawaslu 

diatasnya.  
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RI memperbaiki tata cara dan prosedur 

pendaftaran PKPI dengan menerima 

dokumen sesuai ketentuan Pasal 176 

ayat 1 dan Pasal 177 Undang-Undang 

No.7 Tahun 2017, Memerintahkan 

kepada KPU untuk melakuakn 

pemeriksaan kelengkapan dokumen 

pendaftaran partai politik tersebut, 

Memerintahkan kepada KPU Ri untuk 

melaksanakan putusan ini paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan 

dibacakan.  
 

Sembilan Partai politik yang 

diterima adalah PKPI Hendropriyoni, 

PBB, Idaman, dan Partai Bhinneka, 

PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, 

Parsindo, dan PIKA. Sedangkan satu 

Partai politik aduannya ditolak adalah 

PKPI Hari Sudarno. KPU dalam 

menerima pendaftaran parpol calon 

peserta pemilu hanya dapat menerima 

surat pendaftaran beserta dokumen 

persyaratan yang ditandantangani dan 

diajukan oleh pengurus yang 

ditetapkan dengan SK Menkumham 

RI. Dengan demikian KPU tidak 

berwenang atau berkewajiban untuk 

menerima pendaftaran selain dari 

pengurus yang ditetapkan dengan SK 

Menkumham Republik Indonesia. 

 

b. Potensi Pelanggaran Sengketa 

Proses terhadap Verifikasi Partai 

politik Calon Peserta pemilu,  

 

Pelaksanaan verifikasi partai 

politik untuk menjadi peserta 

pemilihan umum Anggota DPR, DPD, 

DPRD serta Pemilihan Umum Prsiden 

dan Wakil Presiden Tahun 2019, 

diwarnai adanya intrik politik dan 

kepentingan karena verifikasi partai 

politik banyak mengalami kendala 

yang berupa kendala administrasi dan 

kendala substansial dari kepentingan 

partai politik sebagai peserta pemilu 

dan kualitas demokrasi bangsa yang 

telah menjadi pilihan dengan 

meletakkan kedaulatan rakyat menjadi 

hak yang paling mutlak dilindungi, 

oleh karenanya beberapa kendala yang 

menjadi potensi pelanggaran pada 

masa pendaftaran dan verifikasi partai 

politik sebagai peserta pemilu. 

Partai politik yang telah 

dinyatakan memenuhi syarat 

pendaftaran partai politik, akan 

mengikuti proses selanjutnya untuk 

dilakukan verifkaksi administasi dan 

verifikasi factual, Verifikasi 

32 



  Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

merupakan penelitian/pemeriksaan 

terhadap kelengkapan, keabsahan dan 

kebenaran dokumen persyaratan Partai 

Politik calon Peserta Pemilu. Sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan KPU No.7 tahun 2017, 

jadwal pelaksanaan penelitian 

administrasi dan verifiaksi faktual 

adalah sebagai berikut: 

1) Verifikasi/Penelitian administrasi 

oleh KPU dan KPU 

Kabupaten/Kota, termasuk 

penyampaian hasil penelitian 

administasi dan perbaikannya, 

dilaksanakan dari tanggal 17 

Oktober – 15 Desember 2017; 

2) Verfiiaksi faktual ditingat KPU dan 

KPU Provinsi dari tanggal 15 

Desember 2017 – 3 Januari 2018; 

3) Verfiiaksi faktual ditingat KPU 

Kabupaten/Kota, dari tanggal 15 

Desember 2017 – 5 Februari 2018. 

Sebelum proses pelaksanaan 

verifikasi Partai politik, beberapa 

Partai politik termasik Partai Idaman 

mengajukan permohonan uji materi 

terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) 

Undang-Undang No.7 tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum terkait 

ketentuan Verifikasi faktual terhadap 

Partai politik. Dalam Pasal 173 ayat 

(1) menyebutkan Partai Politik Peserta 

Pemilu merupakan partai politik yang 

telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh 

KPU. Ayat (3) menyebutkan Partai 

politik yang telah lulus verilikasi 

dengan syarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 tidak diverifikasi ulang 

dan ditetapkan sebagai Partai Politik 

Peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 173 

ayat (1) dan ayat (3) sesuai 

Putusannya MK No.53/PUU-

XV/2017, tanggal 11 Januari 2017, 

dibatalkan oleh MK, Pasal tersebut 

dinyatakan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

dan Tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.  

Keputusan MK tersebut 

menimbulkan kontraversi di antara 

anggota DPR, Pengamat Pemilu, KPU 

bahkan Pemerintah. Beberapa anggota 

DPR menyatakan KPU tidak perlu 

melaksanakan Putusan MK tersebut 

karena putusan MK tidak berlaku surut 

sementara Verfikasi factual telah 

dijalankan, anggota DPR yang lain ada 

yang menyatakan Putusan MK ini 

konyol menimbulkan kegaduhan dan 
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polemik dikalangan DPR. Bahkan 

dalam rapat dengar pendapat antara 

Kemendagri dan Komisi II DPR 

sepakat untuk menghapus ketentuan 

Verifikasi factual untuk menyering 

partai peserta pemilu Tahun 2019. 

Pemerintah dalam hal ini ikut gaduh 

bahwa Putusan MK tersebut tidak bisa 

dilaksanakan untuk Pemilu Tahun 

2019 tetapi bisa dilaksanakan untuk 

Pemilu Tahun 2024. Terhadap 

kontraversi tersebut KPU tetap 

berkomitmen menjalankan Putusan 

MK, Anggota KPU Pramono Ubaid 

Tanthowi mengatakan KPU tetap akan 

melaksanakan Putusan MK, meskipun 

untuk melakukan verifiaksi factual 

terhadap semua partai ada 

keterbatasan anggaran, waktu dan 

SDM,  dengan menyusun prosedur 

baru dan merubah ketentuan dalam 

PKPU No.11 Tahun 2017. Pasca 

putusan MK tersebut KPU melakukan 

perubahan terhadap PKPU No.11 

Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, 

Verifikasi dan Penetapan Partai Politik 

Peserta Pemilihan Anggota DPR dan 

DPRD dilakukan perubahan menjadi 

PKPU No.6 Tahun 2018 dan PKPU 

No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilu Tahun 2019 dilakukan 

perubahan menjadi PKPU No.5 tahun 

2018.   

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan 

pengawasan terhadap 

verifikasi/penelitian administrasi dan 

verifikasi faktual. meliputi: a. 

kelengkapan, keabsahan dan 

kebenaran dokumen persyaratan Partai 

Politik calon Peserta Pemilu yang 

dilakukan oleh KPU; b. jangka waktu 

pelaksanaan dilakukan paling lama 30 

(tiga puluh) hari setelah batas akhir 

waktu pendaftaran c. kegandaan 

anggota Partai Politik; dan d. anggota 

Partai Politik yang tidak memenuhi 

syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. Objek 

pengawasan dalam Verifikasi Faktual 

Partai Politik: 
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Tabel 4 

Objek Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik 
 

Tingkat Pusat 

 

Tingkat Provinsi 

 

Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Kepengurusan Inti  Kepengurusan Inti Kepengurusan Inti 

Keterwakilan Perempuan 30 

% (Wajib) 

Keterwakilan 

Perempuan 30 % 

(Wajib) 

Keterwakilan 

Perempuan 30 % 

(Wajib) 

Domisili dan Legalitas 

Pengginaan Kantor Partai 

Politik 

Domisili dan Legalitas 

Pengginaan Kantor 

Partai Politik 

Domisili dan Legalitas 

Pengginaan Kantor 

Partai Politik 

 Dukungan Keanggotaan 

1.000 orang atau 1/1.000 

dari jumlah penduduk 

 

 Dalam melakukan pelaksanaan 

pengawasan sebagaimana tersebut untuk 

membuktikan keabsahan dan kebenaran 

persyaratan Partai Politik calon Peserta 

Pemilu yang meliputi: a. jumlah daftar 

nama dan susunan pengurus Partai Politik 

di tingkat pusat; b. kebenaran daftar nama 

dan susunan pengurus Partai Politik 

tingkat pusat; c. kebenaran daftar nama 

pengurus perempuan Partai Politik 

tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen); dan d. domisili kantor 

tetap sesuai surat keterangan dari camat 

atau lurah/kepala desa atau sebutan lain 

sampai berakhirnya tahapan Pemilu. 

Pengawasan dilakukan dengan 

memastikan KPU mendatangi kantor 

tetap pengurus Partai Politik calon 

Peserta Pemilu sesuai dengan 

tingkatannya untuk: a. mencocokkan 

domisili kantor tetap yang tercantum 

dalam surat keterangan alamat kantor 

tetap Partai Politik tingkat pusat dari 

camat atau sebutan lain atau lurah/kepala 

desa atau sebutan lain; dan b. memastikan 

kebenaran surat pernyataan pimpinan 

Partai Politik tingkat Pusat dan tingkat  

Provini mengenai penggunaan kantor 

tetap berlaku sampai dengan tahapan 

terakhir Pemilu. 

 Bawaslu Kabupaten/Kota 

melakukan pengawasan Verifikasi 

keanggotaan dan kepengurusan Partai 

Politik calon Peserta Pemilu yang telah 

memenuhi persyaratan. Dalam 

melakukan pengawasan sebagaimana 
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dimaksud untuk membuktikan keabsahan 

dan kebenaran persyaratan Partai Politik 

calon Peserta Pemilu yang meliputi 

beberapa hal:  

a. jumlah daftar nama dan susunan 

Pengurus Partai Politik di tingkat 

kabupaten/kota;  

b. kebenaran daftar nama dan 

susunan pengurus Partai Politik di 

tingkat kabupaten/kota;  

c. kebenaran daftar nama pengurus 

perempuan Partai Politik tingkat 

kabupaten/kota memperhatikan 

paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen);  

d. domisili kantor tetap sesuai dengan 

surat keterangan dari camat atau 

sebutan lain lurah/kepala desa atau 

sebutan lain sampai berakhirnya 

tahapan Pemilu; 

e. jumlah keanggotan Partai Politik 

paling sedikit 1000 (seribu) orang 

atau 1/1000 (satu perseribu) dari 

jumlah penduduk pada setiap 

kepengurusan Partai Politik 

kabupaten/kota; dan  

f. kebenaran, kecocokan dan 

kesesuaian identitas anggota 

dengan kartu tanda anggota Partai 

Politik.  

 Beberapa potensi pelanggaran 

yang mungin dapat terajdi dalam 

proses verifikasi administrasi dan 

verifikasi faktual terhadap 

kepengurusan dan keanggotaan partai 

politik antara lain: 

1. Ketidaktepatan waktu pelaksanan 

verifikasi administtrasi maupun 

verifikasi faktual oleh verifikator; 

2. Jumlah kepengurusan yang tidak 

sesuai SK baik dari unsur Ketua, 

Sekretaris dan bendahara termasuk 

jumlah kepengurusan 30 % 

keterwakilan dengan memastikan 

adanya KTA dan KTP pengurus 

tersebut; 

3. Keanggotaan ganda, baik ganda 

internal maupun ganda antar partai; 

4. Status keanggotaan sebagai 

Aparatur Sipil negara, TNI dan 

Polri; 

5. Kecocokan dan kesesuaian data 

indentitas antara Kartu Tanda 

Anggota dengan e KTP anggota, 

sesuai dengan data Sipol; 

6. Data KTP elektronik yang tidak 

sesuai standar, sebagaimana KTP 

elektronik maupun Surat 

Keterangan yang dikeluarkan oleh 
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Instansi yang berwenang 

Disdukcapil; 

7. Pengurus dan anggota yang tidak 

memilik KTA maupun KTP 

elektronik; 

8. Tata cara dan prosedur pelaksanaan 

verifikasi yang tidak sesuai aturan 

perundang-undangan; 

 

Langkah Pencegahan dan Problem 

Solving  

 

Beberapa langkah pencegahan 

yang dilakukan oleh Bawaslu Povinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam 

mengantisipasi terjadinya potensi 

pelanggaran dalam pelaksanaan 

verifikasi Partai politik b sebagai 

berikut: 

1. Melakukan koordinasi lebih awal 

dengan KPU tingkat Provinsi dan 

KPU tingkat Kabupaten/Kota untuk 

mengetahui kegiatan-kegiatan 

pertahapan yang dilakukan oleh 

KPU tingkat Provinsi dan KPU 

tingkat Kabupaten/Kota terkait 

pelaksanaan persiapan verifikasi, 

petugas verifiaktor, jadwal 

pelaksanaan verifikasi dan lokasi 

pelaksanaan verifikasi dan akses 

dokumen; 

2. Meminta kepada KPU Provinsi dan 

KPU Kab.Kota agar Panwaslu 

dilibatkan adalam acara sosialisasi 

dan pelatihan-pelatihan yang 

dilakukan oleh KPU tingkat 

Provinsi dan KPU tingkat 

Kabupaten/Kota mengenai aturan 

pelaksanaan verifikasi dalam 

rangka penyamaan persepsi serta 

ikut menyampaikan pendapat 

dalam acara tersebut agar 

penyelenggara pemilu, stakeholder 

dan petugas verifikasi mengetahui 

akan dilakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tahapan 

verifikasi; 

3. Melakukan sosialisasi dengan 

penyelenggara Pemilu dan 

pemangku kepentingan mengenai 

peraturan perundang-undangan 

Pemilu, pola pengawasan, termasuk 

sosialisasi kepada Partai Politik 

calon Peserta Pemilu mengenai 

aturan dan sanksi terhadap 

pelanggaran dalam pelaksanaan 

pendaftaran dan Verifikasi Partai 

Politik calon Peserta Pemilu, 

termasuk sosialisasi langkah 
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penindakan jika terjadi dugaan 

pelanggaran; 

4. Melibatkan partisipasi masyarakat 

dan semua pihak untuk berperan 

aktif mengawasi pelaksanaan 

verifikasi, termasuk melakukan 

publikasi melalui media massa 

terkait indikasi pelanggaran dalam 

pelaksanaan pendaftaran dan 

Verifikasi Partai Politik calon 

Peserta Pemilu; 

5. Melakukan pengawasan melekat, 

koordinasi dengan baik, 

menyampaikan peringatan dini atas 

identifikasi dan peta potensi 

kerawanan pelanggaran Pemilu 

kepada KPU dan jajarannya, 

pemangku kepentingan serta 

menyampaikan saran perbaikan 

kepada KPU dan jajarannya apabila 

terdapat kekeliruan atau kelalaian; 

 

Pasca putusan MK Nomor 53/PUU-

XV/2017 terkait uji materi UU Pemilu, 

Pada tanggal 28 Januari 2018, KPU akan 

melakukan verifikasi kepengursan dan 

keanggotaan Partai politik terdapat 12 

Partai politik yang sudah menjadi Peserta 

pemilu tahun 2014. Verifikasi dilakukan 

untuk membuktikan keabsahan dan 

kebenaran persyaratan parpol calon 

peserta Pemilu 2019. Beberapa tahapan 

dalam proses verifikasi, yakni pertama, 

KPU melakukan verifikasi persyaratan 

terkait kepengurusan dengan mendatangi 

kantor tetap pengurus parpol tingkat 

pusat. Petugas akan mencocokkan 

kebenaran nama ketua umum, sekretaris 

jenderal, dan bendahara umum. Kedua, 

pemenuhan keterwakilan perempuan 

sebanyak 30% dilakukan dengan 

mendatangi kantor tetap pengurus parpol 

tingkat pusat untuk mencocokkan 

kebenaran daftar nama pengurus 

perempuan. Ketiga, KPU akan 

melakukan verifikasi terkait domisili 

kantor tetap yang dilakukan dengan cara 

mendatangi kantor tetap pengurus parpol 

tingkat pusat. Verifikasi domisili 

dilakukan untuk mencocokkan domisili 

kantor tetap yang tercantum dalam surat 

keterangan alamat kantor tetap parpol 

tingkat pusat. dan memastikan kebenaran 

surat pernyataan pimpinan parpol tingkat 

pusat mengenai penggunaan kantor tetap 

berlaku sampai tahapan terakhir pemilu. 

 

KPU RI pada tanggal 17 Februari 

2018 menyampaikan  rekapitulalsi hasil 

verifikasi partai politik secara nasional, 

dalam rekapitulasi tersebut Partai PBB 
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dan PKPI dinyatakan tidak memenuhi 

unsur syarat verifikasi secara nasional. 

Status PBB dinyatakan tidak memenuhi 

syarat sebab Provinsi Papua Barat, 

khusunya Kabupaten Monokwari selatan 

tidak memenuhi syarat kepengurusan dan 

keanggotaan sekurang-kurangnya 75 

persen. Sementara PKPI tidak memenuhi 

unsur syarat verifikasi secara nasional, 

dikarenakan PKPI tidak memenuhi syarat 

verifikasi keanggotaan dan kepengurusan 

di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikut 

Daftar nama Partai politik Peserta pemilu 

dan Nomor Urut tahun 2019, berdasarkan 

Keputusan KPU No. 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018  

 

Tabel 5 

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 
 

No Urut Nama Partai Politik 

1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  

4 Partai Golongan Karya (Golkar) 

5 Partai NasDem 

6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 

7 Partai Beringin Raya (Berkarya) 

8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 

10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

12 Partai Amanat Nasional (PAN) 

13 Partai HatiNurani Rakyat (Hanura) 

14 Partai Demokrat 

15 Partai Aceh 

16 Partai SIRA 

17 Partai Daerah Aceh (PDA) 

18 Partai Nangroe Aceh (PNA) 

19 Partai Bulan Bintang (PBB) 

20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 
Catatan: PBB Lulus menjadi peserta pemilu hasil Gugatan dan sidang ajudikasi Bawaslu RI 

               PKPI Lulus menjadi peserta pemilu hasil Gugatan di PTUN 
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Gambar 1 

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keputusan KPU 

No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, 

tanggal 17 Februari 2018, Tentang 

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 

Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2019, 

yang menetapkan PBB dan PKPI tidak 

memenuhi syarat sebagai Peserta 

pemilu. Keputusan KPU yang tidak 

meloloskan beberapa partai politik 

sebagai peserta pemilihan umum tahun 

2019, telah memberikan catatan dengan 

adanya sengketa putusan KPU yang 

diajukan ke Bawaslu terkait dengan 

keputusan tidak lolosnya partai politik 

PBB, pengajuan sengketa ini sangat 

menunjukkan adanya persoalan dalam 

pelaksanana verifikasi faktual partai 

politik sebagai peserta pemilihan 

umum. 

Pada tanggal 19 Februari 2018 

PBB mengajukan gugagtan sengketa 

terhadap SK KPU No. 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tersebut. Menyusul 

juga PKPI apda tanggal 21 Februari 

2018 mengajukan sengketa terhadap SK 

yang sama. Alasan mengajukan 
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permohonan sengketa verifikasi faktual, 

ada kesalahan KPU ditingkat daerah 

yang membuat PBB dinyatakan Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS). KPU tetap 

pada keputusan awal yang menganggap 

kepengurusan PBB di Papua Barat, 

khususnya di Kabupaten Manokwari 

Selatan tidak mencapai 75 persen yang 

merupakan syarat untuk menjadi 

peserta pemilu, tanpa mempedulikan 

bahwa kesalahan terjadi di internal 

KPU itu sendiri. Dalam proses mediasi 

PBB meminta KPU bijaksana dalam 

menyikapi gugatan ini dan dapat 

menerima argumentasinya. Bawaslu 

mempunyai waktu 12 hari untuk 

penyelesaian sengkata pemilu.

    

Tabel 6 

Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu 

  

 

  

     

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

Permohonan disertai uraian 

daftar bukti, 

Pemeriksaan dokumen 

permohonan, verifikasi 

formal 

Jika blm lengkap dilakukan 

perbaikan, jika lengkap 

dilakukan registrasi dlm form 

PSPP 05. Jika tidak 

dilengkapi tidak diregister. 

Permohonan Sengketa 

 

Diajukan langsg ke Bawaslu 

atau melalui laman Bawaslu, 

secara tertulis dlm bhs 

indoneisa, Diajukan paling 

lm 3 hari sejak penetapan SK 

KPU,  

Sesuai formulis PSPP1 

 

Ditandatangani 

Pemohon/kuasa hukum 

bermaterai dlm 4 rangkap   

Melakukan verifikasi materiil 

dlm proses adjudikasi 

Melakukan mediasi, 

memanggil para pihak, 

Pemohon & Termohon wajib 

hadir, Jika Pemohon tdk 

hadir dlm 2 kali pemenggilan 

mk permohonan gugur, jika 

Termohon tdk hadir dlm 2 

kali pemanggilan, mk 

mediasi gagal. 

 

 Jika ada kesepakatan, dibuatkan 

BA Mediasi di ttd para pihak sbg 

dasar Bawaslu membuat 

Putusan, 

Jika tdk mencapai sepakat, 

Bawaslu melanjutkan melalui 

proses Adjudikasi, ditentukan 

waktu & tempatnya. 

Pemberitahuan lisan sebagai 

panggilan resmi. 

Pembentukan Majelis Adjudiksi, 

minimal 3 anggota 

   

Sidang Adjudiksi: 

Penyampaian pokok Pprmohonan Pemohon 

Jawaban Termohon (secara tertulis) 

Tanggapan pihak terkait (bisa msk permohonan pihak 

terkait) 

Pembuktian (pemeriksaa surat, ket saksi, ket ahli, dokumen 

elktronik, dll) 

Kesimpulan para Pihak 

Putusan. 

Jika Pemohon tdk hadir dlm 2 kali sidang, mk Mejelis 

membuat putusan permohonan gugur, 

Jika Termohon tdk hair dlm 2 kali siding, siding adjudikasi 

dilanjtkan untuk membuat putusan. 
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Putusan Bawaslu terhadap 

pernohonan sengketa verifikasi faktual 

yang diajukan PBB dalam sidang 

menyatakan Partai Bulan Bintang 

memiliki kelengkapan dan keabsahaan 

sebagai peserta Pemilu, menimbang 

hasil verifikasi faktual berita acara 

menyatakan status kepengurusan, 

keterwakilan perempuan 30 persen, 

domisili kantor dan keanggotaan pada 

Kabupaten Manokwari Selatan, Papua 

Barat, memenuhi syarat. Kemudian, 

verifikasi KPU di Kolaka Timur juga 

bersifat sah. Kabupaten tersebut 

merupakan daerah otonomi baru dan 

verifikasi dilakukan sebelum adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

Adapun isi Putusan Bawaslu 

dalam amarnya berbunyi sebagai 

berikut: Memutuskan dalam eksepsi 

Termohon dalam pokok perkara 

mengabulkan permohonan untuk 

seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai 

Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai 

peserta pemilu DPR, DPRD provinsi 

dan kabupaten kota 2019, membatalkan 

Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 

58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 

tentang penetapan parpol peserta Pemilu 

2019. Dalam keputusan tersebut, KPU 

menetapkan PBB tidak memenuhi 

syarat sebagai peserta pemilu, 

Memerintahkan KPU untuk menetapkan 

PBB sebagai parpol peserta Pemilu 

2019. Memerintahkan KPU untuk 

melaksanakan paling lambat 3 hari 

sejak putusan ini dibacakan. Berikut 

alur Penyelesaian sengketa proses 

tahapan pemilu sesuai Perbawaslu 

No.18 Tahun 2017.  

Ada pertanyaan yang mendasar 

mengapa hal ini terjadi kembali pada 

partai politik yang sama sekalipun 

dalam waktu yang berbeda, apakah 

KPU dalam menjalankan verifikasi 

factual tidak maksimal, tetapi apakah ini 

juga merupakan kesalahan bersama: 

karena saat penyusunan hal-hal krusial 

tahapan pemilu pada pendaftaran dan 

verifikasi faktul setelah putusan 

Mahkamah Konstitusi mampu 

mengubah mekanisme, argument, dan 

metodologi dalam pelaksanaan 

verifikasi factual oleh karena bisa jadi 

perubahan atau penyederhaan verifikasi 

factual partai politik membuat ruang 

atau relung kemudahan dalam verifikasi 

factual sehingga menjadi memenuhi 

42 



  Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

syarat (MS). Maka hal inipun tak lagi 

sejalan dengan semangat 

penyederhanaan partai politik peserta 

pemilu yang sengaja dibuat berat 

(diperberat syaratnya) dengan tujuan 

menciutkan, mengurangi dan akan 

memunculkan partai politik yang benar-

benar sehat dan bertanggungjawab, 

kemudahan dalam verifikasi factual 

partai politik memberikan kontribusi 

akan memunculkan partai politik baru 

(jumlah partai politik bertambah) 

sebagaimana kemudahan yang dibuat 

dalam PKPU Nomor: 6 Tahun 2018. 

Dalam kontek pengawasan 

terhadap tahapan pendaftaran dan 

verifikasi Partai politik di wilayah DKI 

Jakarta, Bawaslu Provinsi telah 

melaksanakan indentifikasi dan 

tindakan pencegahan dini terhadap 

beberapa potensi pelanggaran yang 

dapat terjadi timbulnya tindakan 

pelanggaran sebagai berikut: 

1. Adanya potensi pelanggaran 

terhadap penyerahan dokumen 

identitas KTP elektronik yang tidak 

sesuai standar, sebagaimana KTP 

elektronik yang dikeluarkan 

Lembaga terkait (Disdukcapil); 

2. Adanya potensi pelanggaran 

terhadap pelaksanaan verifikasi yang 

dilakukan tidak sesuai SOP, serta 

koordinasi dan komunikasi petugas 

verifikator dengan petugas Pengawas 

pemilu yang perlu diperbaiki; 

Rekomendasi dari atas hasil 

pengawasan, kajian dan evaluasi 

terhadap proses pelaksanaan 

pendafatran dan verifikasi Partai politik 

dalam rangka perbaikan pemilu yang 

akan datang: 

 

1. Dalam melakukan verifikasi data 

identitas keanggotaan diperlukan 

koordiansi dengan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

DKI Jakarta, untuk memastikan e-

KTP atau Surat Keterangan yang 

diserahkan oleh Partai politik kepada 

KPU merupakan e KTP sesuai 

standar yang dikeluarkan 

pemerintah;   

 

2. KPU harus memperbaiki sistem 

informasi Partai politik (Sipol) agar 

memudahkan partai politik dalam 

penggunaanya, tidak menimbulkan 

kendala, serta memasukan sistem 

Sipol dalam ketentuan aturan 

perundang-undangan sehingga 
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legalitas penggunaannya sah secara 

hukum;    

 

3. KPU harus memberikan akses 

kepada Pengawas pemilu untuk dapat 

melakukan pengawasan terhadap 

data Sipol termasuk mengecek 

keseluruhan data kepengurusan dan 

keanggotaan partai politik atas 

kesesuaian KTA dan e-KTP yang 

diserahkan oleh partai politik. 
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URGENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWAS PEMILU PADA 

PENGAWASAN   PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 DI DKI JAKARTA 

 

Oleh: Siti Khopipah* 

 

Abstraksi 

Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu 2019 menjadi salah satu 

tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 sekaligus 

sebagai salah satu indikator yuridis sah atau tidaknya hasil pemilu 

nanti. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

XV/2017  menjadikan  tahapan  ini  menjadi  sedikit  berbeda  dengan  

Pemilu-Pemilu yang lalu. Beberapa perubahan mekanisme ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi pengawas pemilu khususnya terkait dengan pemahaman peraturan 

perundangan-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pengawasan dan 

juga jumlah personil pengawas pemilu yang harus melakukan pengawasan verifikasi 

faktual yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan jumlah sebaran partai 

politik yang cukup banyak.  

Disisi lain Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  

yang merupakan kodifikasi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat norma-norma 

baru, khususnya terkait dengan Pengawas Pemilu.  

Berkaitan dengan uraian di atas, tulisan ini akan membahas sekilas 

mengenai adanya penguatan kewenangan dan kelembagaan Pengawas Pemilu dan 

secara mendalam membahas persiapan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam 

mengawasi tahapan penyelenggaarn pemilu 2019 yang tahapannya sudah dimulai 

sejak tahun 2017. Persiapan ini terkait dengan SDM baik rekrutmen personil 

maupun upaya penguatan dan  peningkatan kapasitas terkait dengan pengawasan 

tahapan serta tantangan yang dihadapi. Kata Kunci: Sumber Daya Manusia 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Organisasi dan SDM 
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A. Pengantar 

Tahapan pendaftaran dan 

verifikasi Peserta Pemilu merupakan 

salah satu tahapan untuk memastikan 

bahwa seluruh partai politik peserta 

pemilu berangkat pada posisi yang sama 

dan untuk tercapainya pemenuhan prinsip 

keadilan serta memastikan para partai 

politik peserta pemilu berada pada suatu 

kualitas yang sama dengan indicator telah 

terpenuhinya seluruh persyaratan yang 

dituangkankan dalam peraturan 

perundang-undangan Pemilu, sehingga 

secara yuridis hasil pemilu ini bisa 

dianggap sah. Hal ini terjadi karena partai 

politik mempunyai posisi (status) dan 

peranan (role) yang sangat penting dalam 

iklim demokrasi diantaranya yaitu 

sebagai penghubung yang sangat strategis 

antara proses-proses pemerintahan 

dengan warga negara. Seperti dikatakan 

oleh Schattscheider (1942), “Political 

parties created democracy”. Partai 

politik merupakan pilar yang sangat 

penting untuk diperkuat derajat 

kelembagaanya (the degree of 

intitutionalization) dalam setiap sistem 

politik yang demokratis.
1
 Setidaknya ada 

beberapa fungsi yang dimiliki oleh partai 

politik yang membuat keberadaannya 

menjadi signifikan untuk demokrasi, 

antara lain yaitu sebagai representasi dari 

kelompok kelompok kepentingan, 

melaksanakan fungsi edukasi pada 

masyarakat melalui opini public yang 

setidaknya berdampak pada tingkat 

pengetahuan masyarakat umum tentang 

kesadaran berpolitik, turut memberi 

sumbangsih pada stabilitas politik 

melalui fungsinya berupa agregasi dari 

kepentingan-kepentingan dan juga 

perannya dalam badan legislative dan 

yang terakhir fungsi penting lainya dari 

partai politik adalah pada proses 

rekrutmen pemimpin.
2
 

Pada Pemilu 2019 yang dimaksud 

dengan Peserta Pemilu adalah partai 

politik untuk Pemilu anggota DPR, 

anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 

kabupaten/kota, perseorangan untuk 

pemilu anggota DPD, dan pasangan calon 

yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik untuk Pemilu 

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum 

Tatanegara  jilid II, (Jakarta:Konpress, 2006), 

hal. 53. 
2
 Amit Goel; Five Major Function of Political 

Party in Democracy, 

http.www.importantindia.com, July 21, 2015. 
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Presiden dan Wakil Presiden. Partai 

Politik Peserta Pemilu adalah partai 

politik yang telah memenuhi persyaratan 

sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, 

anggota DPRD provinsi, dan anggota 

DPRD kabupaten/kota.
1
 Verifikasi 

faktual partai politik calon Peserta Pemilu 

kali ini  sedikit berbeda dengan adanya 

uji materi pada pasal 173 dan berdampak 

pada tataran implementasi metode 

verifikasi factual yang berbeda untuk 

merespon peraturan perundangan-

undangan dan juga keputusan serta 

putusan yang muncul dari pihak yang 

berwenang (Bawaslu RI dan Mahkamah 

Konstitusi) sebagai respon atas peristiwa 

hukum yang terjadi pada tahapan ini. 

Sebagaimana diketahui  bahwa Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu pasal 173 ayat (1) menyebutkan  

bahwa ―Partai Politik Peserta Pemilu 

merupakan partai politik yang telah 

ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU‖ dan 

ayat (3)  menyebutkan ―Partai politik 

yang telah lulus verilfikasi dengan syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan 

sebagai Partai Politik Peserta Pemilu‖, 

artinya verifikasi faktual hanya dilakukan 

                                                           
1
 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

pasal 1 angka 27 dan  29 

untuk partai baru, sedangkan untuk partai 

lama yang sudah mengikuti pemilu tahun 

2014 tidak perlu untuk dilakukan 

verifikasi faktual namun hanya dilakukan 

verifikasi yang bersifat administratif. 

Ketentuan pasal 173 ayat (1) dan (3) ini 

kemudian di uji materi ke Mahkamah 

konstituisi. Para pemohon menjelaskan 

bahwa frasa ―telah ditetapkan‖ Pasal 173 

ayat (1) dan ayat (3) bersifat diskriminatif 

karena membedakan perlakuan verifikasi 

terhadap parpol lama dan parpol baru  

sehingga dianggap menciptakan standar 

ganda dan bertentangan dengan asas 

hukum lex non distinglutur nos non 

distinguere debemus yang artinya hukum 

tidak membedakan dan dari itu kita harus 

tidak membedakan. Atas permohonan ini 

MK kemudian mengeluarkan putusan  

MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Hakim 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) 

bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Putusan ini sebenarnya 

memperkuat putusan MK sebelumnya 

Nomor 52/PUU-X/2012 yang menguji 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik dalam amar 
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putusannya juga menyatakan 

inkonstitusionalitas norma yang 

membedakan verifikasi parpol lama dan 

parpol baru. Hakim MK 

mempertimbangan bawah Norma UU 

Pemilu tidak boleh memuat norma yang 

memperlakukan secara berbeda para 

calon peserta pemilu. Sebab perlakuan 

yang berbeda bertentangan dengan hak 

atas kesempatan yang sama di dalam 

hukum dan pemerintahan sebagaimana 

diatur dalam  Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 

28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga 

karena perlakuan berbeda mengakibatkan 

terjadinya ketidakadilan Pemilu. 

 Setelah dibatalkannya ketentuan 

dalam Pasal 173 ayat (3) oleh MK, maka 

semua Parpol termasuk 12 Parpol peserta 

pemilu 2014 harus dilakukan verifikasi 

faktual untuk menjadi peserta pemilu 

2019. Pasca-putusan MK, KPU 

memutuskan mengubah metode dalam 

melakukan verifikasi faktual, terutama 

untuk verifikasi keanggotaan. Dalam 

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan 

Penetapan Partai Peserta Pemilu 2019, 

verifikasi keanggotaan dilakukan di 

tingkat Kabupaten/Kota dengan metode 

sensus dan sampling. Kebijakan KPU 

dalam Verifikasi Parpol pasca putusan 

mahkamah konstitusi berdasarkan pada 

pertimbangan:
1
 

1. Keterbatasan anggaran karena 

pelaksanaan Verifikasi Partai 

Politik memerlukan anggaran 

yang cukup besar karena metode 

yang dilakukan adalah face to 

face (bertatap muka langsung) 

dengan kondisi geografis dan 

cakupan wilayah Kecamatan dan 

Kelurahan di setiap Kab/Kota 

yang berbeda-beda. 

2. Keterbatasan jumlah personil 

dalam melaksanakan verifikasi 

faktual di KPU Kabupaten/Kota 

karena data keanggotaan yang 

harus diverifikasi adalah 1.000 

anggota atau 1/1000 dari jumlah 

penduduk di Kab/Kota, hal yang 

perlu diperhatikan juga adalah 

kondisi geografis dan cakupan 

wilayah Kecamatan dan 

Kelurahan di setiap Kab/Kota 

yang berbeda-beda. 

                                                           
1
 Materi Presentasi KPU Tentang Pengaturan 

Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 
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3. Keterbatasan waktu yang dimiliki 

KPU sebagai penyelenggara 

Pemilu dalam melaksanakan 

Verifikasi Partai Politik pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi, 

dimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 yang 

menyatakan bahwa penetapan 

Partai Politik calon peserta 

Pemilu Tahun 2019 paling lambat 

14 (empat belas) bulan sebelum 

hari pemungutan suara, KPU 

hanya memiliki waktu kurang dari 

1 (satu) bulan dalam pelaksanaan 

Verifikasi Partai Politik calon 

peserta Pemilu Tahun 2019. 

Dimafhumi bersama bahwa 

proses Verifikasi menjadi tanggung 

jawab bersama para penyelenggara 

pemilu yakni KPU dan Bawaslu, dalam 

arti bahwa KPU sebagai pelaksana dan 

Bawaslu sebagai pengawas. Bawaslu 

harus memastikan bahwa proses 

verifikasi faktual yang dilakukan oleh 

KPU dilaksanakan dengan baik dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tersimpan harapan pengawasan 

verifikasi faktual pasca putusan MK 

menjadi salah satu garansi terlaksananya 

proses verifikasi ini telah dilaksanakan 

dengan baik sesuai pertruran perundang-

undangan sebagai sebuah cerminan dari 

proses demokrasi yang baik.  

Jika KPU menghadapi kendala 

keterbatasan anggaran, SDM dan waktu 

yang kemudian menjadi alasan perubahan 

metode yang digunakan dalam 

melakukan verifikasi faktual, terutama 

untuk verifikasi keanggotaan, pun 

demikian dengan Bawaslu. Untuk dapat 

melaksanakan tugas dan kewenangannya 

ini dan agar hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh Pengawas Pemilu dapat 

diwujudkan secara maksimal maka 

Bawaslu perlu didukung oleh sumber 

daya manusia yang cukup secara 

kuantitas dan kualitas, capable dan 

berintegritas. Beberapa perubahan 

mekanisme ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi pengawas pemilu 

khususnya terkait dengan pemahaman 

peraturan perundangan-undangan yang 

menjadi dasar dalam melaksanakan 

pengawasan dan juga jumlah personil 

pengawas pemilu yang harus melakukan 

pengawasan verifikasi factual yang 

dilaksanakan dalam waktu yang singkat 

dengan jumlah sebaran partai politik yang 

cukup banyak. Tantangan ini menjadi PR 
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besar bagi Bawaslu Provinsi DKI untuk 

menyiapkan jajaran pengawas pemilu 

yang mempunyai kapasitas sekaligus juga 

berintegritas tinggi. 

 

B. PERSIAPAN BAWASLU 

PROVINSI DKI JAKARTA 

MENJELANG PEMILU 2019 

 

Undang Undang No. 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum  yang 

merupakan kodifikasi dari Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, Undang Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, dan Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

memberikan penguatan kepada Bawaslu 

dan jajarannya dalam melakukan 

pencegahan dan penindakan , yaitu 

dengan diberikannya kewenangan 

memutus terhadap sengketa proses 

pemilu dan pelanggaran administrative.
1
  

Dalam konteks provinsi hingga 

Kecamatan, kewenangan baru ini diatur 

dalam pasal 99 dan pasal 461 ayat 1 & 2. 

                                                           
1
 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Pasal 99 dan Pasal 461 ayat 1 & 2 

Pasal 99 menyebutkan bahwa Bawaslu 

Provinsi berwenang untuk menerima, 

memeriksa, memediasi atau 

mengajudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu di 

wilayah provinsi dan Pasal 461 ayat 1 

(satu) Bawaslu, Bawaslu provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, 

memeriksa, mengkaji, dan memutus 

pelanggaran administrasi Pemilu. 

Dilanjutkan dalam pasal 461 ayat 2 (dua) 

yang berbunyi Panwaslu kecamatan 

menerima, memeriksa, mengkaji dan 

membuat rekomendasi atas hasil 

kajiannya mengenai pelanggaran 

administrative Pemilu kepada pengawas 

Pemilu secara berjenjang. 

Selain penguatan kewenangan, 

UU 7 tahun 2017 ini juga memberikan 

penguatan kelembagaan dengan 

dipermanenkannya Panwaslu 

Kabupaten/kota yang semula adhoc 

menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang 

sifatnya permanen. Penguatan 

kelembagaan ini juga terlihat dari 

ditambahkannya jumlah personil Bawaslu 

Provinsi yang semula 3 (tiga) orang 

menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh), dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota dari semula 3  
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(tiga) menjadi 5 (lima) sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 92 ayat 2 (dua). 

Penguatan kewenangan dan 

kelembagaan Bawaslu ini kemudian 

menjadi pekerjaan rumah sekaligus 

tantangan yang harus mampu  

diimplementasikan dalam kerja-kerja 

pengawasan pemilu untuk mewujudkan 

Pemilu yang berkualitas. Pekerjaan 

rumah tersebut antara lain yaitu 

menyiapkan personil dan meningkatkan 

kapasitas sumber daya pengawas pemilu 

hingga mampu melaksanakan pengwasan 

penyelenggaraan tahapan ini secara 

berkualitas dan berintegritas.  

Bawaslu DKI Jakarta merupakan badan 

yang dibentuk oleh Bawaslu RI yang 

berkedudukan di Ibukota provinsi DKI 

Jakarta, yang antara lain ditugaskan untuk 

mengawasi pelaksanaan tahapan 

penyelenggaraan pemilu, melakukan 

pencegahan dan penindakan terhadap 

pelanggaran Pemilu dan sengketa proses 

pemilu, mencegah terjadinya praktik 

politik uang, mengawasi netralitras 

semua pihak yang yang dilarang ikut 

serta dalam kegiatan kampanye, 

mengawasi pelaksanaan 

putusan/keputusan yang semuanya 

berbasis wilayah provinsi. Wilayah yang 

menjadi lingkup pengawasan terdiri dari 

5 kota dan satu kabupaten yaitu Kota 

Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota 

Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota 

Jakarta Barat dan Kabupaten Kepulauan 

Seribu. 

Secara geografis, DKI Jakarta 

memiliki total luas wilayah  7.659,04 

km2 yang meliputi luas daratan sekitar 

661,52 km2, luas lautan 6.997,50 km2 

dengan total populasi (2016) sejumlah 

10.199.700 orang yang terdiri dari 

berbagai etnis, diantaranya yaitu Betawi, 

Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, 

Minangkabau, Melayu, Bugis, Madura, 

Banten, Banjar, Minahasa dan lain lain.
1
 

Kondisi geografis dan demografis ini 

kemudian menjadi salah satu hal yang 

harus siap dihadapi oleh para pengawas 

pemilu di DKI Jakarta pada pengawasan 

tahapan penyelenggaraan pemilu 2019. 

Bawaslu sebagai sebuah lembaga 

yang bersifat hirarkis dan birokratis 

setidaknya mempunyai lima ciri khas 

dalam pengelolaan sumber daya 

manusianya yang tergambar pada teori 

birokrasinya Max Weber  yaitu; 

pembagian kerja, sentralisasi 

kewenangan, administrasi personel 

                                                           
1
 http.id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah-Khusus-

Ibukota-Jakarta 
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berdasar program rasional, hukum dan 

peraturan, dan dokumen tertulis
1
. 

Birokrasi ini merupakan sebuah system 

pemerintahan yang dijalankan pegawai 

pemerintah sengan acuan legal dan 

rasional. Dibentuk karena adanya 

wewenang, seperangkat aturan dan 

prosedur dan pembagian peran yang telah 

dirumuskan dengan jelas. Dalam 

menjalankan tugas, wewenang dan 

kewajibannya, Bawaslu Provinsi, 

Panwaslu kabupaten/kota dan Panwaslu 

kecamatan  melakukan pembagian kerja 

dan pendistribusian berdasarkan fungsi 

dan wilayah kerja yang terbagi dalam tiga 

divisi, yaitu Divisi Pencegahan dan 

Hubungan Antar Lembaga, Divisi 

Penindakan Pelanggaran dan Divisi 

Organisasi & SDM.
2
 Fayol (2016) 

menyebutnya sebagai division of work, 

authority dan order (ketertiban).
3
 

Masing-masing divisi ini kemudian 

dipimpin oleh seorang Koordinator. 

Pembagian kerja dan distribusi tugas, 

wewenang dan kewajiban ini merupakan 

                                                           
1
 Andre Hardjana Komunikasi Organisasi; 

Strategi dan Kompetensi. Jakarta: Kompas 2016, 

hlm.90 - 95. 
2
 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017  Pasal 15, 

Pasal 37 dan Pasal 60 
3
 Andre Hardjana Komunikasi Organisasi; 

Strategi dan Kompetensi. Jakarta: Kompas 2016, 

hlm. 80 – 82. 

salah satu strategi yang dilakukan untuk 

efesiensi dan efektifas pelaksanaan 

karena meskipun dibagi pada beberapa 

divisi pada hakikatnya seluruh 

anggota/pimpinan adalah sebuah tim dan 

satu kesatuan   “collective collegial‟, 

bekerja bersama-sama sebagai sebuah tim 

dengan maksud dan tujuan yang sejalan 

yaitu menjalankan fungsi, tugas dan 

wewenang sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Pembagian divisi ini juga dapat 

ditafsirkan sebagai implementasi dari 

sentralisasi kewenangan (centralization 

of authority) yaitu kewenangan 

pengendalian atas unit-unit yang 

dibawahinya oleh pimpinan pada jenjang 

diatasnya. Dengan sifat kelembagaan 

yang seperti ini, Bawaslu DKI Jakarta 

harus mampu melakukan tugas 

manajerial SDM dengan baik. Langkah-

langkah manajerial yang telah dilakukan 

adalah dengan melakukan rekrutmen 

personil di tingkat Kabupaten/kota dan 

kecamatan, menyiapkan kesekrtariatan 

serta melakukan pembinaan dan 

peningkatan kapasitas SDM baik untuk 

Pengawas Pemilu maupun untuk 

kesekertariatan. Kondisi obyektif personil 

Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk 
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secara keseluruhan di DKI Jakarta hingga 

bulan Maret 2018 ini  sejumlah 153 orang 

dengan rincian 3 orang di tingkat 

provinsi, 18 orang di tingkat 

Kabupaten/Kota dan 132 tingkat 

kecamatan sementara untuk Pengawas 

pemilu kelurahan/desa masih sedang 

berjalan dengan agenda pelantikannya 

pada bulan April 2018.  Salah satu 

persiapan yang sudah dilakukan oleh 

Bawaslu provinsi DKI Jakarta adalah 

dengan melakukan rekrutmen pengawas 

pemilu ditingkat kabupaten/kota dan 

kecamatan. Secara keseluruhan jumlah 

personil pengawas Pemilu di DKI Jakarta 

tergambar dari table berikut ini; 

Tabel 1 

Jumlah Pengawas Pemilu DKI Jakarta
10

 

 

TINGKAT JUMLAH PERSONIL 

PROVINSI 3 Orang 

KABUPATEN/KOTA 18 Orang 

KECAMATAN 132 Orang 

TOTAL 153 Orang 

 

 

                                                           
10

 Merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 92 ayat 2 (dua)  disebutkan bahwa 
jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang dan untuk DKI Jakarta berdasarkan lampiran UU 
berjumlah sebanyak 7 orang, sementara untuk Bawaslu Kabupaten/kota sebanyak 5 orang, Namun pada saat 
penulis membuat artikel ini jumlah anggota Bawaslu DKI sebanyak 3 orang dan untuk pengawas Pemilu ditingkat 
Kabupaten/Kota masih ad hoc (panwas) dengan jumlah 3 orang karena pada saat proses pembentukan masih 
merujuk pada UU 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Panwaslu Kelurahan/Desa pada saat 
artikel ini ditulis belum terbentuk karena DKI Jakarta pada tahun 2018 tidak ada pemilihan kepala daerah.  

3 Orang 

18 Orang 

132 Orang  

Jumlah Pengawas Pemilu 2019 se -DKI Jakarta 

Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan
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Anggota Bawaslu provinsi DKI 

Jakarta dan Panwaslu Kabupaten/Kota 

Se-DKI Jakarta ini merupakan pengawas 

pemilu yang Ketua dan anggota Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta yang dilantik pada 

tanggal 16 Oktober 2017 masih merujuk 

pada UU 15 tahun 2011 dengan ketentuan 

jumlah personil yang masih 3 (tiga) 

orang. Pasca diundangkannya UU 7 tahun 

2017, personil anggota Bawaslu provinsi 

DKI akan ditambah 4 orang lagi sehingga 

berjumlah tujuh orang sebagaimana 

lampiran UU 7 tahun 2017. Begitupun 

juga dengan Panwaslu Kabupaten/Kota 

yang saat ini sudah bertugas 

melaksanakan pengawasan tahapan 

penyelenggaraan yang saat ini sudah 

ditahap pendaftaran dan verifikasi peserta 

pemilu masih merupakan produk UU 15 

tahun 2011 yang berjumlah tiga orang 

dan sifatnya masih adhoc dan tahun 2018 

ini merupakan tahun bersejarah bagi 

pengawas pemilu di kabupaten/kota yang 

akan dijadikan permanen menjadi 

bawaslu kabupaten/kota dengan proses 

rekrutmen sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.  

Table 2 

  Jenis kelamin, Tingkat Pendidikan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

 

JENIS KELAMIN PENDIDIKAN 

Laki-laki Perempuan S1 S2 

2 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 
0% 

S2 
100% 

Tingkat Pendidikan 

S1 S2

Laki-
Laki 
67% 

Perem
puan 
33% 

JENIS KELAMIN 
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Table 3 

Jenis kelamin, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kepemiluan  

Panwaslu Kabupaten/Kota 
 

JENIS KELAMIN PENDIDIKAN 
PENGALAMAN KETERLIBATAN 

DALAM  KEPEMILUAN 

Laki-

laki 

Perempuan S1 S2 Kelurahan/

desa 

Kecam

atan 

Kabupa

ten/kota 

Provinsi 

15 3 13 5 1 4 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15, 83% 

3, 17% 

Laki-laki

Perempuan

0

5

10

15

Tingkat Pendidikan

13 

5 

S1 S2

0

2

4

6

8

10

12

Pengalaman Kepemiluan

1 

12 

4 

1 

Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan  Kelurahan/Desa
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Tabel 4 

Jenis kelamin, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kepemiluan  

Panwaslu Kecamatan 
 

Kab/ 

Kota 

Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 

Pengalaman Keterlibatan Dalam  

Kepemiluan 

L P 
SL

TA 
D1 D2 D3 S1 S2 

Kel/ 

Desa 
Kec 

Kab/

Kota 
Prov 

Tidak  

Pengala

man 

Jakbar 

(24) 
19 5 15 1 1 0 6 1 6 17 1 0 0 

Jaktim 

(30) 
25 5 12 0 0 3 14 1 5 17 0 0 8 

Kep. 

Seribu 

(6) 

5 1 1 0 0 0 5 0 0 4 0 0 2 

Jakut 

(18) 
15 3 9 0 0 0 9 0 4 10 1 0 3 

Jaksel 

(30) 
27 3 9 0 0 2 19 0 5 14 0 0 11 

Jakpus 

(24) 
20 4 13   3 8  7 15 1 0 1 

Total  

(132) 

11

1 
21 59 1 1 8 61 2 27 77 3 0 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Jumlah
Berdasar Jenis Kelamin

111 

21 

Laki-Laki Perempuan

0

50

100

Tingkat Pendidikan

59 

1 1 
8 

61 

0 

SLTA D1 D2 D3 S1 S2

0

100

Pengalaman Kepemiluan

3 

77 

27 25 

Kabupaten/Kota Kecamatan  Kelurahan/Desa Tidak Pengalaman
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Pada tabel-tabel di atas, terdapat tiga hal yang penulis identifikasi, yaitu jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan pengalaman kepemiluan .  Tiga hal tersebut menurut 

penulis merupakan hal yang penting untuk dijadikan baseline data untuk perencanaan 

peningkatan kapasitas, mulai dari materi juga metode yang harus digunakan. Selain 

juga untuk dapat mewujudkan salah satu kegiatan strategis 2019 yang antara lain 

adalah pengarusutamaan gender yang diimplementasikan ditingkat provinsi dan 

kabupaten/kota dalam bentuk kegiatan yang berpihak pada peran perempuan.
11

 

Tabel 5 

Pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota & Panwascam Se DKI Jakarta 

 

No Tingkatan Tempat & Tanggal Pelantikan 

1 Panwaslu Kabupaten/Kota Hotel Mercure Ancol, 24 Agustus 2017 

2 
Panwascam  

Se- Jakarta Timur 
Hotel Balairung Jakarta, 13 November 2018 

3 
Panwascam  

Se- Jakarta Pusat 
Hotel Dragon Inn Jakarta, 13 November 2018 

4 
Panwascam  

Se- Jakarta Utara 
Hotel Best Western Jakarta, 14 November 2018 

5 
Panwascam  

Se- Jakarta Selatan 

Kantor Walikota Jakarta Selatan, 13 November 

2018 

6 
Panwascam  

Se- Jakarta Barat 

Kantor Walikota Jakarta Barat, 14 November 

2018 

7 
Panwascam  

Se- Kepulauan Seribu 
Hotel Best Western Jakarta, 14 November 2018 

 

Tabel 6 

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan Se DKI Jakarta 

 

No Tingkatan Tempat & Tanggal Pelantikan 

1 Panwascam Se- Jakarta 

Timur 

Hotel Balairung Jakarta, 13s.d 15 November 

2018 
2 Panwascam Se- Jakarta 

Pusat 

Hotel Dragon Inn Jakarta, 13s.d. 15 November 

2018 
3 Panwascam Se- Jakarta Hotel Best Western Jakarta, 14 s.d 16 

                                                           
11

 Mate4ri Presentasi Sekertaris Jenderal Bawaslu RI , Sinkronisasi Rencana Kerja Bawaslu Tahun 

2019, Palangkaraya 21 s.d. 23 Maret 2018 
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Utara November 2018 
4 Panwascam Se- Jakarta 

Selatan 

 Hotel The Falatehan, 13 s.d.  15 November 

2018 
5 Panwascam Se- Jakarta 

Barat 

 Hotel Tjokro, 14 s.d. 16 November 2018 

6 Panwascam Se- Kepulauan 

Seribu 

Hotel Best Western Jakarta, 14 s.d. 16 

November 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota 

 

Peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan sumber daya manusia 

merupakan dua hal yang sangat urgent 

untuk dilaksanakan agar kerja-kerja 

pengawasan sebagaimana diamnatkan 

undang-undang dapat dijalankan dengan 

maksimal. Dalam konteks teoritis, upaya-

upaya peningkatakan kapasitas tersebut 

tidak bisa dilepaskan dari fungsi-fungsi 

manajemen lembaga.   

Sebagai salah satu upaya yang 

dilakukan untuk peningkatan kapasitas, 

Bawaslu DKI  Jakarta melalui Panwaslu 

Kabupaten/kota telah melakukan 

bimbingan teknis bagi 132 panwaslu 

Kecamatan se DKI Jakarta. Beberapa 

materi penting yang disampaikan untuk 

meningkatkan pengetahuan, integritas 

dan juga kemampuan Panwaslu 

Kecamatan antara lain tentang SIMP atau 

Soliditas, Mentalitas, Integritas dan 
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Profesionalitas yang harus dimiliki oleh 

mereka. Empat hal tersebut menjadi 

kunci penting dan pedoman bagi 

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan 

tugas. Soliditas antar Pengawas Pemilu 

dan Pengawas pemilu dengan 

kesekertariatan akan memudahkan 

mereka dalam menjalankan tugas. 

Bagimana setiap anggota pengawas 

pemilu dan juga kesekrtariatan 

menjalankan tugas dan fungsinya 

sehingga kerja-kerja pengawasan dapat 

dilaksanakan dengan baik. Integritas dan 

mentalitas menjadi hal yang wajib dijaga 

oleh pengawas pemilu. Sebuah kesatuan 

antara ucap dan laku dalam menjalankan 

tugas ditengah godaan-godaan yang 

seringkali muncul dalam menjalankan 

tugas. Sikap untuk berani mengatakan ya 

atau tidak dengan berdasar pada 

peraturan perundang-undangan. 

Pengawas Pemilu juga diharuskan untuk 

mampu bersikap professional dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya 

yang antara lain dapat diukur dari 

kepatuhan dan ketepatan waktu dalam 

mencatatkan dan mengirimkan laporan 

hasil-hasil pengawasan, dan tertib 

administrasi. 

Pada bimbingan tehnis ini juga, 

pengawas pemilu diajarkan dan 

informasikan mengenai substansi dari 

peraturan perundangan-undangan 

mengenai pelaksanaan tahapan 

penyelenggaraan agar mereka memahami 

mana yang sesuai dengan peraturan dan 

mana yang tidak sesuai. Mereka juga 

dibekali dengan tehnis dan mekanisme 

pengawasan serta mekanisme pengisian 

alat kerja yang akan digunakan pada saat 

melaksanakan tugas. Koordinator Divisi 

Pengawasan dan Hubungan antar 

Lembaga menyampaikan materi tersebut 

sekaligus materi terkait strategi-strategi 

yang digunakan dalam menjalankan tugas 

diantaranya adalah dengan melakukan 

pencegahan yang diimplementasikan 

melalui kegiatan-kegiatan koordinasi 

dengan para pemangku kepentingan dan 

himbauan-himbauan kepada para pihak 

yang berkepentingan . 

Pada bimbingan tehnis tersebut, 

para pengawas pemilu juga di bekali 

dengan kemampuan untuk 

mengidentifikasi pelanggaran-

pelanggaran pemilu  serta pembekalan 

agar mampu melakukan penindakan atas 

temuan-temuan maupun laporan yang 

diterima. Koordinator Divisi Hukum dan 
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Penindakan Pelanggaran menyampaikan 

materi terkait hal tersebut sebagai bekal 

dalam menjalankan tugas dan fungsi para 

Pengawas Pemilu. 

Pada tahapan Pendaftaran dan 

verifikasi partai politik peserta pemilu 

2019 ini, pengawasan   dilaksanakan 

diseluruh tingkatan. Bawaslu DKI telah 

melaksanakan pengawasan melekat pada 

proses verifikasi factual di tingkat 

provinsi, begitu juga dengan Panwaslu 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan.  

Pembekalan terkait pengawasan 

tahapan ini dilaksanakan melalui kegiatan 

rapat persiapan pengawasan verifikasi 

factual dengan materi antara lain 

penjelasan mekanisme penggunaan alat 

kerja dengan mendatangkan narasumber 

dari Bawaslu RI. Sebagai bentuk 

pembinaan, Bawaslu DKI melakukan 

rapat koordinasi laporan hasil 

pengawasan verifikasi faktual 

kabupaten/kota dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang muncul di lapangan 

serta tindak lanjut yang sudah dilakukan 

oleh pawaslu kab/kota. Disisi lain upaya 

pembinaan juga dilaksanakan dengan 

melakukan supervise dan pendampingan 

pada saat Panwaslu Kabupaten/Kota 

menjalankan tugas pengawasan verifikasi 

factual ini. 

Dukungan kesekretariatan 

menjadi salah satu factor penting 

kelancaran pengawasan yang dilakukan 

oleh Pengawas Pemilu. Ditingkat 

Provinsi, sekretariat Bawaslu Provinsi 

dibentuk untuk mendukung kelancaran 

tugas dan wewenang pengawas pemilu 

yang dipimpin oleh Kepala Secretariat 

yang merupakan aparatur sipil negara 

yang telah memenuhi persyaratan jabatan 

pimpinan tinggi pratama. Kepala 

secretariat ini secara administrasi 

bertanggung jawab kepada Sekertaris 

Jenderal Bawaslu dan secara fungsional 

bertanggung jawab kepada Ketua 

Bawaslu Provinsi.
12

  

Saat ini secara keseluruhan dukungan 

personil kesekertariatan di jajaran 

Pengawas Pemilu mulai dari provinsi 

hingga kecamatan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 7 

  SDM Sekertariat Bawaslu Provinsi 

DKI Jakarta 

 

PNS NON PNS TOTAL 

7 25 32 Orang 

 

                                                           
12

 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
pasal 150 
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Tabel 8 

  SDM Sekertariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan 

 

KABUPATEN/KOTA KECAMATAN 
TOTAL 

PNS Non PNS PNS Non PNS 

12 66 122 220 420 Orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pelantikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota 

 

C.  SDM & DINAMIKA 

PENGAWASAN TAHAPAN 

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI 

PESERTA PEMILU. 

Pada pengawasan tahapan ini, pengawas 

pemilu ditingkat Kabupaten/Kota di 

hadapkan pada kendala terbatasnya 

jumlah personil sementara obyek dan 

sebaran yang diawasi banyak dan luas 

dengan metode yang sifatnya face to 

face
13

 . Salah satu strategi yang 

digunakan kemudian adalah dengan 

melibatkan Panwaslu Kecamatan yang 

sudah terbentuk.
14

  Keterlibatan mereka 

sangat penting karena selain proses 

verifikasi faktual berlangsung serentak di 

16 parpol, sehingga keterbatasan jumlah 

                                                           
13

 Saat tulisan ini disusun, Pengawas Pemilu 

Kelurahan belum terbentuk dan masih  proses 

rekrutmen. 
14

 Hasil jawaban kuesioner dari Kordiv Organisasi 

& SDM  Panwaslu Kabupaten/Kota 
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personil di tingkat kota bisa di atasi 

dengan melibatkan panwaslu kecamatan, 

juga proses pelaksanaan verifikasi 

faktualnya dapat di lakukan pengawasan 

melekat dan langsung hingga selesai di 

setiap kantor partai politik mulai dari 

tahap verifikasi faktual kepengurusan, 

domisili kantor, keterwakilan 30% 

perempuan dan keanggotaan dapat di 

ikuti prosesnya dan di rekam dengan baik 

dan secara utuh dapat di awasi oleh 

panwascam, hasil pengawasan berupa 

dokumentasi proses verifikasi faktual, 

data keanggotaan yang di verifikasi 

faktual, dokumen dan data kepengurusan 

serta membuat hasil pengawasan sesuai 

alat kerja dan form pengawasan yang ada. 

Khusus di Kepulauan Seribu, keterlibatan 

mereka sangat dibutuhkan karena kondisi 

Kepulauan Seribu yang terdiri dari 

beberapa Pulau dan tidak semua pulau 

dapat diakses oleh transportasi yang 

tersedia. Disamping itu, kondisi cuaca 

dan gelombang laut yang cukup ekstrem 

dan tidak menentu pada saat tahapan ini 

berlangsung.  

Di Jakarta Barat, Panwaslu 

Kecamatan terlibat mulai dari tahap 

penelitian berkas, verifikasi dugaan 

keanggotaan ganda internal-eksternal, 

verifikasi faktual kepengurusan, domisili 

kantor dan keterwakilan 30% perempuan 

serta verifikasi faktual keanggotaan dan 

verifikasi hasil perbaikan. Sementara di 

Jakarta Selatan sejak dimulainya 

Verifikasi Faktual Partai Politik ,  baik 

untuk Partai Politik yang baru maupun 

untuk Partai Politik yang lama pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 

Panwaskota Administrasi Jakarta Selatan, 

telah melibatkan Panwaslu di 10 

(sepuluh) Kecamatan, karena pelaksanaan 

Verifikasi Faktual Partai baru dilakukan 

dengan metode  face to face (tatap muka 

langsung) yang dilakukan oleh Tim 

Verifikator yang dibentuk oleh KPU Kota 

Administrasi Jakarta Selatan, maka untuk 

memback up monitoring di 10 (sepuluh) 

Kecamatan, Panwaskota Jakarta Selatan 

melibatkan Panwaslu Kecamatan untuk 

melakukan pengawasan melekat dengan 

Tim Verifikator dengan mendatangi 

Anggota Partai Politik sesuai dengan data 

yang dibawa oleh Tim Verifikator dari 

mulai mengambil data di KPU Kota 

administrasi Jakarta Selatan hingga 

melakukan verifikasi Faktual dilapangan 

sampai selesainya data yang diberikan 

oleh KPU kepada Tim Verifikator untuk 

di verifikasi factual. Begitu pula pada 
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saat pelaksanaan Verifikasi Vaktual 

Pasca Putusan MK,  Panwaskota Jakarta 

Selatan melibatkan Panwascam 

Se_Jakarta Selatan sesuai domisili Kantor 

Pantai Politik dibantu oleh Panwascam-

panwascam yang wilayah berdekatan 

dengan Kecamatan yang ada untuk 

membantu Verifikasi Keanggotaan Partai 

Politik tersebut. 

Di Jakarta Barat, Panwas Kota 

melibatkan seluruh panwascam  

melakukan pengawasan melekat dalam 

proses pengawasan verifikasi faktual 

anggota dan kepengurusan pengawasan  

dan membaginya menjadi  3 tim 

pengawasan. Untuk Jakarta Utara, karena 

keterbatasan SDM, Panwaslu Jakarta 

Utara meminta bantuan kepada seluruh 

panwascam (18 orang).   

Sementara di Jakarta Timur, 

Panwaslu Kecamatan se-Jakarta Timur 

terlibat langsung dalam pengawasan 

Verifikasi Faktual, dengan membagi 10 

kecamatan sesuai dengan jadwal 

Verifikasi Faktual keanggotaan Partai 

Politik.  

Keterlibatan Panwaslu Kecamatan 

dalam tahapan Verifikasi Partai Politik 

calon peserta Pemilu, diawali dengan 

pengawasan penyerahan bukti salinan 

keanggotaan, dan verifikasi administrasi 

beserta penyerahan perbaikan berkas 

salinan keanggotaan di kantor KPU Kota 

Administrasi Jakarta Timur. Keterlibatan 

Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan 

dikeluarkannya surat intruksi pengawasan 

dari Panwaslu Kota Administrasi Jakarta 

Timur beserta jadwal piket pengawasan 

di kantor KPU Kota Administrasi Jakarta 

Timur. Pada proses verifikasi faktual 

untuk empat partai, yaitu PSI, Perindo, 

Partai Garuda, Partai Berkarya, Panwaslu 

Kecamatan turun di wilayah masing-

masing di mana verifikator turun untuk 

memfaktualkan data keanggotaan 

keempat partai tersebut. Sementara itu, 

proses verifikasi faktual untuk 12 partai 

politik pasca Putusan Mahkmah 

Konstitusi, Panwaslu Kecamatan 

dilibatkan untuk mengawasi yang 

dilakukan di kantor ke-12 partai politik 

tersebut. Pada pengawasan verifikasi 

partai politik tersebut, Panwaslu Kota 

Jakarta Timur mengeluarkan surat 

intruksi pengawasan dengan pembagian 

jadwal/piket pengawasan.  

Agar panwaslu Kecamatan 

memahami tugasnya selama pengawasan  

verifikasi factual partai politik ini, ada 

beberapa strategi pembinaan yang 
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dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota 

yaitu:
15

 

1) Mengundang panwascam untuk 

rapat koordinasi persiapan 

pengawasan verifikasi faktual di 

kantor Panwaslu Kota sebelum 

terjun ke lapangan untuk 

menjelaskan ketentuan, prosedur 

dan mekanisme pengawasan serta 

menjelaskan alat kerja dan form 

pengawsan yang harus di isi 

dalam kegiatan pengawasan;  

2) Juga melalui grup whatsapp 

menyampaikan penegasan terkait 

alat kerja, form pengawasan, 

prosedur dan mekanisme serta 

target pengawasan pada tahapan 

pelaksanaan verifikasi faktual; 

3) Mendatangi kantor panwascam 

untuk melakukan supervisi 

sekaligus memberikan penjelasan 

dan penguatan terkait ketentuan, 

prosedur dan mekanisme 

pengawasan yang menjadi tugas 

panwascam dalam mengawasi 

tahapan yang sedang berlangsung 

serta terkait laporan hasil 

pengawasan yang harus di buat 

dan di sampaikan sebagai laporan 

                                                           
15

 Hasil jawaban kuesioner dari Kordiv Organisasi 

& SDM  Panwaslu Kabupaten/Kota  

ke Panwaslu Kota. Jadwal 

supervisi rutin di laksanakan 

setiap minggu dan atau sesuai 

kebutuhan 

4) Untuk di Kepulauan Seribu, 

Panwaslu Kabupaten Kepulauan 

Seribu memberikan arahan di 

masing-masing pulau tentang tata 

cara verifikasi faktual dan 

meyampaikan apa yang sudah 

didapatkan dari provinsi 

5) Setiap pelaksanaan verifikasi 

faktual membagi tugas untuk 

mendampingi dan ikut serta 

mendatangi pulau pulau yg 

terdapat kantor parpol ditingkat 

kabupaten kepulauan seribu 

6) Memastikan panwascam dapat 

mengisi alat kerja pengawasan 

 

Untuk menjalankan fungsi 

koordinasi(coordinating) dan 

pengendalian (controlling), Bawaslu 

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota 

melakukannya melalui forum 

pertemuan/rapat teknis/koordinasi di 

kantor antara pimpinan, kepala 

sekretariat, bendahara dan staf juga 

dengan panwascam yang di jadwal rutin 

setiap minggu, untuk membahas hal-hal 
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terkait tugas yang sedang di kerjakan, 

progress report kesekretariatan, evaluasi 

pelaksanaan dan pasca pelaksanaan 

kegiatan baik terkait pengawasan, 

pembinaan SDM maupun terkait 

pelaksanaan tugas divisi HPP (hukum 

dan penindkan pelanggaran). Pola 

komunikasi juga dibangun melalui grup 

WhatsApp yang sengaja di buat untuk 

mempermudah proses informasi dan 

komunikasi setiap hari baik dengan 

sekretariat, antar pimpinan maupun 

dengan Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kabupaten/Kota  dengan 

Panwascam dalam hal menyampaikan 

informasi terkait regulasi, informasi 

pengawasan, update perkembangan 

kegiatan pengawasan di wilayah masing-

masing maupun menyampaikan instruksi 

baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. 

 

C. PENUTUP  

Saat ini masih ada pekerjaan 

rumah bagi Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta terkait dengan ketersediaan SDM 

Pengawas Pemilu, yaitu rekrutmen 

Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan 

Pengawas TPS.  Rekrutmen Pengawas 

Pemilu ditingkat kelurahan/desa, saat ini 

sudah sampai pada tahapan perpanjangan 

waktu pendaftaran yang harus dilakukan 

karena sampai selesainya masa 

pendaftaran dan penerimaan berkas 

pertama, peserta yang mendaftar masih 

kurang dari batasan minimal. Kondisi 

yang mengharuskan perpanjangan ini 

dilakukan karena dibeberapa kelurahan 

masih belum ada yang mendaftar dan 

jumlahnya kurang dari batasan minimal 

yang dipersyaratkan. Beberapa upaya 

telah dilakukan oleh Panwaslu 

Kecamatan dengan cara 

mengumumkannya di spanduk, media 

social, pamphlet dan koordinasi dengan 

RT/RW setempat untuk membantu 

sosialisasi. Berdasarkan hasil analisa 

sementara, selain factor anggaran,  hal ini 

terjadi antara lain karena batasan minimal 

usia yang harus dipenuhi yaitu 25 tahun, 

kurangnya antusiasme masyarakat, ada 

kelurahan yang tidak ada penduduknya 

karena terdiri dari hotel dan perkantoran. 

Berdasarkan prediksi, kendala seperti ini 

pasti akan dialami kembali pada saat 

rekrutmen Pengawas TPS apalagi pada 

saat proses rekrutmen ini dilaksanakan 

berbarengan dengan rekrutmen jajaran 

KPU ditingkat kelurahan/desa dan juga 
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partai politik yang melakukan rekrutmen 

saksi partai politik.   

 Tahun 2018 ini dapat disebut 

sebagai awal-awal dari periode 

kepemimpinan 2017 s.d. 2022, Bawaslu 

DKI Jakarta masih harus melakukan 

penataan-penataan keoganisasian, mulai 

dari pemberdayaan dan peningkatan 

kapasitas SDM, dan menciptakan sebuah 

budaya organisasi yang kondusif dalam 

mewujudkan sebuah lembaga yang 

transparan dan akuntabel. Pemberdayaan 

dan peningkatan kapasitas ini tidak hanya 

berbicara mengenai kuantitas, tapi juga 

kualitas. Dalam konteks ini kualitas yang 

ingin dicapai antara lain adalah adanya 

peningkatan pengetahuan seluruh sumber 

daya manusia yang ada di Bawaslu DKI 

hingga jajarannya sampai  ke tingkat 

kelurahan dan pengawas TPS. 

Pengetahuan yang dimaksud di sini 

adalah pengetahuan tentang kepemiluan 

dan juga pengetahuan tentang mekanisme 

kerja dan tanggung jawab yang dimiliki 

oleh seluruh SDM baik dari unsur 

komisioner maupun unsur 

kesekertariatan.  Selain itu perlu juga 

dibangun soliditas dan sinergi yang baik 

antara unsur komisioner dengan 

kesekretariatan hingga mempunyai 

persepsi dan semangat yang sama untuk 

mencapai tujuan organisasi.  Sebuah 

upaya menciptakan teamwork yang 

egaliter tapi kompeten dan 

bertanggungjawab atas tugasnya masing-

masing secara berintegritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pelantikan Bawaslu DKI Jakarta Periode 2017-2022  
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Foto: Pelantikan Bawaslu DKI Jakarta Periode 2017-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pelantikan Bawaslu DKI Jakarta Periode 2017-2022  
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Pendahuluan 

Indonesia telah melangsungkan 

empat (4) kali pemilu paska reformasi. 

Pemilu Tahun 1999, 2004, 2009. 2014. 

Sekarang, Indonesia akan melaksanakan 

agenda pemilu yang kelima kalinya pada 

2019. Salah satu pengaturan terbaru dari 

pelaksanaan pemilu 2019 adalah 

pemungutan suara untuk pemilihan calon 

anggota DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD 

Kabupaten/kota, dan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden dilaksanakan 

secara serentak pada hari yang sama
1
. 

Tahapan pertama (1) yang dilakukan 

menuju pemilu 2019 diawali dengan 

kegiatan seleksi partai politik calon 

peserta pemilu. Sementara kegiatan 

pencalonan anggota legislatif dan 

                                                           
1
 Pasal 347 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menyebutkan 

‗Pemungutan suara pemilu diselenggarakan 

secara serentak‘. 

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DAN 2019; 

KAJIAN PENGAWASAN PEMILU 

 

Daniel Zuchron
*
 

Abstraksi 

Entitas partai politik menjadi vital dalam alam demokrasi. 

Keikutsertaannya dalam kegiatan pemilu menjadi salah satu fungsi 

yang melekat atasnya. Pemilu diikuti oleh partai politik yang 

mekanismenya  dilakukan melalui kegiatan penelitian dan verifikasi  

persyaratan pada tahapan yang ditentukan. Kegiatan tersebut pada pemilu 2014 hal 

tersebut merujuk kepada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara pada pemilu 2019 merujuk kepada UU 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun berbeda pengaturan atas 

kegiatan seleksi partai politik menjadi peserta pemilu namun terdapat kesamaan 

esensi yakni pentingnya menetapkan partai politik peserta pemilu sesuai tujuan 

pemilu. Kajian perbandingan pengaturan ini akan memperlihatkan capaian tujuan 

sebuah Undang-undang khususnya pemilu atas praktik implementasinya.   

Keyword: Partai Politik, Verifikasi, Pengawasan 

 

*Komisioner Bawaslu 2012-2017 
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presiden-wakil presiden dilakukan setelah 

partai politik peserta pemilu ditetapkan. 

Entitas partai politik menjadi vital 

dalam alam demokrasi. Keikutsertaannya 

dalam kegiatan pemilu menjadi salah satu 

hak yang melekat atasnya
1
. Sementara 

pemilu merupakan sarana menuju 

perwujudan kedaulatan rakyat agar salah 

satunya dapat melaksanakan Pasal 1 ayat 

(2) UUD 1945 bahwa ‗Kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang dasar‘. 

Sehingga, keberadaan partai politik 

menjadi syarat atas pelaksanaan 

kedaulatan rakyat. Hal demikian menjadi 

nalar logis bahwa partai politik secara 

esensial bagian dari kedaulatan rakyat itu 

sendiri.   

Peserta pemilu legislatif adalah 

partai politik, dan meskipun peserta 

pemilu presiden dan wakil presiden 

adalah pasangan calon namun syaratnya 

diusung oleh partai politik atau gabungan 

partai politik. Partai politik yang akan 

menjadi peserta pemilu harus mengikuti 

mekanisme seleksi yang dilakukan 

melalui kegiatan penelitian dan verifikasi 

persyaratan pada tahapan yang 

                                                           
1
 Pasal 12 huruf d UU Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik menyebutkan ‗Partai politik 

berhak ikut serta dalam pemilihan umum ...‘. 

ditentukan. Mengacu pada Pemilu 2014 

hal tersebut merujuk kepada UU Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Sementara pada Pemilu 2019 merujuk 

kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Meskipun terdapat 

perbedaan pengaturan atas kegiatan 

seleksi partai politik menjadi peserta 

pemilu,  namun terdapat kesamaan esensi 

yakni pentingnya menetapkan partai 

politik peserta pemilu sesuai tujuan 

pemilu.  

Pengawasan pelaksanaan kegiatan 

pendaftaran partai politik calon peserta 

pemilu pada Pemilu 2014 dan 2019 

dilaksanakan oleh Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu). Catatan pengawasan 

atas dua (2) pemilu terakhir ini berguna 

untuk menguji relevansi verifikasi partai 

politik menjadi peserta pemilu.  

Sehingga tulisan ini ingin 

menjawab tentang: 

1. Gagasan, konsep, dan praktik 

tentang partai politik.  

2. Perkembangan hukum 

persyaratan dan mekanisme 

verifikasi partai politik pada 

pemilu di Indonesia paska 

reformasi. 
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3. Potret pengawasan verifikasi 

partai politik peserta pemilu 

tahun 2014 dan 2019. 

 

Selayang Pandang Partai politik 

Perjalanan sejarah pertumbuhan 

partai politik (parpol) di Indonesia 

dimulai pada awal abad ke 19. Ini 

diinisiasi Pemerintah Belanda melalui 

politik etis (Ethisce Politiek) dengan 

Undang-Undang Desentralisasi 1903. 

Pada 1906 didirikan Volksraad sebagai 

lembaga perwakilan politik pertama. 

Keanggotaan dari lembaga ini ditunjuk 

oleh Gubernur Jenderal. Belakangan, 

lembaga ini melahirkan elit politik yang 

bergantung pada kekuasaan pemerintah. 

Di sisi lain, kebutuhan akan jati diri 

sebagai wakil rakyat memicu para 

anggota Volksraad untuk membentuk 

partai politik.
1
  

Sejalan dengan peristiwa tersebut, 

kaum terpelajar Indonesia mulai 

mengorganisasikan diri ke dalam 

kelompok-kelompok sosial. Awalnya, 

kelompok-kelompok ini tidak bergerak 

pada bidang politik. Lantaran terganjal 

                                                           
1
 Kahin, G, Mct, Nationalism and Revolution in 

Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University 

Press, 1952)  

dengan kebijakan pemerintah pada saat 

itu, walhasil aktivitas mereka selalu 

diawasi. Di saat bersamaan, partai-partai 

politik yang ada pada waktu itu tidak 

dapat mengakomodir aspirasi dan 

keinginan rakyat. Melihat situasi tersebut, 

membuat mereka mengambil keputusan 

untuk terlibat langsung dalam politik 

praktis. Tujuannya dapat melakukan 

perubahan. 

Kondisi seperti ini juga didukung 

dengan situasi di dunia internasional. 

Partai politik mulai tumbuh kembang di 

Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan 

bahwa rakyat merupakan faktor yang 

perlu diperhitungkan serta diikutsertakan 

dalam proses politik, maka partai- partai 

politik telah lahir secara spontan dan 

berkembang menjadi penghubung antara 

rakyat dan pemerintah. Partai politik 

dianggap umumnya sebagai manifestasi 

dari suatu sistem politik yang sudah 

modern atau yang sudah dalam proses 

memodernisasikan diri.
2
  

Runtuhnya rezim otoriter 

melahirkan pemerintahan yang lebih 

demokratis dibandingkan sebelumnya. 

                                                           
2
 Miriam Budiadjo, DasarDasar Ilmu Politik, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 

161 
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Pada era yang demokratis ini, rakyat 

mempunyai peluang yang lebih untuk 

menyampaikan aspirasinya kepada 

pemerintah dan memiliki peluang untuk 

ikut serta secara aktif dalam proses 

penyusunan kebijakan. Sehingga, pada 

era ini, kehadiran partai politik bukan lagi 

sebagai hal yang asing dalam 

‗menjembatani‘ kepentingan antara 

masyarakat dan pemerintah. Bahkan, 

semakin hari partai politik semakin 

berkembang dengan pesatnya. Pada era 

demokrasi, partai politik hadir sebagai 

aktor penting yang tidak dapat digantikan 

posisinya dalam sistem pemerintah 

sehingga mendudukkannya pada posisi 

pusat (political centrality).
1
 

 

Pengertian Partai Politik 

Menurut kamus Indonesia, partai 

politik adalah perkumpulan (segolongan 

orang) yang seazas, sehaluan, dan 

setujuan (terutama di bidang politik).
2
 

Menurut kamus Jerman, partai politik 

adalah perkumpulan orang-orang seazas, 

sepaham dalam pandangan politik, yang 

                                                           
1
 Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam 

Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Thesis, 

(FES, Jakarta, 2012), hal 27 
2
 Prof. Dr. Soejono Soekanto, SH, MA, Kamus 

Sosiologi, (Jakarta, 1983) 

dalam kehidupan politik berikhtiar untuk 

menghembuskan, melaksanakan, dan 

memenangkan pandangannya itu, serta 

menghasilkan pandangan itu ke dalam 

program partai; partai bertujuan untuk 

mengambil alih tanggungjawab 

kekuasaan.
3
 Sedangkan menurut kamus 

Inggris, partai politik adalah organisasi 

manusia dengan paham politik tertentu 

yang berkompetisi dalam pemilihan 

umum (pemilu), sebagai upaya untuk 

memenangkan posisinya di pemerintahan 

lokal atau nasional.
4
 

Menurut undang-undang (UU), 

Partai Politik adalah organisasi yang 

bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita- cita untuk 

memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

                                                           
3
 Rainer-Olaf Schulze, Partai dalam Dieter Nohlen 

(Hrsg) Kleines Lexikon der Politik, Bundeszenrale 

Fuer  

   Politische Bildung, (Muenchen, 2001) 

4
 Cambridge International Dictionary of English 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
1
 

Sedangkan pengertian parpol 

menurut UU Swedia adalah, grup atau 

organisasi gabungan dari para pemilih. 

Saat tampil dalam pemilu menggunakna 

nama sendiri.
2
 Di Portugis, parpol adalah 

perseketuan warganegara-perseorangan 

dan bukan badan hukum yang bersifat 

jangka panjang dengan tujuan dasarnya 

ialah secara demokratis berpartisipasi 

dalam kehidupan politik Negara.
3
  

Di Jerman, partai adalah pertama, 

perkumpulan warga masyarakat yang 

secara jangka panjang dan terus-menerus 

berupaya mengambul peranan dan 

pengaruh di tinkat federal (nasional) dan 

negara bagian (provinsi) atau berikhtiar 

untuk mengirim wakil-wakilnya ke 

parlemen tingkat nasional dan provinsi. 

Disebut sebagai parpol, jika secara 

keseluruhan, terutama dalam segi besar, 

kemampunan organisasi, dan jumlah 

anggota serta penampilannya di depan 

umum memberikan jaminan cukup akan 

                                                           
1
 Pasal 1 Ayat 1. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Partai Politik  

2
 Bab III Pasal 7 UUD Swedia 1975 

3
 Pasal 1 UU Parpol Portugis 595/74 

keseriusannya untuk mencapai tujuan. 

Anggota partai hanyalah orang 

perorangan dan bukan badan hukum.  

Kedua, satu perkumpulan 

kehilangan statusnya sebagai partai, jika 

selama enam (6) tahun berturut-turut, 

dengan calon usulannya tidak mengikuti 

pemilihan legislatif (pileg) DPR atau di 

salah satu pileg di negara bagian 

(provinsi). Hal yang sama belaku, jika 

selama enam (6) tahun, tidak melaporkan 

pertanggungjawabannya sesuai dengan 

Pasal 19a ayat 5 kalimat 5 dan Pasal 23. 

Ketiga, satu perkumpulan politik 

bukanlah partai jika, mayoritas anggota 

atau mayoritas dewan pengurus terdiri 

dari orang-orang asing. Berkedudukan 

atau pusar pimpinan partai berkedudukan 

di luar wilayah undang-undang ini.
4
 

Sejumlah pakar mendefinisikan 

partai politik dengan beragam pandangan. 

Ednmund Burke (1770), partai adalah 

kumpulan orang yang bersatu untuk 

memperjuangkan kepentingan nasional 

melalui usaha mereka bersama, 

berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu 

yang mereka semua sepakati. 

                                                           
4
 Pasal 2 Parteieingesetz (PartG) 24.07.1967. 

Perubahan terakhir melalui Pasal 1 UU 

22.12.2015 
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Anthony Downs (1957), dalam 

arti luas, partai politik adalah koalisi 

orang-orang yang berusaha menguasahi 

aparat pemerintah dengan cara-cara yang 

sah. V.o. Key, Jr ( 1964), partai politik, 

setidaknya di kancah Amerika, cenderung 

menjadi kelompok khusus, dalam 

kumpulan pemilih secara keseluruhan, 

kelompok terbentuk dari orang-orang 

yang menganggap dirinya sebagai 

anggota partai. Dalam pengertian lain, 

istilah partai bisa mengacu pada 

kelompok pekerja profesional. Kadang-

kadang partai menunjukan kelompok-

kelompok dalam pemerintah. 

William Nisbet Chambers (1967), 

partai politik dalam arti modern dapat 

dianggap sebagai farmasi sosial yang 

relatif tahan lama yang berusaha meraih 

jabatan atau kekuasaan dalam 

pemerintah, menunjukan suatustruktur 

atau organisasi yang menghubungkan 

para pemimpin di pusat pemerintahan 

dengan pengikut rakyat yang signifikan 

diarena politik dan kantong-kantong 

lokal, dan penghasilan perspektif atau 

setidaknya simbol-simbol identifikasi 

atau kesetiaan kelompok. 

Leon D. Epstein (1980), apa yang 

dimaksud dengan partai politik adalah 

kelompok, meskipun terorganisir secara 

longgar, yang berusaha untuk memilih 

pemegang jabatan pemerintah dengan 

nama tertentu. Ronald Reagen (1984), 

partai politik bukanlah persaudaraan. Ini 

bukan dasi sekolah tua yang anda 

kenakan. Anda bersatu dalam partai 

politik karena keyakinan tertentu tentang 

seperti apa seharusnya pemerintah. 

Joseph Schlesinger (1991), partai 

politik adalah kelompok yang terorganisir 

untyuk mendapatkan kontrol atas 

pemerintah atas nama kelompok itu 

dengan memenangi pemilihan jabatan-

jabatan publik. John Aldrich (1995), 

partai politik dapat dilihat sebagai koalisi 

elit untuk merebut dan menggunakan 

jabatan politik. Tapi, partai politik lebih 

dari koalisi. Partai politik adalah koalisi 

terlembaga, yang telah mengadopsi 

aturan, norma, dan prosedur.
1
 Giovanni 

Sartori, partai politik adalah suatu 

kelompok politik yang mengikuti 

pemilihan umum dan melalui pemilihan 

umum tersebut partai politik dapat 

                                                           
1
 Richard S. Katz and William J. Crotty. 

Handbook of Party Politics: (London: SAGE 

Publication, 2006), hal 4-5 
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menempatkan calon-calonnya untuk 

mengisi jabatan-jabatan publik.
1
 

Menurut Ramlan Surbakti 

(1992:116), partai politik merupakan 

sekelompok orang yang terorganisir 

secara rapi yang dipersatukan oleh 

persamaan ideologi yang bertujuan untuk 

mencari dan memertahankan kekuasaan 

dalam pemilihan umum (pemilu) guna 

melaksanakan alternatif kebijakan yang 

telah mereka susun. Alternatif kebijakan 

umum yang disusun ini merupakan hasil 

pemanduan berbagai kepentingan yang 

hidup dalam masyarakat, sedangkan cara 

mencari dan mempertahankan kekuasaan 

guna melaksanakan kebijakan umum 

dapat melalui pemilihan umum dan cara-

cara lain yang sah.  

Partai politik adalah organisasi 

yang bertujuan untuk membentuk opini 

publik. Sebagai suatu organissai yang 

khas, partai politik dilihat sebagai suatu 

bentuk organisasi yang berbeda dengan 

organisasi lain.
2
 Carl J. Fiedrich 

mendefinisikan partai politik sebagai 

                                                           
1
 Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: a 

Framework for Analysis, (UK: ECPR Press, 2005), 

hal 57  

2
 Firmanzah, Ph.D, Mengelola Partai Politik, 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 67 

sekelompok manusia yang terorganisir 

secara stabil dengan tujuan merebut atau 

memertahankan penguasaan terhadap 

pemerintahan bagi pimpinan partainya. 

Berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan 

yang bersifat idiil maupun materil kepada 

anggotanya.
3
  

Menurut Sigmund Neumann, 

partai politik adalah organisasi dari 

aktivis-aktivis politik yang berusaha 

untuk menguasai kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan 

rakyat melalui persaingan dengan suatu 

golongan atau golongan lain yang 

mempunyai pandangan yang berbeda.
4
 

Huszar dan Stevenson dalam 

buku Sukarna (1981:89) mengatakan, 

partai politik adalah sekelompok orang 

yang terorganisir serta berusaha untuk 

mengendalikan pemerintahan agar dapat 

melaksanakan programnya dan 

menempatkan atau mendudukkan 

anggota-anggotanya dalam jabatan 

pemerintahan.  

                                                           
3
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 

160-161 

4
 Imam Yudhi Prasetya, Jurnal Imu Politik dan 

Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011 
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Max Weber dalam bukunya yang 

berjudul Economic et Societe (1959), 

mendefinisikan partai politik sebagai 

organisasi publik yang bertujuan untuk 

membawa pemimpinnya berkuasa dan 

memungkinkan para pendukungnya 

untuk mendapatkan keuntungan dari 

dukungan tersebut.  

Richard S Katz, partai politik 

terdiri dari sejumlah aktor penting dalam 

dunia politik. Partai politik berada dalam 

sistem politik modern. Pemerintahan 

disejumlah Negara berjalan efektif jika 

dipimpin pimpinan partai. Namun, 

disukai atau tidak bahwa gerakan sosial 

tengah atau jaringan pemerintah 

mengancam keberadaan parpol. 

Ditambahkan Richard S Katz, 

untuk saat ini, agak membingungkan 

memberikan definisi tepat untuk parpol. 

Hal itu dikarenakan lantaran parpol 

memiliki banyak perbedaan, terutama 

soal, motivasi, pengorganisasian, dan 

yang berkaitan dengan prilaku parpol itu 

sendiri. Tetapi, bagi Richard S Katz, 

mendefinisikan tentang parpol itu sendiri 

juga dinilai penting. Baik dari sudut 

pandang orang awam maupun akademis. 

Karena itu, Richard S Katz, memberikan 

gambaran muatan tentang definisi parpol. 

Yakni terdiri dari tujuan parpol, metode 

parpol, aturan yang mereka dalam 

membuat kompetisi antar politisi parpol, 

dan kemandirian masyarakat. 

Lain lagi dengan Frank Decker. Ia 

mengelompokan pengertian parpol dari 

lima (5) aspek. Pertama, hubungan 

ideologi politik dan program. Seperti 

paham konservatif, sosial demokratik, 

hijau, dan lainnya. Menggunakan aliran 

kanan, kiri, dan lainnya. Dengan tingkat 

intensitas dan radikalitas moderat, 

radikal, ekstrim, pro atau anti Islam, dan 

lainnya. 

Kedua, asal usul pembentukan. 

Bisa dalam parlemen atau masyarakat. 

Perpecahan, lahir dari gerakan di 

masyarakat dan penggabungan, 

reorganisasi atau pembentukan partai 

yang telah mati. Ketiga, bentuk struktur 

organisasi. Seperti, parpol dengan 

keterwakilan kader di parlemen (DPR) 

dan jajaran pemerintahan (menteri)—

party in public office, parpol di akar 

rumput yang menjadi jantung dari 

pemeliharaan lumbung suara partai 

politik—party in the ground, dan parpol 

yang berada di pusat yang melakukan 

ragam konsolidasi, taktik, dan strategi 

dalam memenangkan pemilu—party in 
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the central office. Dengan memiliki tipe 

organisasi seperti partai elit/kader, partai 

massa, partai pemilu professional, partai 

profesi politisi, partai kader modern, 

partai komunikasi media, dan partai 

kartel. 

Keempat, struktur pendukung. 

Seperti partai kader dan massa 

berdasarkan golongan/klas Catch-All 

Party (partai rakyat), partai regional, 

etnik, dan lainnya. Kelima, tujuan dan 

fungsi dalam sistem politik. Seperti vote 

seeking, office seeking, dan pembentukan 

politik.
1
  

Dari pengertian-pengertian di 

atas, dapat disimpulkan secara umum, 

partai politik adalah suatu organisasi 

yang disusun rapi dan stabil oleh 

sekelompok orang sukarela dan 

memunyai kesamaan kehendak, cita-cita, 

dan persamaan ideologi tertentu dan 

berusaha untuk mencari dan 

memertahankan kekuasaan melalui 

pemilihan umum (pemilu) untuk 

melaksanakan alternatif kebijakan dan 

program-program yang telah mereka 

susun.  

                                                           
1
 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/partein

-in-deutscland/42045/begriff-und-typologien. 

Diakses 7 Oktober 2017. Pukul 23.00 WIB 

Asas dan Tujuan Partai Politik 

Indonesia adalah salah satu 

Negara penganut sistem demokrasi. 

Kehadiran partai politik merupakan salah 

satu instrumen yang wajib dalam sebuah 

sistem demokrasi. Bahkan, ada sejumlah 

pendapat ekstrim yang mengatakan, 

demokrasi tidak bakal ada jika partai 

politik juga tidak ada. Argumentasinya 

ialah, partai politiklah yang memainkan 

peranan penting dalam sistem demokrasi 

itu sendiri.  

Kehadiran partai politik dalam 

sebuah Negara dapat dilihat sebagai 

sebuah kekuatan penyimbang penguasa. 

Jika sebuah Negara tidak memiliki 

kekuataan penyimbang—peran ini 

dimainkan partai politik, maka 

dikhawatirkan kekuasaan akan 

disalahgunakan. Akibatnya, 

masyarakatlah yang akan selalu dirugikan 

melalui kebijakan-kebijakanya. 

Karena itu, tujuan dari partai 

politik adalah memerjuangkan cita-

citanya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara melalui jalur 

konstitusi, seperti pemilu. Tujuan ini 

hampir mirip dengan seperti kelompok 

penekan atau kelompok kepentingan yang 

lain seperti kelompok profesi, kelompok 
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adat, organisasi kemasyarakatan hanya 

mengejar kepentingan-kepentingan dalam 

ruang lingkup yang lebih kecil. Bedanya 

hanya pada mekanisme politik formal 

seperti pemilu.  

Partai politik dilihat sebagai 

autonomous groups that make 

nominations and contest elections in the 

personel and policies of goverment 

(Ranney & Kendall, 1956). Dalam 

konteks ini, mereka melihat bahwa tujuan 

utama dibentuknya partai politik adalah 

mendapatkan kekuasaan dan melakukan 

kontrol terhadap orang-orang yang duduk 

dalam pemerintahan sekaligus 

kebijakannya. Partai politik sangat terkait 

dengan kekuasaan, untuk membentuk dan 

mengontrol kebijakan publik. Selain itu, 

partai politik juga diharapkan independen 

dari pengaruh pemerintah. Hal ini 

tentunya menyiratkan agar partai politik 

bisa mengkritisi setipa kebijakan dan 

tidak tergantung pada pemerintah yang 

dikritisi.
1
  

Partai politik secara ideal 

dimaksudkan untuk mengaktifkan dan 

memobilisasi rakyat, mewakili 

                                                           
1
 Firmanzah, Ph.D, Mengelola Partai Politik, 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 67-

68 

kepentingan tertentu, memberikan jalan 

kompromi bagi pendapat yang saling 

bersaing, serta menyediakan sarana 

suksesi kepemimpinan secara abash 

(legitimate) dan damai. Partai politik 

merupakan satu keharusan dalam 

kehidupan politik yang modern dan 

demokratis.
2
  

Tujuan dari partai politik di 

Indonesia tercantum dalam undang-

undang. Pengaturan tujuan ini adalah 

supaya partai politik di Indonesia yang 

berjumlah sangat banyak itu bisa berdiri 

dan bergerak ke arah yang sama ─ yaitu 

mewujudkan bangsa Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, adil dan makmur ─ 

walaupun dibungkus dengan ideologi dan 

flatform yang berbeda. Tujuan dari partai 

politik di Indonesia, dalam UU Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik dibagi 

menjadi tujuan khusus dan tujuan umum 

yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) 

dan (2), yaitu:  

(1) Tujuan umum partai politik 

adalah:  

A. Mewujudkan cita-cita 

nasional bangsa Indonesia 

sebagaimana  

                                                           
2
 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai, 

(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998), hal 11 
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dimaksud dalam 

Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara  

Republik Indonesia Tahun 

1945;  

B. Menjaga dan memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;  

C. Mengembangkan 

kehidupan demokrasi 

berdasarkan Pancasila  

dengan menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat dalam 

Negara  

Kesatuan Republik 

Indonesia; dan  

D. Mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat Indonesia 

(2) Tujuan khusus partai politik 

adalah:  

A. Meningkatkan partisipasi 

politik anggota dan 

masyarakat dalam  

rangka penyelenggaraan 

kegiatan politik dan 

pemerintahan;  

B. memperjuangkan cita-cita 

Partai Politik dalam 

kehidupan bermasyarakat,  

berbangsa, dan bernegara; 

dan  

C. membangun etika dan 

budaya politik dalam 

kehidupan  

bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.  

 

Menurut Richard Katz dan Peter 

Mair dalam The Evolution of Party 

Organizations in Europe: Three Faces of 

Party Organization (1994). Menurut 

mereka, partai politik sejatinya memiliki 

tiga (3) wajah:  

1. Party in public office  

Partai politik dengan 

keterwakilan kader di 

parlemen (DPR) dan 

jajaran pemerintahan 

(menteri). Pada wajah ini, 

kader-kader partai akan 

melakukan maksimalisi 

untuk kesempatan politik 

(political opportunity) 

untuk melakukan agenda 

politik partai. Selain itu, 

mereka ini juga akan 

mengoptimalkan usaha-

usaha untuk pendanaan 

partai politik. Gesekan 
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antar partai di parlemen 

ataupun pemerintahan 

menjadi sangat kentara.  

2. Party in the ground  

Partai di akar rumput yang 

menjadi jantung dari 

pemeliharaan lumbung 

suara partai politik. Pada 

tahap ini, agenda-agenda 

parpol akan terus 

dikonsolidasikan dan 

proses mobilisasi sumber 

daya (resource 

mobilizations) dilakukan 

untuk menjaring calon- 

calon anggota legislatif 

yang berintegritas dan 

memiliki kapabilitas. 

Kinerja masing-masing 

level parpol ini, baik pusat 

maupun akar rumput 

(daerah) menjadi unjung 

tombak yang dapat 

memicu minat dan 

ketertarikan rakyat.  

3. Party in the central office 

Partai yang berada di 

pusat yang melakukan 

ragam konsolidasi, taktik, 

dan strategi dalam 

memenangkan pemilu. 

Pada tahap ini partai 

politik membentuk 

strategi, dan upaya-upaya 

untuk menarik minat 

masyarakat agar partai 

menang dalam pemilu.  

 

Persyaratan Partai Politik Pada 

Pemilu di Indonesia Paska Reformasi 

Berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, terdapat perbedaan partai politik 

sebagai partai, dan partai politik sebagai 

peserta pemilu. Partai politik sebagai 

badan hukum mengacu kepada UU yang 

mengatur partai politik
1
, sementara 

sebagai peserta pemilu mengacu kepada 

UU yang mengatur pemilu
2
. Persamaan 

kedua pengertian tersebut harus melalui 

kegiatan penelitian dan verifikasi atas 

pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan 

oleh instansi yang berwenang. Sehingga, 

makna penelitian dan verifikasi adalah 

lazim dalam setiap kegiatan untuk 

pemeriksaan persyaratan yang 

dibutuhkan untuk tujuan tertentu, dalam 

hal ini terkait menjadi badan hukum 

                                                           
1
 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

2
 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum 
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partai politik dan partai politik menjadi 

peserta pemilu. 

 Pemilu paska reformasi telah 

berlangsung reguler Tahun 1999, 2004, 

2009, dan 2014.  Pemilu 2019 telah 

dimulai tahapannya sejak 2017. Jika 

diperhatikan tentang persyaratan partai 

politik menjadi peserta pemilu, terdapat 

pola penambahan dan perluasan syarat 

dari pemilu 1999 hingga 2019 (lihat tabel 

terlampir).  

Syarat yang permanen menjadi 

partai politik peserta pemilu adalah 

berbadan hukum partai politik, memiliki 

kepengurusan dalam tingkatan tertentu, 

dan memiliki nama dan tanda gambar. 

Sementara yang bertambah dan berubah 

adalah intensitas skala kepengurusan, 

kelengkapan kantor partai politik dan 

keterwakilan perempuan pada 

kepengurusan partai politik, dan validasi 

keanggotaan partai politik. Meskipun 

ketika menjadi badan hukum partai 

politik sudah dibebani beberapa 

persyaratan yang sejenis dan serupa
1
.  

                                                           
1
 Pasal 3 (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai politik mengatur ‗untuk menjadi badan 

hukum ..., partai politik harus mempunyai: a) akta 

notaris pendirian partai politik, b) nama, lambang, 

atau tanda gambar yang tidak mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang 

telah dipakai secara sah oleh partai politik lain 

Dapat dikatakan, partai politik 

telah memiliki pengalaman mengikuti 

penelitian dan verifikasi persyaratan 

dalam peraturan rezim pemerintahan dan 

rezim penyelenggara pemilu. Yang 

membedakan adalah pada rezim 

penyelenggara pemilu terdapat instrumen 

pengawasan penelitian dan verifikasi 

melalui lembaga khusus yakni pengawas 

pemilu. 

Dalam format yang berbeda, 

Pemilu 1999, 2004, dan 2009 terdapat 

pengaturan melalui ketentuan peralihan 

dalam UU yang mengatur pemilu atas 

partai politik yang secara otomatis 

menjadi peserta pemilu berikutnya (lihat 

tabel terlampir)
2
. Berbeda dengan 2014 

dan 2019. Berdasarkan putusan MK, 

tidak ada partai politik yang otomatis 

menjadi peserta pemilu berikutnya. Hal 

ini menunjukkan intensitas pemilu 

semakin memperberat partai politik 

                                                                                  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, c) 

kantor tetap, d) kepengurusan paling sedikit 60% 

(enam puluh perseratus) dari jumlah propinsi, 

50% (lima puluh perseratus) dari jumlah 

kabupaten/kota pada setiap propinsi yang 

bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima 

perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap 

kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan, 

dan e) memiliki rekening atas nama partai politik. 
2
 Juga terdapat opsi partai politik peserta pemilu 

sebelumnya yang tidak lolos secara otomatis agar 

tetap dapat menjadi partai politik peserta pemilu 

dalam tiap UU yang mengatur pemilu. lihat pasal 

39 (4) UU 3/1999, pasal 9 (2) UU 12/2003. 
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menjadi peserta pemilu. Ditambah 

kualitas tahapan penetapan partai politik 

menjadi peserta pemilu yang secara 

normatif bertambah kompleks 

menjadikan kegiatan penelitian dan 

verifikasi menjadi partai politik peserta 

pemilu menjadi lebih rumit. 

 

Gambar 1 

Partai Politik Perserta Pemilu Tahun 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Perbandingan regulasi peraturan perundangan-undangan pemilu   

 

Pemilu 1999 2004 2009 2014 2019 

 

Dasar hukum 

 

UU 3/1999 ttg 
Pemilihan umum 

 

UU 12/2003 ttg 
Pemilihan umum 

anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 
Daerah 

 

UU 10/2008 ttg 
Pemilihan umum 

anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 
Daerah 

 

UU 8/2012 ttg 
Pemilihan umum 

anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 
Daerah 

 

 

UU 7/2017 ttg 
Pemilihan 

umum 
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Persyaratan  

 

 Diakui 

keberadaannya 
sbg partai politik 

 Memiliki 
pengurus di ½ 

jumlah propinsi 

 Memiliki 
pengurus di ½ 

jumlah 
kabupaten/ 

kotamadya dlm 

propinsi 

 Mengajukan 

nama dan tanda 
gambar partai 

politik 

 

 Diakui 

keberadaannya sbg 
partai politik 

 Memiliki pengurus 
sekurang-

kurangnya di 2/3 

jumlah propinsi 

 Memiliki pengurus 

di 2/3 jumlah 
kabupaten/ 

kotamadya dlm 

propinsi 

 Memiliki anggota 

sekurang-
kurangnya 1000 

orang atau 1/1000 

dari jumlah 

penduduk pada 

setiap 

kepengurusan 
dengan KTA 

  

 Pengurus partai 
politik harus 

mempunyai kantor 
tetap 

 Mengajukan nama 
dan tanda gambar 

partai politik 

 

 Berstatus badan 

hukum sesuai UU 
partai politik 

 Memiliki 
kepengurusan di 

2/3 jumlah 

propinsi 

 Memiliki 

kepengurusan di 
2/3 jumlah 

kabupaten/kota d 

propinsi 

 Menyertakan 

sekurang-
kurangnya 30% 

keterwakilan 

perempuan pada 

kepengurusan 

partai politik 

tingkat pusat 

 Memiliki anggota 

sekurang-

kurangnya 1000 
orang atau 1/1000 

dari jumlah 

penduduk pada 
setiap 

kepengurusan 
dengan KTA 

 Mempunyai kantor 

tetap di propinsi 

dan 

kabupaten/kota 

 Mengajukan nama 
dan tanda gambar 

partai politik 

 

Akibat putusan MK 

Nomor 52/PUU-
X/2012 maka 

seluruh partai politik 

yang akan menjadi 
peserta pemilu harus 

memenuhi 

persyaratan: 

 Berstatus badan 

hukum  

 Memiliki 

kepengurusan di 

seluruh propinsi 

 Memiliki 

kepengurusan di 
75% jumlah 

kabupaten/kota di 

propinsi 

 Memiliki 

kepengurusan di 
50% jumlah 

kecamatan di 

kabupaten/kota 

 Menyertakan 

sekurang-

kurangnya 30% 
keterwakilan 

perempuan pada 
kepengurusan 

partai politik pusat 

 Memiliki anggota 

sekurang-

kurangnya 1000 

orang atau 1/1000 
dari jumlah 

penduduk pada 

setiap 
kepengurusan 

dengan KTA 

 Mempunyai kantor 
tetap di pusat, 

propinsi, 
kabupaten/kota 

sampai akhir 

pemilu 

 Mengajukan nama, 

lambang dan tanda 
gambar partai 

politik 

 Menyerahkan 
nomor rekening 

dana kampanye 
pemilu atas nama 

partai politik 

 

 

Akibat putusan 

MK nomor 
53/PUU-

XV/2017 maka 

seluruh partai 
politik dapat 

menjadi peserta 

pemilu setelah 
memenuhi 

persyaratan: 

 Berstatus 
badan hukum  

 Memiliki 
kepengurusan 

di seluruh 

propinsi 

 Memiliki 

kepengurusan 
di 75% jumlah 

kabupaten/kot

a di propinsi 

 Memiliki 

kepengurusan 
di 50% jumlah 

kecamatan di 

kabupaten/kot
a 

 Menyertakan 
sekurang-

kurangnya 

30% 

keterwakilan 

perempuan 

pada 
kepengurusan 

partai politik 

pusat 

 Memiliki 

anggota 

sekurang-
kurangnya 

1000 orang 

atau 1/1000 
dari jumlah 

penduduk 

pada setiap 

kepengurusan 

dengan KTA 

 Mempunyai 

kantor tetap di 

pusat, 
propinsi, 

kabupaten/kot

a sampai akhir 
pemilu 

 Mengajukan 
nama, 

lambang dan 

tanda gambar 

partai politik 

 Menyerahkan 
nomor 

rekening dana 

kampanye 
pemilu atas 

nama partai 

politik 
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Ketentuan 

peralihan 
pemilu 

sebelumnya 

 

Untuk pemilu 

1999, syarat partai 
politik ditetapkan 

sbb: 

 Memiliki 
pengurus di 1/3 

jumlah propinsi 

 Memiliki 

pengurus di ½ 

jumlah 
kabupaten/ 

kotamadya dlm 

propinsi 

 

Partai politik pemilu 

1999 yang 
memperoleh 2% 

atau lebih kursi DPR 

atau sekurang-
kurangnya 3% 

jumlah kursi DPRD 

propinsi atau 
kabupaten/kota yang 

tersebar sekurang-

kurangnya di ½ 
jumlah propinsi dan 

di ½ kabupaten/kota 

seluruh Indonesia, 
ditetapkan sebagai 

peserta pemilu 

setelah pemilu 1999 

 

Partai politik peserta 

pemilu 2004 yang 
memperoleh 

sekurang-kurangnya 

3% jumlah kursi 
DPR atau 

memperoleh 

sekurang-kurangnya 
4% jumlah kursi 

DPRD propinsi yang 

tersebar di ½ jumlah 
propinsi atau 

memperoleh 

sekurang-kurangnya 
4% jumlah kursi 

DPRD 

kabupaten/kota yang 

tersebar di ½ jumlah 

kabupaten/kota 

seluruh Indonesia, 
ditetapkan sebagai 

peserta pemilu 

setelah pemilu 2004 
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Verifikasi  

 

KPU menerima, 

meneliti dan 
menetapkan partai 

politik sebagai 

peserta pemilu 

 

KPU menetapkan 

tata cara penelitian 
dan melaksanakan 

keabsahan syarat-

syarat 

 

 KPU 

melaksanakan 
penelitian dan 

penetapan 

keabsahan syarat-
syarat  

 KPU melakukan 
verifikasi terhadap 

kelengkapan dan 

kebenaran 
persyaratan 

 Verifikasi 
dilaksanakan 

paling lambat 9 

bulan sebelum hari 
pemungutan suara 

 

 KPU 

melaksanakan 
penelitian 

administrasi dan 

penetapan 
keabsahan 

persyaratan 

 Jadwal 

pendaftaran partai 

politik paling 
lambat 20 bulan 

sebelum hari 

pemungutan suara 

 KPU melakukan 

verifikasi terhadap 
kelengkapan dan 

kebenaran 

persyaratan 

 Verifikasi selesai 

dilaksanakan 
paling lambat 15 

bulan sebelum hari 

pemungutan suara 

 

 KPU 

melaksanakan 
penelitian 

keabsahan 

administrasi 
dan penetapan 

persyaratan  

 Penelitian 

administrasi 

dan penetapan 
keabsahan 

persyaratan 

oleh KPU 
dipublikasikan 

melalui media 

massa 

 Jadwal waktu 

pendaftaran 
partai politik 

peserta pemilu 

ditetapkan 
oleh KPU 

paling lambat 

18 bulan 
sebelum hari 

pemungutan 

suara 

 KPU 

melaksanakan 
penelitian 

administrasi 

dan penetapan 
keabsahan 

persyaratan  

 Penetapan 
partai politik 

peserta pemilu 
dilakukan 

dalam sidang 

pleno KPU 
paling lambat 

14 bulan 

sebelum hari 
pemungutan 

suara 

 

 
Jumlah 

Parpol 

peserta 
pemilu 

 

 
48 

 
24 

 
34 partai nasional 

6 partai politik lokal  

 
12 partai nasional 

3 partai politik lokal 

 
15 partai 

nasional40 

4 partai politik 
lokal 

 

                                                           
40

 Berdasarkan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu terakhir tanggal 6 Maret 2019 oleh 

KPU. 
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Problem Verifikasi Partai Politik 

Pemilu  

Berdasarkan ketentuan UU, KPU 

bertugas menetapkan jadwal dan tahapan 

kegiatan pemilu. Untuk mengurai 

problem tahapan pendaftaran dan 

verifikasi peserta pemilu maka dapat 

disandingkan pengaturan tahapan yang 

dimaksud. Dengan catatan, beberapa 

perubahan mikro atas pengaturan tahapan 

ini berdasarkan UU. Salah satunya soal 

batasan waktu yang berbeda
41

. Maka 

dapat dilihat mengenai perbandingan 

kegiatan ini pada Pemilu 2014 dan 

2019
42

. Nampak tidak terdapat perbedaan 

                                                           
41

 Tahapan Pemilu 2012 paling lambat 

dilaksanakan 22 bulan sebelum hari pemungutan 

suara, sementara pemilu 2019 paling lambat 

dilaksanakan 20 bulan sebelum hari H.  
42

 Pemilu 2014 mengacu kepada PKPU Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang mencolok atas beberapa aktivitas 

verifikasi diantara dua (2) pemilu, kecuali 

kegiatan penyerahan Kartu Tanda 

Anggota (KTA) di KPU Kabupaten/Kota. 

Dimana pada Pemilu 2014 proses 

kegiataanya lebih lama ketimbang Pemilu 

2019. Sehingga, tidak ada kondisi ekstrim 

yang membedakan waktu kegiatan dua 

(2) pemilu tersebut. Apalagi partai politik 

yang mendaftar pada Pemilu 2019 lebih 

sedikit ketimbang Pemilu 2014. Hanya 

ada 27 partai politik yang mendaftar pada 

Pemilu 2019. Berbeda dengan Pemilu 

2014 yang terdiri dari 34 partai politik 

yang mendaftar
43

.   

                                                                                  
Tahun 2014, dan Pemilu 2019 mengacu kepada 

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Tahun 2019. 
43

 https://www.merdeka.com/politik/parpol-

pendaftar-pemilu-2019-lebih-sedikit--dibanding-

2014.html  

 

“Entitas partai politik menjadi vital dalam alam demokrasi. Keikutsertaannya 

dalam kegiatan pemilu menjadi salah satu fungsi yang melekat atasnya. Pemilu 

diikuti oleh partai politik yang mekanismenya  dilakukan melalui kegiatan penelitian 

dan verifikasi persyaratan pada tahapan yang ditentukan” 

-Daniel Zuchron- 
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Tabel 1 

Perbandingan Tahapan dan Jadwal Pemilu 2014 dan 2019   

 

Kegiatan tahapan verifikasi Pemilu 2014 Pemilu 2019 Keterangan 

Pengumuman 9 – 11 Agustus 2012 1-3 Oktober 2017 3 hari 

Pendaftaran dan penyerahan syarat 10 Agustus - 7 

September 2012 

3 – 16 Oktober 2017  Terdapat selisih 

hari 

Penyerahan KTA di KPU 

Kabupaten/Kota` 

10 Agustus – 7 

September 2012 

3 – 16 Oktober 2017 Terdapat selisih 

hari 

Verifikasi administrasi di KPU 

/penelitian administrasi oleh KPU dan 

KPU Kab/Kota 

11 Agustus – 14 

September 2012 

17 Oktober – 15 

November 2017 

Terdapat 

perbedaan istilah 

dan aktivitas 

Pemberitahuan hasil verifikasi 

administrasi/ penyampaian hasil 

penelitian administrasi 

15 – 16 September 

2012 

16 – 17 November 

2017 

2 hari 

Perbaikan administrasi oleh parpol 17 – 23 September 

2012 

18 November – 1 

Desember 2017 

Terdapat selisih 

hari 

Verifikasi administrasi hasil perbaikan/ 

penelitian administrasi hasil perbaikan 

18 – 30 September 

2012 

2 – 11 Desember 

2017 

Terdapat selisih 

hari 

Pemberitahuan hasil penelitian 

administrasi tahap II kepada/ 

penyampaian hasil penelitian 

administrasi perbaikan kepada 

   

- KPU Propinsi dan KPU 

Kab/Kota 

1 – 3 Oktober 2012 12 – 15 Desember 

2017 

Terdapat selisih 

hari 

- Pimpinan partai politik 

tingkat pusat 

1 – 3 Oktober 2012 12 – 14 Desember 

2017 

3 hari 

Verifikasi faktual di tingkat KPU 

(verifikasi faktual kepengurusan tingkat 

pusat, penyampaian hasil verifikasi, 

perbaikan, verifikasi hasil perbaikan, 

penyusunan berita acara) 

4 s/d 28 Oktober 

2012 

15 Desember 2017 

s/d 3 Januari 2018 

Akumulasi waktu 

Verifikasi faktual di tingkat KPU 

propinsi (verifikasi faktual 

kepengurusan, penyampaian hasil 

verifikasi, perbaikan, verifikasi hasil 

perbaikan, penyusunan berita acara) 

4 Oktober s/d 28 

Oktober 2012 

15 Desember 2017 

s/d 3 Januari 2018 

Akumulasi waktu 

Verifikasi faktual di tingkat KPU 

Kab/Kota (verifikasi faktual 

kepengurusan dan keanggotaan, 

penyampaian hasil verifikasi, 

perbaikan, verifikasi hasil perbaikan, 

penyusunan berita acara) 

4 Oktober s/d 25 

November 2012 

15 Desember 2017 

s/d 5 Februari 2018 

Akumulasi waktu 

Penyampaian hasil verifikasi faktual 

KPU kab/Kota kepada KPU Propinsi 

26 – 30 November 

2012 

6 – 7 Februari 2018 Terdapat selisih 

hari 

Rekapitulasi hasil verifikasi faktual 

KPU Kab/Kota di KPU Propinsi 

1 – 5 Desember 2012 8 – 11 Februari 2018 Terdapat selisih 

hari 

Penyampaian hasil verifikasi faktual 

kepada KPU 

6 - 8 Desember 2012 12 – 14 Februari 

2018 

3 hari 

Penetapan partai politik peserta pemilu 15 Desember 2012 17 Februari 2018 1 hari 

Pengundian dan penetapan nomor urut 

partai politik 

16 – 18 Desember 

2012 

18 Februari 2018 Terdapat selisih 

hari 

Penyelesaian sengketa penetapan     
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Dalam hal adanya interupsi dalam 

bentuk adanya putusan MK atas pasal 

verifikasi partai politik menjadi peserta 

pemilu terlihat kondisi yang menarik. 

Kedua pemilu tersebut dihadapkan 

adanya putusan MK. Namun dalam irisan 

momentum yang berbeda. Seperti 

diketahui, akibat putusan MK Nomor 

52/PUU-X/2012, maka seluruh partai 

politik yang akan menjadi peserta Pemilu 

2014 harus memenuhi persyaratan. 

Hanya saja, putusan tersebut keluar 15 

Agustus 2012. Dimana tahapan verifikasi 

baru masuk pada kegiatan awal 

pendaftaran partai politik dan penyerahan 

syarat pendaftaran.  

Berbeda dengan situasi verifikasi 

Pemilu 2019. Putusan MK nomor 

53/PUU-XV/2017 dikeluarkan pada 11 

Januari 2018. Di saat yang bersamaan, 

verifikasi faktual sudah masuk babak inti 

Pemilu 2019. Akibatnya, konsolidasi 

hukum paska putusan mengalami 

guncangan (shock). Itu terjadi ditingkat 

penyelenggara pemilu ataupun 

pembentuk UU yakni DPR dan 

pemerintah.  

Satu hal yang mengemuka dalam 

konteks verifikasi partai politik antara 

Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah 

soal kedudukan Sistem Informasi Partai 

Politik (SIPOL). Dalam hal ini, Bawaslu 

sebagai lembaga yang mengawasi 

penyelenggaraan pemilu memiliki sikap 

yang sama atas SIPOL. Baik pada Pemilu 

2014 maupun 2019. Bawaslu mengkritik 

keras atas SIPOL. Yang membedakan 

adalah soal kedudukan hukum SIPOL 

pada dua (2) pemilu tersebut. Dimana 

pada 2014 kedudukan SIPOL adalah 

inisiatif KPU tanpa didukung dasar 

hukum yang kuat.  

Pada awalnya, KPU 

mengumumkan SIPOL sebagai salah satu 

ketentuan persyaratan partai politik dalam 

pemberitahuan hasil verifikasi 

administrasi 8 Oktober 2012. Namun 

menjelang batas akhir perbaikan 

administrasi partai politik 15 Oktober 

2012 dinyatakan sebagai alat kerja dan 

alat bantu bukan bagian dari ketentuan 

persyaratan.  

Sementara pada Pemilu 2019, 

KPU sudah melandasi SIPOL dengan 

PKPU. Sehingga. legalitasnya terjamin. 

Dengan demikian, SIPOL adalah 

instrumen yang wajib dipakai dalam 
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kegiatan verifikasi
44

. Bahkan, terdapat 

kegiatan konsultasi antara KPU dan DPR 

bersama pemerintah soal PKPU 

mengenai SIPOL itu sendiri. Dalam 

kegiatan tersebut tentu saja dihadiri oleh 

Bawaslu. Sehingga Bawaslu melalui surat 

Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX2017 

yang diterbitkan pada 29 September 2017 

menilai,  SIPOL tidak menjadi syarat 

wajib untuk pendaftaran, penelitian 

administrasi dan verifikasi faktual partai 

politik peserta pemilu tahun 2019
45

. 

Potret hasil pengawasan yang 

dapat memberi petunjuk atas kedalaman 

informasi kegiatan verifikasi antara dua 

(2) pemilu tersebut dapat diperiksa atas 

dua (2) laporan Bawaslu 2014 dan 2019. 

Pada Pemilu 2014 Bawaslu 

menyampaikan hasil pengawasan tahapan 

verifikasi partai politik secara garis besar 

dalam empat (4) kelompok permasalahan.  

Pertama, ketertutupan informasi 

dari KPU dalam pelaksanaan verifikasi 

administrasi partai politik. Bawaslu 

berulang kali mengingatkan KPU agar 

ada keterbukaan atas akses data 

                                                           
44

 Pasal 12 dan 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 
45

 Buku Laporan kinerja 2017 Bawaslu RI, hal 68. 

khususnya dokumen administrasi partai 

politik. Kedua, ketidakjelasan prosedur 

teknis verifikasi administrasi KPU, 

dimana petugas verifikasi tidak memiliki 

pedoman dan SOP (standard operational 

procedures) yang jelas dalam 

melaksanakan verifikasi administrasi.  

Ketiga, inkonsistensi penerapan 

SIPOL, teknis SIPOL yang belum teruji, 

dan operator SIPOL yang bukan bagian 

dari staf organik KPU. Keempat, 

inkonsistensi KPU terhadap jadwal, salah 

satunya memberikan kesempatan 

perpanjangan waktu pengambilan 

formulir pendaftaran dan penundaan 

pengumuman pemberitahuan penelitian 

administrasi hasil perbaikan
46

.   

Sementara pada Pemilu 2019, 

Bawaslu menyampaikan potret 

pengawasan verifikasi partai politik 

peserta pemilu 2019 sebagai berikut; 

pertama, ketidaktaatan prosedur 

pendaftaran oleh KPU. Kedua, 

permasalahan dalam proses input data 

SIPOL oleh partai politik. Ketiga, pada 

kegiatan penelitian administrasi 

menunjukkan adanya potensi pelanggaran 

terkait keterbukaan data, informasi dan 

dokumen, inkonsistensi penerapan 

                                                           
46

 Buku Laporan Akhir Tahun 2013 Bawaslu RI, 

Desember 2013, hal 12-14. 
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pedoman penelitian administrasi, 

tiadanya panduan teknis dan detail terkait 

verifikasi faktual tentang keanggotaan 

ganda dan keanggotaan yang memenuhi 

syarat, dan lemahnya supervisi KPU 

terhadap KPU Kabupaten/Kota.  

Keempat, adanya irisan jadwal 

verifikasi faktual yang terdiri dari tiga (3) 

gelombang calon peserta pemilu secara 

terpisah. Kelima, adanya varian temuan 

belum terpenuhinya pemenuhan 

keterwakilan perempuan, ketidaksesuaian 

nama pengurus dengan E-KTP, ketidak 

sesuaian data KTA dan E-KTP pada 

SIPOL, pengurus berhalangan hadir, 

pengunduran diri pengurus partai tetapi 

tercatat dalam SK, pengurus 

menggunakan KTP lama, ketiadaan 

dokumen kontrak/sewa/pinjam atas 

kantor tetap, ketidak sesuaian domisili 

kantor, ketidak sesuaian domisili kantor 

pada SIPOL, perbedaan cara 

pengambilan cuplik dalam metode 

sampling, ketidak terbukaan 

penyampaian hasil cuplik sampling, 

kesalahan penulisan status MS dan 

sebaliknya, verifikasi faktual tidak 

dilakukan secara door to door
47

. 

                                                           
47

 Buku Laporan kinerja 2017 Bawaslu RI, hal 68-

89 

Pengawasan dalam makna teknis 

adalah monitoring kegiatan untuk tujuan 

tertentu bentuknya beragam. Dan intinya 

adalah rekam jejak aktivitas atas fokus 

yang diinginkan. Dalam hal ini memotret 

aktivitas kolosal dan detail membutuhkan 

pelacakan informasi dan data yang tidak 

dapat dimuat dalam tulisan ini. Meskipun 

demikian gambaran teknis verifikasi 

partai politik menjadi peserta pemilu 

pada pemilu 2014 dan 2019 berujung 

kepada keajekan sistem verifikasi, relasi 

antar pelaksana dan pengawas, serta 

penyampaian informasi dan data hasil 

kegiatan. 

 

Kesimpulan 

Dari uraian di atas, dapat 

disimpulkan beberapa catatan penting  

1. Bahwa peran vital partai politik 

dalam negara demokrasi moderen 

memiliki kesejarahan yang 

panjang, dinamika yang kompleks 

dan perlunya mendorong fungsi 

partai politik yang ideal. 

2. Syarat partai politik menjadi 

peserta pemilu sejak pemilu 1999 

hingga sekarang diperketat dan 

diperluas persyaratannya. 

Meskipun demikian aspek teknis 
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verifikasi belum kompatibel 

menjadikan kegiatan verifikasi 

membangun partai politik yang 

ideal melalui jalur pemilu.  

3. Potret pengawasan verifikasi 

partai politik peserta pemilu tahun 

2014 dan 2019 berujung kepada 

perlunya keajekan sistem 

verifikasi, relasi antar pelaksana 

dan pengawas yang terpola 

sebangun, serta penyampaian 

informasi dan data hasil kegiatan 

yang semakin terbuka. 

 

Gambar 2 

Partai Politik Perserta Pemilu Tahun 2004 
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PENDAHULUAN 

 

Diantara perubahan sistemik pasca 

gerakan reformasi Indonesia 1998 adalah 

perubahan dibidang politik. Perubahan 

yang ditandai dengan adanya amandemen 

UUD 1945 kemudian merubah sistem 

politik Indonesia menjadi sangat liberal. 

Implikasi dari amandemen UUD 1945 

dibidang politik tersebut adalah 

perubahan sistem pemilu pada 2004, 

diantaranya perubahan dari pemilihan 

presiden melalui MPR menjadi pemilihan 

umum yang dilakukan secara langsung 

dipilih oleh rakyat. Pemilihan kepala 

daerah juga kemudian dilakukan secara 

langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan 

umum kemudian menjadi sangat 

Pengawasan Partisipatif Era Demokrasi Digital Pada Pemilu 2019 

 

Ubedilah Badrun 

Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia), 

 
Abstrak 

 

Pemilu 2019 merupakan momentum politik penting bersamaan 

dengan era revolusi industri generasi keempat (4.0) yang ditandai 

dengan  hadirnya  masyarakat digital yang terus berubah. Berbagai  

tantangan baru dan peluang munculnya ide-ide kreatif dari berbagai  

bidang menjadi sesuatu yang niscaya dibutuhkan zaman ini, termasuk  

di bidang politik. Hadirnya demokrasi digital (digital democracy) adalah episode 

penting bidang politik di era revolusi industri generasi keempat ini.Partisipasi 

publik yang tinggi di era demokrasi digital (digital democracy) dimungkinkan dapat 

membuat pemilu menjadi lebih berkualitas. Artikel ini menguraikan tentang pola 

partisipasi publik yang dilakukan mulai dari tahapan verifikasi peserta pemilu 

hingga pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara bertanggungjawab di era 

demokrasi digital (digital democracy). Dengan menggunakan perspektif teori 

demokrasi, partisipasi dan demokrasi digital (digital democracy), penulis 

menemukan minimal terdapat tiga pola partisipasi yang terjadi di era masyarakat 

digital, yaitu partisipasi pengguna internet yang melek politik (political internet 

user), partisipasi pengguna internet yang tradisional (traditional internet user), dan 

parrtisipasi pengguna internet yang a politis (apolitical internet user). Dari ketiga 

pola tersebut, yang patut dikembangkan adalah pola pertama yaitu pola partisipasi 

pengguna internet yang melek politik (political internet user) .  
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kontestatif. Persaingan para kontestan 

menjadi sangat terbuka dan rakyat 

sebagai pemilih terlibat langsung dalam 

situasi kontestasi tersebut. Praktik politik 

jahat, politik uang, jual-beli suara, dan 

lain-lain menjadi warna dominan 

disepanjang hajatan politik tersebut. 

Harapan hadirnya demokrasi berkualtas 

masih terus menemui berbagai persoalan 

dari pemilu 2004, 2009 sampai 2014 lalu. 

Menurut Heru Cahyono dalam 

artikelnya yang berjudul Pelanggaran 

Pemilu Legislatif 2004 yang dimuat di 

Jurnal penelitian Politikl LIPI (Jurnal 

Penelitian Politik Vol 1 No. 1. 2004) 

mengemukakan bahwa pemilu 2004 

adalah pemilu yang buruk dalam hal 

pendaftaran pemilih, hal ini terlihat dari 

fakta terdapatnya 30 % masyarakat dari 

pelbagai daerah di Indonesia tidak bisa 

mengikuti pemilu 2004 padahal memiliki 

hak pilih (hlm.12). Selain itu pelanggaran 

juga terjadi pada manipulasi data 

penghitungan suara dan kisruh sistem TI 

(hlm.13). Birokrasi sipil yang tidak netral 

sampai dirtingkat desa juga ditemukan 

(hlm,15), dan Politik uang (hlm.16). 

Pada pemilu 2009 misalnya, penulis 

menemukan data melalui pemberitaan 

media Kompas yang diungkap oleh 

Mabes Polri pada masa kampanye 12 Juli 

2008 hingga 16 Maret 2009 bahwa 

Mabes Polri menerima laporan tindak 

pidana pemilu sebanyak 134 kasus 

selama kampanye tertutup hingga 

kampanye terbuka. Kasus yang terbanyak 

terjadi di Polda Gorontalo (16 kasus), 

Polda Jatim (16), dan Polda Metro Jaya 

(12 kasus). Dari 134 kasus tersebut, ada 

58 kasus yang masuk proses penyidikan, 

P21 sebanyak 42, dan SP3 ada 34 kasus. 

Kasus terbanyak adalah perusakan alat 

kampanye, termasuk baliho (45 kasus). 

Sementara itu, kasus pemalsuan ijazah 

ada 11 buah, money politics 

(uang/barang) ada 33 kasus, kampanye di 

tempat ibadah/pendidikan/fasilitas negara 

ada 13 kasus, dan 32 kasus lainnya 

(Kompas, 17 Maret 2009). 

Sementara Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) menemukan berbagai jenis 

pelanggaran dalam pemungutan dan 

penghitungan suara pada Pemilu 2009. 

Menurut Bawaslu RI setidaknya ada 

sepuluh jenis pelanggaran yang 

ditemukan. Sepuluh jenis pelanggaran 

tersebut adalah (1) surat suara tertukar 

antardaerah pemilihan, (2) jumlah surat 

suara kurang, (3) pemilih yang berada di 

rumah sakit dan pemilih di lembaga 
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pemasyarakatan tidak dapat memilih, (4) 

perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

oleh Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia 

Pemungutan Suara (PPS), (5) kotak suara 

yang tidak memenuhi standar, (6) pemilih 

terdaftar tidak diberi kesempatan untuk 

memberikan suara, (7) pemilih 

memberikan suara lebih dari satu kali, (8) 

pemilih mengaku sebagai orang lain 

ketika memberikan suara, (9) 

pemungutan suara yang tidak dilakukan 

dalam bilik suara, (10) temuan TPS fiktif 

lengkap dengan kotak suara dan DPT di 

Kota Jayapura, Papua Barat. (Bawaslu 

RI, 2009). 

Berbagai pelanggaran yang diungkap 

Bawaslu tersebut berdasarkan laporan 

dari Panwaslu di seluruh provinsi di 

Indonesia. Jika dihitung menurut 

Bawaslu terdapat sedikitnya 154 laporan 

dari seluruh Indonesia yang bisa 

dikategorikan dalam sepuluh jenis 

pelanggaran tersebut. Dari berbagai jenis 

kesalahan tersebut, Bawaslu 

mengumumkan pelanggaran yang paling 

sering terjadi adalah pelanggaran yang 

terkait dengan DPT bermasalah (45 

kasus), pemilih yang mengaku sebagai 

orang lain (38 kasus), surat suara tertukar 

(31 kasus), dan surat suara kurang (10 

kasus).( Rakyat Merdeka, 10 April 2009). 

Sementara, Komite Independen 

Pemantau Pemilu (KIPP) memaparkan 

sejumlah temuan pelanggaran pemilu 

2014 terdapat 420 pelanggaran yang 

tergolong ke dalam 7 jenis pelanggaran 

yaitu : (1) Manipulasi 5%, (2) Politik 

uang 13%, (3) Netralitas Penyelenggara 

7%, (4) Hak Pilih 13%, (5) Kampanye 

31%, (6) Profesionalitas 22%, dan (7) 

Logistik 9%. KIPP melakukan 

pemantauan di daerah yang meliputi 31 

provinsi dalam 65 kabupaten atau kota 

terkecuali Kalimantan Utara, Sulawesi 

Tengah, dan Papua. Frekuensi 

pelanggaran tertinggi adalah masih 

adanya atribut/alat peraga kampanye di 

masa tenang dan hingga hari H, sebesar 

31%. (www.pemilu.com, 16 april 2014). 

Di era masyarakat digital (digital 

society) cara mendeteksi kecenderungan 

tingginya pelanggaran pemilu juga bisa 

dideteksi melalui analisis pemberitaan 

secara digital. Hal ini pernah dilakukan 

lembaga Indonesia Indicator pada periode 

Maret hingga Mei 2014. Metode 

pengumpulan data media dilakukan 

dengan menggunakan perangkat lunak 

crawler (robot) secara otomatis dengan 
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analisis berbasis AI, semantik, dan text 

mining. Hasilnya cukup mengejutkan 

korelasinya dengan fakta, bahwa 

terdeteksi pelanggaran terbanyak dalam 

pelaksanaan pemilihan umum khususnya 

pemilihan legislatif 2014 didominasi oleh 

praktik money politics (politik uang). 

Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot 

media massa dengan 1.716 ekspos 

pemberitaan. Sementara urutan kedua 

sekitar 18 persen media menyorot soal 

penggelembungan suara dengan 593 

ekspos berita. (www.detik.com, 11 Mei 

2014). 

 

DATA PELANGGARAN PEMILU 

No  Jenis Pelanggaran Sumber 

1 

Pemilu 2004 : 

a. 30 % masyarakat dari pelbagai daerah di Indonesia tidak bisa mengikuti pemilu 

2004 

b. Manipulasi data penghitungan suara dan kisruh sistem TI  

c. Birokrasi Sipil yang tidak netral 

d. Politik Uang 

Jurnal Penelitian 

Politik LIPI Vol 1 

No. 1. 2004 

2 

Pemilu 2009: 

a. Tindak pidana pemilu sebanyak 134 kasus 

Dari 134 kasus tersebut, ada 58 kasus yang masuk proses penyidikan, P21 

sebanyak 42, dan SP3 ada 34 kasus. Kasus terbanyak adalah perusakan alat 

kampanye, termasuk baliho (45 kasus).  

b. Kasus Pemalsuan ijazah ada 11 buah, 

c. money politics (uang/barang) ada 33 kasus,  

d. kampanye di tempat ibadah/pendidikan/fasilitas negara ada 13 kasus, dan 32 

kasus lainnya 

  

Mabes Polri Maret 

2009 

3 

Pemilu 2009:  

Sepuluh jenis pelanggaran : 

(1) surat suara tertukar antardaerah pemilihan, (2) jumlah surat suara kurang, (3) 

pemilih yang berada di rumah sakit dan pemilih di lembaga pemasyarakatan tidak 

dapat memilih, (4) perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), 

(5) kotak suara yang tidak memenuhi standar, (6) pemilih terdaftar tidak diberi 

kesempatan untuk memberikan suara, (7) pemilih memberikan suara lebih dari 

satu kali, (8) pemilih mengaku sebagai orang lain ketika memberikan suara, (9) 

pemungutan suara yang tidak dilakukan dalam bilik suara, (10) temuan TPS fiktif 

lengkap dengan kotak suara dan DPT di Kota Jayapura, Papua Barat 

Bawaslu RI, 2009 

4 

Pemilu 2014: 

Terdapat 420 pelanggaran yang tergolong ke dalam 7 jenis pelanggaran yaitu : (1) 

Manipulasi 5%, (2) Politik uang 13%, (3) Netralitas Penyelenggara 7%, (4) Hak 

Pilih 13%, (5) Kampanye 31%, (6) Profesionalitas 22%, dan (7) Logistik 9%.  

KIPP, 2014 

5 

Pemilu 2014: 

 Praktik money politics (politik uang). Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot 

media massa dengan 1.716 ekspos pemberitaan. Sementara urutan kedua sekitar 

18 persen media menyorot soal penggelembungan suara dengan 593 ekspos 

berita. 

Indonesia 

Indicator, 2014 

        Sumber : Kompilasi penulis dari berbagai sumber 
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Narasi fakta pelanggaran pemilu 

yang diurai diatas dari pelanggaran 

pemilu tahun 2004,2009,sampai 2014, 

baik yang ditemukan Bawaslu, Polri, 

Peneliti, KIPP maupun analisis media 

secara digital yang dilakukan Indonesia 

Indicator menunjukan bahwa pelanggaran 

pemilu dari tahun ketahun belum 

mengalami perubahan secara signifikan. 

Bahkan pola dan modusnya semakin 

variatif. Fakta-fakta tersebut juga 

menunjukan betapa pentingnya terus 

meningkatkan partisipasi publik dalam 

melakukan pengawasan terhadap 

jalannya pemilihan umum.  

Kini dunia memasuki episode baru 

revolusi industri generasi keempat (4.0) 

yang mendorong hadirnya masyarakat 

digital (digital society) yang terus 

berubah dan berinovasi. Dalam situasi 

seperti ini pengawas pemilu perlu 

melakukan semacam adaptasi dengan 

perkembangan zaman dan mulai 

memperluas keterlibatan publik dalam 

pengawasan secara partisipatif berbasis 

digital.   

 

KAJIAN PUSTAKA 

Partisipasi dan Partisipasi Politik 

Dalam pandangan umum partisipasi 

seringkali dilekatkan dengan makna 

keterlibatan masyarakat luas atau rakyat 

dalam suatu pemilihan umum. 

Keterlibatan tersebut lebih sering 

dimaknai dalam konteks keterlibatan 

dalam peneyelenggaraan pemilu dan 

keterlibatan dalam menggunakan hak 

pilihnya di tempat pemungutan suara. 

Oleh karenannya keterlibatan rakyat 

dalam pemungutan suara seringkali 

dijadikan ukuran untuk mengetahui 

tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu. 

Semakin tinggi jumlah pemilih yang ikut 

dalam pemilu maka tingkat partisipasi 

suatu negara dinilai semakin tinggi. 

Padahal keterlibatan atau partisipasi 

rakyat bisa saja dalam bentuk melakukan 

pengawasan dalam penyelenggaraan 

pemilu. Sebab pengawasan juga berarti 

keterlibatan secara sadar untuk berperan 

serta dalam hal penyelenggaraan pemilu. 

Bahwa pengawasan yang baik akan 

mendorong hadirnya pemilihan umum 

yang lebih berkualitas. Untuk mengurai 

lebih lanjut partrisipasi dalam 

pengawasan pemilu, penulis lebih dulu 

menguraikan apa sesungguhnya 

partisipasi.  
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Menurut Oakley partisipasi dapat 

diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan 

keikutsertaan warga masyarakat dalam 

berbagai kegiatan pembangunan (Oakley, 

1991:6), lebih lanjut Oakley menuturkan 

: 

Participation is considered a voluntary contribution by the people in one or 

another of the public programmers supposed to contribute to national 

development, but the people are not expected to take part in shaping the 

programme or criticizing its contents. 

 

Ada banyak pandangan yang 

beragam tentang partisipasi meski secara 

substantif hampir seluruh ilmuwan 

mengatakan urgensinya bahwa 

pemahaman tentang partisipasi akan 

memberi pengaruh terhadap perubahan 

cara pandang yang pada akhirnya 

mempengaruhi budaya politik suatu 

negara. Canter mislanya (dalam Arimbi, 

1993:1) mendefinisikan partisipasi 

sebagai feed-forward information and 

feedback information. Dengan definisi 

ini, partisipasi masyarakat sebagai proses 

komunikasi dua arah yang terus menerus 

dapat diartikan bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan komunikasi 

antara pihak pemerintah sebagai 

pemegang kebijakan dan masyarakat di 

pihak lain sebagai pihak yang merasakan 

langsung dampak dari kebijakan tersebut. 

Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa 

masyarakat dapat memberikan respon 

positif dalam artian mendukung atau 

memberikan masukan terhadap program 

atau kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah, namun dapat juga menolak 

kebijakan. Menurut pendapat Mubyarto 

(1997:35) bahwa mendefinisikan 

partisipasi sebagai kesediaan untuk 

membantu keberhasilan setiap program 

sesuai dengan kemampuan setiap orang 

tanpa berarti mengorbankan kepentingan 

diri sendiri. 

 Perspektif lebih lanjut lainya 

tentang Partisipasi bisa dicermati juga 

dari perspektif Swanepoel and De Beer 

(dalam Coetzee et al. (2001:477) 

menjelaskan list three obatacles to 

participation adalah: 
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 Operational: issue as too much centralization of power, limited capacity, limited 
 coordination and inappropriate technology; 
 Culture of poverty: the vicious circle that keeps people enmeshed in poverty; and 
 Lack of structural support for participation: appropriate structures are necessary. 

 

Perspektif Swanepoel dan De Beer 

diatas lebih memperjelas bagaimana 

strategi sebuah partisipasi dilakukan 

dengan memperhatikan tiga segi, 

misalnya dari segi operasional, budaya 

kemiskinan, dan kurangnya dukungan 

struktural untuk partisipasi. Dari segi 

operasional misalnya bisa dicermati dari 

sentralisasi kekuasaan, keterbatasan 

kapasitas, keterbatasan koordinasi sampai 

teknologi yang tidak tepat. Perspektif ini 

lebih melihat partisipasi dari ruang 

kemungkinan masyarakat terlibat dalam 

partisipasi atau fenomena kurangnya 

dukungan struktural untuk partisipasi. 

Sementara Nelson, Bryant dan White 

(1982:206) menyebutkan bahwa 

keterlibatan kelompok atau masyarakat 

sebagai suatu kesatuan, dapat disebut 

partisipasi kolektif, sedangkan 

keterlibatan individual dalam kegiatan 

kelompok dapat disebut partisipasi 

individual. Partisipasi yang dimaksud 

ialah partisipasi vertikal dan horisontal 

masyarakat. Disebut partisipasi vertikal 

karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu 

masyarakat terlibat atau mengambil 

bagian dalam suatu program pihak lain, 

dalam hubungan dimana masyarakat 

berada pada posisi sebagai bawahan, 

pengikut atau klien. Disebut partisipasi 

horisontal, karena pada suatu saat tidak 

mustahil masyarakat mempunyai 

kemampuan untuk berprakarsa, di mana 

setiap anggota/kelompok masyarakat 

berpartisipasi horisontal satu dengan yang 

lain, baik dalam melakukan usaha 

bersama, maupun dalam rangka 

melakukan kegiatan dengan pihak lain. 

Tentu saja partisipasi seperti itu 

merupakan suatu tanda permulaan 

tumbuhnya masyarakat yang mampu 

berkembang secara mandiri. Secara 

substantif partisipasi dimaknai sebagai 

keterlibatan individu atau kelompok. 

Ketika partisipasi individu atau kelompok 

bergeser secara luas dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara maka 

pergeseran ke wilayah masyarakat luas 

dan negara itu mencakup katagori sebagai 

partisipasi politik .  

Miriam Budiarjo (2010:371) 

mengemukakan bahwa partisipasi politik 

menunjukan berbagai bentuk dan 
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intensitasnya. Biasanya diadakan 

pembedaan jenis partisipasi menurut 

frekuensi dan intensitasnya. Orang yang 

mengikuti kegiatan secara tidak intensif 

yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita 

waktu dan yang biasanya tidak 

berdasarkan prakarsa sendiri (seperti 

memberikan suara dalam pemilihan 

umum) besar sekali jumlahnya. 

Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang 

yang secara aktif dan sepenuh waktu 

melibatkan diri dalam politik. 

Miriam Budiarjo (2010:372-373) 

kemudian mengutip dua pola piramida 

partisipasi politik. Pertama, pola yaitu 

yang dikemukakan oleh Milbrat dan Goel 

(1998:82) yang mengemukakan bahwa 

masyarakat Amerika secara piramid dapat 

dibagi dalam tiga kategori partisipasi 

yaitu (1) sebagai pemain (gladiators), (2) 

sebagai penonton (spectators), dan (3) 

sebagai warga Apatis (apathetics). 

Kedua, pola piramida partisipasi yang 

dikemukakan oleh David F Roth dan 

Frank L.Wilson (1976:159) yang 

membagi partisipasi masyarakat dalam 

empat kategori yaitu (1) aktivis (activist), 

(2) partisipan (participant), (3) penonton 

(onlookers), dan (4) apolitis (apoliticals).  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari pandangan David F Rooth &  Frank L.Wilson, The Comparative oif Politics, ed. 2 (Boston: Houghton 

Mifflin Company, 1976.hlm.159. 

 

Deskripsi partisipasi politik yang 

diurai Miriam Budiarjo dengan 

menggunakan perspektif Milbrat & Goel 

(1998:82) dan David F Roth & Frank 

L.Wilson (1976:159) dalam konteks era 

revolusi industri generasi keempat (4.0) 

yang menghadirkan masyarakat digital 

(digital society) dan dalam konteks 

demokrasi kemudian mendorong 

munculnya apa yang disebut sebagai era 

demokrasi digital (digital democracy) 

secara substantif masih menggambarkan 

Activist 

Participants 

Onlookers 

Apoliticals 

Fungsionaris Partai, Pejabat publik. Pimpinan 

Kelompok Kepentingan. 

Aktif kampanye, anggota aktif partai, orang yang 

aktif terlibat dalam kelompok kepentingan 

Pemilih, pe-lobby, terlibat diskusi politik, 

pemerhati politik, anggota kelompok 

Orang yang sama sekali tidak peduli dengan 

politik 
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kategorisasisinya tetapi secara konteks 

memerlukan konstruksi pola baru karena 

perkembangan teknologi informasi yang 

luar biasa. Dalam konteks artikel ini 

perspektif partisipasi tersebut mencoba 

untuk penulis urai dan dikonstruksi sesuai 

dengan kontkes era revolusi industri 

generasi keempat (4.0) saat ini khususnya 

untuk turut memberikan jawaban atas 

pertanyaan bagaimana pengawasan 

partisipatif masyarakat di era demokrasi 

digital. 

  

Demokrasi Digital 

  

Demokrasi digital (digital 

democracy) sebagai episode baru 

demokrasi terjadi seiring dengan 

berkembangnya teknologi informasi yang 

terus berubah dan berinovasi di era 

revolusi industri generasi keempat (4.0). 

Perkembangan teknologi informasi terus 

berubah, dunia secara keseluruhan 

berubah, konsep dan praktek demokrasi 

juga berubah, demokrasi itu tidak statis. 

Franklin Roosevelt (1941) pada 

menjelang perang dunia kedua pernah 

mengatakan democracy is not static 

thing. Demokrasi bukanlah konsep yang 

statis, kemampuan adaptif demokrasi 

pada perubahan menjadi kelebihan 

tersendiri sari sistem demokrasi. Konsep 

klasik demokarasi yang pernah 

dikemukakan Abraham Lincoln (1858) 

bahwa Democracy is a government of the 

people, by the people, and for the people, 

substansinya tidak pernah akan hilang 

bahwa rakyat menjadi penentu utama 

jalannya demokrasi. Tetapi 

perkembangan teknologi informasi telah 

mendorong hadirnya pola-pola baru 

dalam berdemokrasi.  

Memanfaatkan teknologi informasi 

dalam mewujudkan kedaularan rakyat 

telah terjadi saat ini. Pola ini yang 

kemudian disebut sebagai demokrasi 

digital. Jan Van Dijk (2013) dalam 

bukunya Digital Democracy : Vision & 

Reality mengemukakan  bahwa 

demokrasi digital didefiniskan sebagai 

Practice of democracy in whatever view 

using digital media in online and offline 

political communication. Definisi ini 

lebih memperjelas bahwa titik utama 

demokrasi digital bukan pada pandangan 

demokrasinya tetapi lebih pada seberapa 

mudah praktek demokrasi tersebut 

menggunakan media digital dalam 

melakukan komunikasi politik. Narasi 

awal diskursus demokrasi digital yang 
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dijelaskan Jan Van Dijk terdapat dalam 

buku Digital Democracy : Issues of 

Theory and Practice yang ditulis Kenneth 

L.Hacker bersama Jan Van Dijk (2001).  

Diskursus demokrasi digital di 

Indonesia pernah ditulis sejumlah 

pemikir. Diantaranya adalah Yanu Endar 

Prasetyo. Menurut Yanu Endar Prasetyo 

(26 Oktober 2016a) dalam artikelnya 

tentang Demokrasi Digital yang 

mengutip sejumlah hasil penelitian 

Gilardi (2016), bahwa dalam penelitian 

Gilardi  tentang digital democracy, 

dijelaskan dengan gamblang bagaimana 

teknologi digital mempengaruhi proses 

demokrasi. Mobilisasi politik, strategi 

kampanye, polarisasi opini publik, hingga 

perangkat dan saluran tata kelola 

pemerintahan pun mulai berubah. Tidak 

hanya di Barat, tetapi juga di belahan 

dunia mana pun di saat teknologi digital 

mulai mendominasi. Tidak hanya pada 

praktik politik dalam demokrasi 

kontemporer, revolusi teknologi digital 

ini juga secara langsung telah 

memengaruhi bagaimana ilmu-ilmu 

sosial direproduksi dan disebarluaskan. 

Big data, sains kompleksitas, crowd 

sourcing, mesin pembelajaran baru, 

hingga kurikulum ilmu sosial di berbagai 

perguruan tinggi rujukan dunia pun turut 

beradaptasi dengan revolusi digital ini. 

Demokrasi digital ialah era baru dalam 

sejarah manusia sekaligus masa depan 

dunia itu sendiri. 

Yanu Endar Prasetyo (26 Oktober 

2016b) juga mengutip hasil penelitian Jae 

Min (2010) tentang the democratic divide 

yang menunjukkan bahwa 43% dari 

pengguna internet di Amerika Serikat 

teridentifikasi sebagai political internet 

user, yaitu mereka yang secara sadar dan 

aktif menggunakan internet untuk 

mendapatkan informasi politik maupun 

untuk menyalurkan aspirasi politiknya. 

Mereka juga aktif dan bergabung dalam 

kelompok diskusi politik di dunia maya. 

Profil netizen--istilah pembanding untuk 

citizen yang aktif sebagai political 

internet user itu masih sangat 

dipengaruhi faktor demografis seperti 

gender (laki-laki), pendidikan (tinggi), 

usia (muda), dan pendapatan (menengah 

atas). 

Fenomena tersebut misalnya bisa 

dicermati di Amerika Serikat pada saat 

kampanye Barack Obama menjadi calon 

Presiden Amerika Serikat pada tahun 

2009 (untuk periode 2009-2013) dan 

2013 lalu (untuk periode 2013-2017). 
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Dalam artikel yang berjudul Digital 

Demokrasi; Cita Rasa Baru Politik, 

media rilis.id mengutip data dari 

Kompas.com yang menyebutkan bahwa 

Kampanye Barack Obama yang 

menggunakan web 2.0, seperti YouTube, 

MySpace dan terutama Facebook untuk 

menarik donasi dari pendukungnya. 

Obama mendapatkan dana kampanye 

sebesar 454 juta dollar Amerika Serikat 

(AS) dan menghabiskan 377 juta dollar 

AS, tertinggi dalam sejarah Amerika dan 

dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 95 

persen dari situs jejaring sosial (rilis.id 14 

Februari 2017).  

Sejak sepuluh tahun sebelumnya, 

Amerika Serikat memang sudah mulai 

akrab dengan dunia digital, bahkan 

direspon pemerintahnya untuk berbasis 

digital dalam memberikan pelayanan 

publik. Pada tahun 1998, National 

Science Foundation (NSF) Amerika 

Serikat berkolaborasi dengan University 

of Southhern California‟s Information 

Science Institute (USC/ISI) dengan 

Columbia University‟s Department of 

Computer Science, memulai program 

pertamanya dalam Pemerintahan Digital 

(Digital Government, DG) dan digital 

Society. Program itu mengumumkan 

bahwa The Federal Government is a 

major user of information technologies, a 

collector and maintainer of very large 

data sets, and a provider of critical and 

often unique information services to 

individuals, states, businesses, and other 

customers. Perkembangan teknologi 

informasi yang diciptakan menjadi patner 

pemerintah dan masyarakat untuk 

mewujudkan good government dan 

digital society. (Poltak Sihombing & 

Jonson Rajagukguk, 2013, hlm.4) 

 Pada tahun 2009 fenomena 

facebookers di Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan 

dalam konteks demokrasi digital, ini 

terkait partisipasi masyarakat dalam 

mempengaruhi kebijakan atau suatu 

keadaan. Diantara contohnya adalah 

dukungan facebookers terhadap Prita 

Mulyasari terkait masalah dengan RS 

Omni Tengerang dan Gerakan 1.000.000 

facebookers yang mendukung Bibit-

Chandra komisioner KPK saat berkonflik 

dengan Kepolisian yang mencapai lebih 

dari 1 juta pendukung. Ini episode 

penting partisipasi publik melalui media 

sosial yang terjadi di Indoneisa dan 

mampu mempengaruhi arah kebijakan 

atau suatu keadaan pada saat itu sehingga 
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Prita Mulyasari terselamatkan dan KPK 

mendapat dukungan luas dari masyarakat.  

Fenomena tersebut juga 

menggambarkan suatu fenomena gerakan 

sosial baru yang memunculkan gerakan 

sosial tanpa rapat-rapat gerakan tetapi 

menunjukan bahwa orang begitu mudah 

menjadi aktivis, mengusung isu sosial 

tertentu, mempropagandakanya melalui 

media sosial dan mendapat dukungan. 

Meskipun mereka tidak saling kenal 

memungkinkan mereka bisa bersatu 

untuk menyuarakan suatu aspirasi 

tertentu. Ada semacam meta komunikasi 

antar pengguna media sosial atau 

komunikasi tanpa harus bertemu secara 

fisik hadir dalam suatu ruang dan waktu 

yang sama. 

Fenomena demokrasi digital tersebut 

semakin menemukan arenanya seiring 

dengan liberalisasi politik yang terjadi di 

Indonesia sejak 2004 pada saat 

dimulainya sistem politik dengan sistem 

pemilu baru yaitu pemilihan presiden 

secara langsung dan pemilihan kepala 

daerah secara langsung. Pemilihan 

presiden dan kepala daerah secara 

langsung yang kemudian melibatkan 

publik secara luas di media sosial telah 

meningkatkan tensi sosial dan politik. 

Contoh hal ini bisa dicermati dari pilkada 

2012, pilpres 2014 dan pilkada 2017 di 

DKI Jakarta. Episode ini kemudian 

menghadirkan problem politik baru 

diantaranya adanya ruang kemungkinan 

kejahatan dan pelanggaran pemilu secara 

lebih canggih berbasis digital. Tentu ini 

memerlukan solusi baru dan konsepsi 

baru untuk memberikan jawaban atas 

berbagai persoalan baru di era demokrasi 

digital ini.  

 

PEMBAHASAN 

Menggunakan perspektif partisipasi 

maupun demokrasi digital sebagaimana 

diuraikan dalam kajian pustaka diatas 

maka dapat dikonstruksi satu pemahaman 

baru terkait partisipasi dalam makna 

pengawasan di era demokrasi digital. 

Bahwa jika partisipasi dimaknai sebagai 

keterlibatan warga negara baik secara 

individu maupun kelompok dalam 

penyelenggaraan politik (pemilu sampai 

pengelolaan pemerintahan) maka 

partisipasi warga dimungkinkan 

dilakukan dalam konteks pengawasan 

penyelenggaraan pemilu.  

Namun karena perkembangan 

teknologi informasi yang tak bisa 

dibendung mau tidak mau Indonesia 
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memasuki era baru demokrasi digital 

maka partisipasi pengawasan pemilu 

yang dilakukan warga negara bisa saja 

dilakukan secara digital. Namun untuk 

lebih mengurai peran-peran pengawasan 

yang partisipatif di era demokrasi digital 

tersebut maka pemetaan model 

partisipasinya perlu diurai terlebih 

dahulu. 

 

Pemetaan Model Partisipasi Di Era 

Demokrasi Digital 

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Jan 

Van Dijk (2013) dalam bukunya Digital 

Democracy : Vision & Reality 

sebagaimana diuraikan dalam kajian 

pustaka diatas bahwa Jan Van Dijk 

mengemukakan demokrasi digital dapat 

didefiniskan sebagai Practice of 

democracy in whatever view using digital 

media in online and offline political 

communication, maka perspektif ini jika 

dikontekstualisasikan dalam konteks 

pengawasan pemilu dapat dikonstruksi 

suatu pemahaman bahwa pengawasan 

pemilu yang dilakukan melibatkan 

masyarakat luas (partisipatif) dapat 

dilakukan secara digital. 

Sementara perspektif partisipasi yang 

dikemukakan Milbrat & Goel (1998:82) 

dan David F Roth & Frank L.Wilson 

(1976:159) sebagaimana dikutip Miriam 

Budiarjo (2010:372-373) secara 

substantif masih dapat digunakan namun 

konstruksinya dalam era demokrasi 

digital ini perlu pemetaan baru yang 

dikonstruksi sesuai konteksnya.  

Dengan menggunakan perspektif 

partisipasi politik, demokrasi dan 

demokrasi digital maka model partisipatif 

akan menemukan pola nya yang baru dan 

akan terus mengalami perkembangan 

sesuai perkembangan teknologi informasi 

yang terus berubah dan terus berinovasi. 

Dengan menggunakan perspektif 

tersebut, penulis menemukan minimal 

terdapat tiga pola partisipasi yang terjadi 

di era masyarakat digital, yaitu partisipasi 

pengguna internet yang melek politik 

(political internet user), partisipasi 

pengguna internet yang tradisional 

(traditional internet user), dan 

parrtisipasi pengguna internet yang a 

politis (apoliticals internet user). Dari 

ketiga pola tersebut, yang patut 

dikembangkan adalah pola pertama yaitu 

pola partisipasi pengguna internet yang 

melek politik (political internet user) . 

Berikut ini skemanya: 
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POLA PARTISIPASI WARGA NEGARA DI ERA DEMOKRASI DIGITAL 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah penulis dari analisis temuan,2018. 

Skema diatas menggambar bahwa 

pola partisipasi pengguna internet yang 

melek politik (political internet user) 

jumlahnya sedikit. Mereka adalah 

Pengguna internet yang sangat aktif, 

melek politik dan melek teknologi. 

Kategori pola ini adalah juga mereka 

yang secara tingkat pendidikan telah 

mengenyam pendidikan tinggi sehingga 

juga dapat dikategorikan sebagai pemilih 

rasional, orang-orang yang sangat kritis 

terhadap berbagai persoalan politik dan 

memiliki tanggungjawab untuk 

mewujudkan praktik politik yang 

demokratis dan berkualitas. Mereka juga 

memiliki literasi digital politik yang luas. 

Tentu kategori pola ini sangat tepat jika 

digunakan untuk melakukan pengawasan 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum.  

Sementara pola yang kedua yang 

digambarkan dalam skema menunjukan 

pola partisipasi pengguna internet 

tradisional (traditional internet user). 

Kategori ini adalah mereka pengguna 

internet yang sekedar membaca informasi 

dari kelompok politiknya dan kurang 

melek teknologi. Secara tradisional 

mereka biasanya dalam konteks pemilu 

adalah pemilih tradisional sebuah partai 

politik tertentu. Ada afiliasi politik yang 

terlihat dimiliki mereka secara turun 

temurun. Mereka menggunakan internet 

tetapi kurang update dalam 

perkembangan teknologi informasi 

mutakhir, tidak aktif melakukan inovasi 

dalam pembelaan politik di media 

internet. Jumlah pengguna internet 

Political 

Internet User 

Traditional 

Internet User 

Apoliticals 

Internet User 

Pengguna internet yang sangat aktif, 

melek politik dan melek teknologi 

Pengguna internet yang sekedar 

membaca informasi dari kelompok 

politiknya dan kurang melek teknologi 

Pengguna internet yang sama sekali 

tidak tertarik dengan informasi politik 
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tradisional ini lebih banyak dari 

pengguna internet yang melek politik. 

Pola ketiga yang digambarkan dalam 

skema diatas adalah pola parrtisipasi 

pengguna internet yang a politis 

(apoliticals internet user). Mereka warga 

negara pengguna internet yang termasuk 

kategori ini adalah Pengguna internet 

yang sama sekali tidak tertarik dengan 

informasi politik. Mereka bisa saja ikut 

memberikan suara dalam pemilu tetapi 

tidak dilakukan secara sadar tetapi lebih 

karena mobilisasi atau sekedar ikut-

ikutan atau hanya memenuhi anjuran dari 

orang lain. Jumlah pengguna internet a 

politis ini lebih banyak dari pengguna 

internet tradisional dan pengguna internet 

yang melek politik. 

Dengan mencermati tiga pola 

partisipasi pengguna internet tersebut 

dalam konteks pengawasan pemilihan 

umum, partisipasi masyarakat secara luas 

melalui media sosial dan media digital 

lainya hanya akan konstruktif dan 

bertanggungjawab dilakukan oleh mereka 

warga negara yang masuk kategori 

partisipasi pengguna internet yang melek 

politik (political internet user). 

 

Model Pengawasan Partisipatif 

Political Internet User 

Sebagaimana dikemukakan 

sebelumnya bahwa pola partisipasi 

pengguna internet yang melek politik 

(political internet user) jumlahnya 

sedikit. Mereka adalah Pengguna internet 

yang sangat aktif, melek politik dan 

melek teknologi. Kategori pola ini adalah 

juga mereka yang secara tingkat 

pendidikan telah mengenyam pendidikan 

tinggi sehingga juga dapat dikategorikan 

sebagai pemilih rasional, orang-orang 

yang sangat kritis terhadap berbagai 

persoalan politik dan memiliki 

tanggungjawab untuk mewujudkan 

praktik politik yang demokratis dan 

berkualitas. Mereka juga memiliki literasi 

digital politik yang luas. Maka kategori 

pola ini sangat tepat jika digunakan untuk 

melakukan pengawasan dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum. 

Persoalanya kemudian adalah bagaimana 

model pengawasan partisipatif yang dapat 

dilakukan oleh pengguna internet yang 

melek politik (political internet user) ini 

? Berikut ini adalah skema model 

pengawasan partisipatif yangdapat 

dilakukan oleh pengguna internet yang 

melek politik (political internet user) : 
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SKEMA MODEL  

PENGAWASAN PARTISIPATIF POLITICAL INTERNET USER 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

Sumber : Diolah penulis dari kerangka kajian pustaka dan konteks pengawasan pemilu, 2018 

 

Skema diatas menegaskan bahwa 

pengawasan partisipatif pengguna 

internet melek politik (political internet 

user) adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh masyarakat warga negara yang 

memiliki literasi politik yang baik (melek 

politik). Pengawasan partisipatif oleh 

masyarakat ini dapat dilakukan pada (1) 

sebelum pemilihan, (2) saat pemilihan , 

dan (3) sesudah pemilihan.  

Pengawasan sebelum pemilihan 

dapat dilakukan diantaranya dengan cara 

mencatat dan memberi informasi secara 

digital (inovasi digital) kepada pemangku 

kepentingan (KPU) maupun Bawaslu 

terkait Verifikasi maupun Pelanggaran 

Saat Kampanye pemilihan umum. 

Dengan informasi digital tersebut 

Bawaslu akan dengan cepat mendata 

informasi secara digital dengan akurasi 

kejadian yang real time, akurat dan tepat. 

Kelebihan pengawasan partisispatif 

pengguna internet melek politik (political 

internet user) ini adalah kekuatan data 

dan argumentasi yang kokoh karena 

partisipan pengawasnya adalah mereka 

yang memiliki literasi politik yang baik. 

Selain itu inovasi digital yang terkoneksi 

Pengguna 

Internet 

Melek 

Politik 

(Political 

internet 

user) 

 

 

Pengawsan 

Partisipatif  

Pengawsan 

Sebelum 

Pemilihan 

Pengawsan 

Saat Pemilihan 

Pengawsan 

Sesudah 

Pemilihan  

Mencatat dan memberi informasi 

secara digital (inovasi digital) 

kepada pemangku kepentingan 

(KPU) maupun Bawaslu terkait 

Verifikasi  maupun Pelanggaran 

Saat Kampanye  

Mencatat dan memberi informasi 

secara digital (inovasi digital) dan 

cepat terkait pelanggaran saat 

pemilihan di TPS kepada Bawaslu 

Mencatat dan memberi informasi 

secara digital (inovasi digital) dan 

cepat terkait perhitungan dan 

rekapitulasi kepada Bawaslu 
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dengan Bawaslu juga memudahkan 

pendataan secara digital di Bawaslu. 

Pengawasan saat pemilihan dapat 

dilakukan oleh masyarakat pengguna 

internet melek politik (political internet 

user) diantaranya dengan cara mencatat 

dan memberi informasi secara digital 

(inovasi digital) dan cepat terkait 

pelanggaran saat pemilihan di TPS 

berlangsung kepada Bawaslu secara 

terkoneksi. Dengan informasi digital 

yang terkoneksi langsung dengan 

Bawaslu maka akurasi data menjadi 

kunci penting untuk menjadi bukti 

pelanggaran ketika Bawaslu melakukan 

penindakan. Sementara pengawasan 

sesudah pemilihan dapat dilakukan oleh 

masyarakat pengguna internet melek 

politik (political internet user) 

diantaranya dengan cara mencatat, 

mendokumentasikan dan memberi 

informasi secara digital (inovasi digital) 

dan cepat terkait perhitungan dan 

rekapitulasi suara pemilu kepada 

Bawaslu. Dengan penjelasan ini maka 

pengawasan yang dilakukan masyarakat 

pengguna internet melek politik (political 

internet user) relasinya derngan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkoneksi 

secara langsung. Berikut gambaran 

sederhana relasinya dengan Bawaslu : 

 

SKEMA RELASI PENGAWAS PARTISIPATIF  

POLITICAL INTERNET USER DENGAN BAWASLU 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah penulis dari kerangka kajian pustaka internet political user dan konteks  

               pengawasan pemilu oleh  Bawaslu, 2018 

 

 

 

Political Internet 

User 

 
BAWASLU 

INFORMASI DIGITAL 

INOVATIF 
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Sekema diatas menggambarkan 

bahwa pengguna internet melek politik 

(political internet user ) yang melakukan 

pengawasan partisipatif berbasis 

teknologi digital dapat memberi 

informasi secara digital kepada Bawaslu. 

Informasi berbasis digital tersebut dapat 

digunakan Bawaslu untuk 

menindaklanjuti temuan pelanggaran 

pemilu baik sebelum, saat pemilu 

maupun sesudah pemilihan. 

Jika pengawasan partisipatif berbasis 

digital yang dilakukan oleh pengguna 

internet melek politik (political internet 

user ) tersebut dijalankan pada pemilu 

serentak yang akan berlangsung pada 

2019 maka akan memudahkan kerja-kerja 

Bawaslu dalam melakukan pengawasan 

maupun mengumpulkan bukti-bukti 

otentik pelanggaran pemilu. Kelebihan 

utama model partisipasi pengawasan ini 

adalah pada inovasi digital dan kapasitas 

partisipannya yang memiliki literasi 

politik yang baik. 

 

KESIMPULAN 

 

1.   Pelanggaran pemilu dari tahun 

2004,2009,sampai 2014, baik yang 

ditemukan Bawaslu, Polri, Peneliti 

LIPI, KIPP maupun analisis media 

secara digital yang dilakukan 

Indonesia Indicator menunjukan 

bahwa pelanggaran pemilu dari tahun 

ketahun belum mengalami perubahan 

secara signifikan. 

2.   Era Revolusi industri generasi 

keempat (4.0) yang mendorong 

hadirnya masyarakat digital (digital 

society) yang terus berubah dan 

berinovasi, pengawasan pemilu perlu 

melakukan semacam adaptasi dengan 

perkembangan zaman dan mulai 

memperluas keterlibatan publik 

dalam pengawasan secara partisipatif 

berbasis digital.   

3.   Dengan menggunakan perspektif 

Partisipasi dan Demokrasi Digital, 

penulis menemukan minimal 

terdapat tiga pola partisipasi yang 

terjadi di era masyarakat digital, 

yaitu partisipasi pengguna internet 

yang melek politik (political internet 

user), partisipasi pengguna internet 

yang tradisional (traditional internet 

user), dan parrtisipasi pengguna 

internet yang a politis (apoliticals 

internet user). Dari ketiga pola 

tersebut, yang patut dikembangkan 

adalah pola pertama yaitu pola 
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partisipasi pengguna internet yang 

melek politik (political internet user) 

. 

4.     Dalam konteks pengawasan yang 

dilakukan oleh masyarakat warga 

negara yang memiliki literasi politik 

yang baik (melek politik) atau 

disebut political internet user, 

pengawasan partisipatif oleh 

masyarakat ini dapat dilakukan pada  

tiga tahapan pemilu yaitu (1) 

sebelum pemilihan, (2) saat 

pemilihan , dan (3) sesudah 

pemilihan.  

5.    Pengguna internet melek politik 

(political internet user ) yang 

melakukan pengawasan partisipatif 

berbasis teknologi digital dapat 

memberi informasi secara digital 

secara inovatif kepada Bawaslu. 

Informasi berbasis digital tersebut 

dapat digunakan Bawaslu untuk 

menindaklanjuti temuan pelanggaran 

pemilu baik sebelum, saat pemilu 

maupun sesudah pemilihan. 

6.    Kelebihan utama model partisipasi 

pengawasan ini adalah pada inovasi 

digital dan kapasitas partisipannya 

yang memiliki literasi politik yang 

baik. 

 

Saran  

1.   Bawaslu perlu memberi ruang 

terbuka bagi peran serta pengguna 

internet melek politik (political 

internet user) untuk turut 

berpartisipasi secara aktif, kreatif dan 

inovatif berbasis digital dalam 

melakukan pengawasan pemilihan 

umum serentak 2019. 

2.   Bawaslu perlu membuat tim khusus 

yang menyiapkan pola relasi yang 

paling mungkin dilakukan Bawaslu 

untuk melakukan kerjasama dengan 

pengguna internet melek politik 

(political internet user). 
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PENDAHULUAN 

 

Demokrasi di Indonesia 

mengalami repetisi. Kebebasan politik 

yang mengemuka sejak era reformasi 

1998, menjadi awalan pengulangan 

sejarah itu.  

Banyak ahli sepakat, bahwa 

kekuatan-kekuatan politik lama (baca: 

partai politik) yang sudah terkekang 

hampir selama 32 tahun di era Orde baru, 

kembali mendapatkan celah saat 

reformasi bergulir. Mereka yang awalnya 

harus bersembunyi ―sunyi‖ dan ―mati 

suri‖, mulai berani menampakkan diri. 

Keruntuhan rezim Soeharto, membuat 

mereka bebas berekspresi lagi. 

Tidak hanya kekuatan-kekuatan 

politik lama, era reformasi juga 

memberikan iklim yang baik bagi 

tumbuh-suburnya kekuatan-kekuatan 

politik baru. Mereka mencoba masuk 

pusaran ―pertempuran‖ perebutan 

kekuasaan melalui pemilihan umum. 

Sebagai bukti, saat pemilu 

pertama kali digelar di era reformasi pada 

tahun 1999, ada sebanyak 141 kekuatan 

politik, baik baru maupun lama, yang 

langsung menyeruak kepermukaan. 

Mereka mendaftarkan diri di Departemen 

PARTAI POLITIK:  

REPETISI ATAU KONSOLIDASI DEMOKRASI? 

 

Abdul Hakim MS., S.IP, M.Si 

Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia [ SSI ] 

 

 

Abstraksi 

Demokrasi di Indonesia mengalami repetisi. Kebebasan politik yang 

mengemuka sejak era reformasi 1998, sejatinya merupakan 

pengulangan sejarah demokrasi Indonesia lama. Hal ini pernah 

dikenyam diawal-awal era kemerdekaan 1945. Masalahnya, kebebasan  

politik era kemerdekaan itu tidak berujung kepada konsolidasi demokrasi. Akankah 

kebebasan politik era reformasi juga berujung pada nasib yang sama? Semua ini 

tergantung kepada Partai politik yang menjadi penyangga dan pilar utama sistem 

negara. Ditangan partai politik, arah demokrasi ditentukan. Indonesia akan menuju 

ke konsolidasi demokrasi atau kembali ke era otoritarianisme. 

Kata   kunci: Partai   Politik,   Demokrasi,    Pemilu,    Konsolidasi   Demokrasi,  

                   Reformasi, dan Otoritarianisme.  
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Kehakiman sebagai partai politik, meski 

pada akhirnya hanya 48 parpol saja yang 

diizinkan untuk turut mengikuti prosesi 

pemilu. [Pemilu Indonesia dalam angka 

dan Fakta: KPU, 2000] 

Pada pemilu selanjutnya, masih di 

era reformasi, yakni pemilu 2004, 2009, 

2014, dan pemilu yang rencananya akan 

dilaksanakan pada 2019, era kebebasan 

politik ini masih lestari. Hal ini bisa 

dilihat dari banyaknya jumlah parpol 

peserta pemilu, meski kuantitasnya naik-

turun.  

Pada pemilu 2004, dari 48 partai 

politik yang ikut pemilu 1999, turun 

menjadi 24 partai politik saja. Angka ini 

naik lagi menjadi 44 partai politik pada 

pemilu 2009, kemudian surut menjadi 

hanya 10 partai politik saja pada pemilu 

2014, dan pada pemilu 2019 mendatang, 

akan naik lagi menjadi 15 partai politik. 

[www.kpu.go.id] 

Sejatinya, semangat kebebasan 

politik yang telah tergambar diatas 

merupakan pengulangan sejarah (repetisi) 

demokrasi di Indonesia masa lalu. 

Diawal-awal kemerdekaan, situasi 

kebebasan politik ini juga sudah pernah 

mengemuka.  

Setelah sekian lama terkungkung 

oleh kolonialisme, proklamasi 

kemerdekaan Indonesia pada 1945 

memberi angin segar. Meski masih harus 

berkutat untuk mempertahankan 

kemerdekaan, euphoria kebebasan politik 

ini berbuah pemilu 1955 yang melegenda 

itu. Pemilu pertama era kemerdekaan 

yang dipandang paling demokratis, jujur, 

lancar dan berkeadilan. Apreseasi pun 

datang, baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri. Indonesia dipandang berhasil 

menancapkan tonggak sebagai negara 

demokratis. [Herbert Feith: 1999] 

Pada pemilu 1955, kebebasan 

politik telah melahirkan setidaknya 178 

kekuatan politik yang mewakili partai 

politik, organisasi masyarakat, hingga 

calon perorangan untuk bertarung dalam 

pemilihan umum. Jumlah partai politik 

sendiri mencapai sekitar 30-an. Suasana 

kebebasan politik yang benar-benar 

terekspresi ini sebagai buntut keluarnya 

Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 

November 1945. Dalam maklumat itu, 

masyarakat diberikan peluang untuk 

mendirikan partai politik sesuai dengan 

paham dan alirannya masing-masing. 

[Pemilu Indonesia Dalam Angka dan 

Fakta: Humas KPU, 2000, 10]  
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Akan tetapi, kebebasan politik di 

era pemilu 1955 itu tak berusia lama. 

Persepsi kegagalan kinerja partai politik 

yang banyak mengisi posisi kekuasaan 

negara, menyebabkan adanya alergi besar 

terhadap keberadaannya. Pertikaian 

kepentingan parpol yang kerap berujung 

pada deadlock-nya pengambilan 

keputusan-keputusan strategis, 

mengantarkan keluarnya dekrit Presiden 

Soekarno pada 5 Juli 1959. Argumentasi 

Presiden Soekarno dalam mengeluarkan 

dekrit pembubaran DPR dan Badan 

Konstituante hasil pemilu 1955 kala itu, 

karena menganggap sistem multi-partai 

mempersulit konsolidasi kemerdekaan. 

Era kebebasan politik inipun ―hangus‖ 

tergantikan dengan demokrasi terpimpin. 

[Herbert Feith: 1999, xii] 

Pada puncaknya, era kebebasan 

politik ini benar-benar sirna di era Orde 

Baru. Saking alerginya terhadap parpol, 

peranannya dipreteli dengan cara ―kawin 

paksa‖ melalui mekanisme fusi parpol 

pada 1973. Berbagai macam kekuatan 

partai politik dikumpulkan hanya dalam 

dua wadah yang mewujud dalam Partai 

Demokrasi Indonesia [PDIP] dan Partai 

Persatuan Pembangunan [PPP].  

Sementara itu, rezim Orde Baru 

menggunakan mesin penggerak 

kekuasaannya menggunakan organisasi 

lain yang tidak mau disebut sebagai partai 

politik. Organisasi ini dinamakan sebagai 

Golongan Karya (Golkar), meski pada 

praktiknya memainkan peran dan fungsi 

partai politik. [Pemilu Indonesia Dalam 

Angka dan Fakta: Humas KPU, 2000, 48]  

Selama enam kali pemilu pada era 

Soeharto, yakni pemilu 1971, 1977, 1982, 

1987, 1992, dan 1997, Golkar menjadi 

alat affirmasi kekuasaan yang sangat 

efektif bagi langgengnya rezim Orde 

Baru. [Kevin Raymond Evans: 2003, 22]  

Melihat dua komparasi 

keberadaan, peranan, dan kinerja partai 

politik di dua era kebebasan politik yang 

pernah ada tersebut, muncul kemiripan 

yang terjadi, yakni menyeruaknya 

ketidakpuasan terhadap kinerja partai 

politik. Sama seperti era kebebasan 

politik pada awal-awal kemerdekaan, saat 

ini ketidakpercayaan publik terhadap 

lembaga partai politik juga besar. Hasil 

sigi yang dilakukan berbagai lembaga 

survei kredibel menunjukkan hal itu. 

Partai politik kerap menempati nomor 

bawah tingkat kepercayaan masyarakat. 
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Dari sini muncul pertanyaan 

serius yang harus dijawab, yakni, Jika 

pada era kebebasan politik setelah 

kemerdekaan berujung pada hilangnya 

―demokrasi‖ akibat ketakpercayaan 

publik terhadap kinerja partai politik, 

akankah era kebebasan politik pasca 

reformasi berujung pada nasib yang 

sama? Apa yang salah dengan parpol 

sehingga jarang memperoleh kepercayaan 

publik? Apa yang seharusnya dilakukan 

parpol agar era kebebasan politik saat ini 

tidak mati seperti era awal-awal 

kemerdekaan?  

Tulisan ini akan mencoba 

menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas 

dengan menyuguhkan data, baik yang 

diperoleh melalui studi pustaka maupun 

melalui hasil survei yang pernah 

dilakukan. Merujuk data-data tersebut, 

analisa akan dibuat sebagai upaya 

mendapatkan temuan kebaruan 

kesimpulan yang memperkaya hasanah 

diskursus tentang partai politik di 

Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

 

Indonesianis asal Australia, Dr. 

Lance Castles [1999] pernah menulis, 

dunia modern, disamping disebut sebagai 

The Age of Nation-States (Zaman 

Negara-Bangsa), bisa juga dijuluki 

sebagai The Ages of parties. [Lance 

Castles: 1999,vii] 

Tidak mengherankan apabila 

Castles memberikan julukan terhadap 

dunia modern sebagai Zaman partai 

politik. Saat ini, berdasarkan definisi, 

peran dan fungsi, serta tujuannya, partai 

politik memang menjadi pilar dan 

penyangga utama bergeraknya kekuasaan 

politik negara. Mayoritas proses 

pengisian jabatan-jabatan publik 

diseluruh negara penjuru bumi, baik itu 

eksekutif, legislatif, bahkan hingga 

jabatan yudikatif, akan melibatkan partai 

politik. Saking vitalnya keberadaan partai 

politik di negara-negara modern, konsep 

democracy yang berarti pemerintahan 

ditangan rakyat, kerap diplesetkan 

menjadi partycracy yang berarti 

pemerintahan ditangan partai politik. 

Apa yang dikatakan Castles, 

mendapatkan penegasan kembali dari 

Syamsudin Haris [2014]. Merujuk 

strategisnya posisi parpol, Peneliti LIPI 

ini menyebut, tidak ada demokrasi tanpa 

partai politik. Institusi parpol menjadi 

yang utama dalam sistem demokrasi 
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selain institusi pemilu eksekutif, 

legislatif, yudikatif, dan lembaga pers 

yang bebas, (Syamsuddin Haris, 2014: 

45). Kemudian Sebastian Salang [2007] 

menambahkan, salah satu syarat 

mewujudnya demokrasi yang kuat, hanya 

akan terjadi apabila institusi partai 

politiknya juga kuat. (Sebastian Salang, 

2007: v). 

 

DEFINISI, FUNGSI, & TUJUAN 

PARTAI POLITIK 

 

Mengutip Firmanzah [2008] 

terkait definisi partai politik, Max Weber 

pernah menyebut dalam buku berjudul 

Economie et Societe 1959, bahwa partai 

politik adalah organisasi publik yang 

bertujuan untuk membawa pemimpinnya 

berkuasa dan memungkinkan para 

pendukungnya (politisi) untuk 

mendapatkan keuntungan dari 

dukungannya tersebut. Sementara itu, 

Seilere 1993, menekankan bahwa tujuan 

utama partai politik adalah untuk 

membentuk opini publik demi 

mendapatkan dukungan politik. 

Sedangkan Ranney & Kendall melihat 

partai politik sebagai „autonomous 

groups that make nominations and 

contest elections in the hope of eventually 

gaining and exercise control of the 

personnel and policies of goverment‟. 

[Frimanzah; 2008,66] 

Prof. Miriam Budiarjo [2004] 

juga pernah menulis terkait definisi partai 

politik. Pada awalnya, partai politik 

dibentuk atas dasar keinginan untuk 

menyatukan berbagai kelompok 

masyarakat yang mempunyai visi dan 

misi yang sama, sehingga pikiran dan 

orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. 

Berangkat dari hal tersebut, dapat 

diuraikan bahwa parpol merupakan 

kelompok terorganisir, yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

nilai, dan cita-cita yang sama, yang 

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut dalam bentuk program yang akan 

dilaksanakannya dengan cara 

konstitusional untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik, (Miriam Budiardjo, 

2004: 404) 

Ranney & Kendall menekankan, 

partai politik memang sangat terkait 

dengan kekuasaan untuk membentuk dan 

mengontrol kebijakan publik. Tujuan 

utama dibentuknya partai politik adalah 

untuk mendapatkan kekuasaan dan 
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melakukan kontrol terhadap orang-orang 

yang duduk dalam pemerintahan 

sekaligus kebijakannya. Itu sebabnya, 

partai politik diharapkan independen dari 

pengaruh pemerintah. Hal ini agar partai 

politik bisa mengkritisi setiap kebijakan 

dan tidak tergantung pada pemerintah 

yang dikritisi. 

Masih mengutip Firmanzah 

[2008], secara fungsi, partai politik yang 

beroperasi dalam tataran „public sphere‟, 

memiliki tugas sosial yang mulia. Partai 

politik berkewajiban melakukan agregasi 

dan artikulasi aspirasi politik masyarakat 

secara sistematis untuk dibawa ke sektor 

formal negara, dan dituangkan dalam 

kebijakan politik formal negara juga, 

yang hasilnya akan bersifat mengikat 

bagi semua warga negaranya. 

[Frimanzah; 2008,69]   

Secara garis besar, peran dan 

fungsi partai politik bisa dibagi menjadi 

dua belahan utama. Belahan yang 

pertama, peran dan fungsi parpol dilihat 

secara internal. Dalam sekstor ini, parpol 

memiliki fungsi penting untuk 

memainkan peran dalam pembinaan, 

edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan 

melanggengkan ideologi politik yang 

menjadi latar belakang pendiriannya. 

Belahan yang kedua, parpol juga 

mengemban tugas yang bersifat eksternal. 

Dalam sektor ini, parpol memiliki 

tanggung jawab terhadap khalayak ramai, 

kepada bangsa dan negara. Selain itu, 

parpol juga memiliki tanggung jawab 

konstitusional, moral, dan etika guna 

membawa kondisi masyarakat menjadi 

lebih baik. 

Secara ringkas, peran dan fungsi 

parpol dalam dua belahan ini akan coba 

kita dalami secara lebih rinci. Penulis 

akan mengutip Firmanzah [2008] dalam 

penjabarannya.  

Setidaknya, ada empat peran dan 

fungsi penting partai politik terkait 

tanggung jawab secara internal dan 

eksternalnya. Pertama, secara internal, 

tugas pokok partai politik adalah 

melakukan perekrutan dan seleksi 

pemimpin untuk memperkokoh arah 

ideologi dan pandangan politik yang 

sudah ditentukan. Hal ini sangat penting 

agar usia partai yang digagas tidak 

pendek. Pengkaderan yang dilakukan 

melalui pelatihan dan doktrin ideologi, 

akan menjadi jaminan bahwa akan ada 

penerus dimasa datang tentang eksistensi 

partai politik bersangkutan. 
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Meski demikian, secara eksternal, 

perekrutan dan seleksi calon pemimpin 

ini juga nantinya akan ditujukan kepada 

entitas sosial secara lebih luas. Pemimpin 

yang dicetak, harus mampu menjalankan 

agenda internal partai, sekaligus 

membuat kebijakan untuk kebaikan 

bersama kala sudah merengkuh kuasa. 

Kedua, secara eksternal, partai 

politik harus mampu membuat program 

politik guna membentuk opini 

masyarakat agar mendapatkan dukungan. 

Yang perlu digarisbawahi, program 

politik ini harus segaris dengan ideologi 

dan pandangan politik yang sudah dipilih. 

Program politik ini harus dilakukan 

secara terus-menerus agar pengaruh 

parpol tidak luntur. Itu sebabnya, partai 

politik harus selalu memantau 

kepentingan publik agar program yang 

dilakukan tepat sasaran dan tidak 

melenceng dari garis partai yang sudah 

ditentukan. 

Program dan pandangan politik 

harus dikomunikasikan kepada publik. 

Program politik ini juga harus beda 

dengan dengan parpol lainnya. Biasanya, 

letak perbedaan itu akan merujuk pada 

ideologi dan pandangan partai politik 

masing-masing.  

Ketiga, partai politik harus 

menjadi alat kontrol pemerintah. Kenapa 

demikian? Pemerintah memiliki otoritas 

untuk melahirkan kebijakan yang akan 

mengikat semua masyarakat dalam suatu 

negara. Jika kemudian hal ini tidak ada 

penyeimbang untuk kritik, akan sangat 

mungkin otoritas ini akan 

disalahgunakan.  

Ada adagium populer dalam 

politik yang dikemukakan oleh lord 

acton, „power tend to corrupt, absolute 

power corrupt absolutly‟. Guna 

meminimalisasi kondisi tersebut, parpol 

memeiliki tanggungjawab kontrol bagi 

mereka yang sudah memiliki otoritas 

politik. 

Keempat, partai politik harus bisa 

melakukan integrasi sosial dalam ideologi 

politik. Sebagai sebuah organisasi yang 

tersusun dari individu dan group sosial, 

maka dapat dipastikan unsur-unsurnya 

akan memiliki sifat dan karakteristik 

yang berbeda. Itu sebabnya, parpol harus 

bisa dengan cara sedemikian rupa 

menciptakan intergrasi individu dan 

kelompok masyarakat. 

Untuk menciptakan integrasi ini, 

parpol harus meminimalisasi potensi 

terjadinya konfilk melalui dua 
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mekanisme. Mekanisme pertama melalui 

kontrol. Sementara mekanisme kedua 

melalui koordinasi. 

Dalam mekanisme kontrol, harus 

dibuat sebuah aturan yang jelas dan 

mengikat bagi setiap invidu dan 

kelompok. Jika melakukan pelanggaran 

akan diberikan sanksi. Sebaliknya, jika 

menyuguhkan prestasi akan diberikan 

penghargaan. Mekanisme kontrol ini 

biasanya akan dituangkan dalam aturan 

AD/ART partai. 

Sementara dalam mekanisme 

koordinasi, partai politik hanya akan 

berperan sebagai fasilitator saja. Tidak 

ada sistem ‗reward and punishment, 

ketika individu atau kelompok tidak 

menaati kesepakan yang dibuat. Peran 

parpol hanya mencoba memberikan 

solusi, tanpa diikuti konsekuensi sanksi 

atau ―gengsi‖ yang mengiringinya. 

 

KINERJA PARPOL PASCA 

REFORMASI 

 

Setelah mengulas sedikit tentang 

definisi, peran dan fungsi, serta tujuan 

keberadaan partai politik secara ideal, 

saatnya saya akan mencoba membahas 

bagaimana kiprahnya secara faktual 

dalam konteks penguatan demokrasi di 

Indonesia pasca reformasi. 

 Dalam sistem politik tanah air, 

partai politik merupakan institusi 

demokrasi yang memainkan peran paling 

vital. Ia menjadi sokoguru berjalannya 

sistem negara. Undang Undang Dasar 

(UUD) 1945 secara jelas dan tersurat 

melafalkan itu. Sebagai salah satu contoh 

pentingnya posisi parpol yang termaktub 

dalam UUD 45, presiden dan wakil 

presiden hanya bisa diusulkan oleh partai 

politik. [UUD 1945: Pasal 6A] 

Seiring berjalannya waktu, posisi 

partai politik menjadi semakin 

hegemonik. Tak hanya jabatan presiden 

dan wakil presiden, proses pengisian 

jabatan-jabatan strategis lainnya hampir 

disemua lembaga penting negara juga 

harus melalui keterlibatan parpol.  

Proses pemilihan kepala daerah 

misalnya, baik gubernur, bupati dan 

walikota harus melibatkan partai politik. 

Bahkan proses pengisian pucuk pimpinan 

lembaga-lembaga penting negara seperti 

KPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 

Agung, KPU, Bawaslu, dan masih 

banyak lagi, juga harus melibatkan partai 

politik. Maka tak mengherankan apabila 
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sistem negara ini kerap diplesetkan 

menjadi partycracy. 

Akan tetapi, ditengah posisi partai 

politik yang begitu startegis dalam sistem 

politik kita, sangat disayangkan bahwa 

kinerjanya ternyata tak kunjung 

diapreseasi positif oleh masyarakat. 

Diantara lembaga-lembaga penting 

negara, parpol hanya menduduki posisi 

terompah. 

Hal ini bisa dilihat dari hasil sigi 

yang dilakukan oleh Skala Survei 

Indonesia [SSI] pada Juni 2015. Tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap partai 

politik cukup rendah, yakni 35,5%. 

Demikian halnya dengan tingkat 

kepuasan terhadap kinerja lembaga DPR, 

yang merupakan kepanjangan tangan 

partai politik, juga rendah, yakni 31,5%. 

Bandingkan dengan tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap lembaga TNI yang 

mencapai 90,4%, KPK 83,2%, 

Kepresidenan 83,0%, kehakiman 61,7%, 

kejaksaan 57,1%, pengadilan 56,3% dan 

Kepolisian RI 39,5%. Posisi partai politik 

tertinggal cukup jauh. [lihat grafik 1.] 

Hasil sigi SSI ini sendiri 

dilakukan di 34 provinsi diseluruh 

wilayah Indonesia. Metodologi yang 

digunakan dalam proses pengambilan 

sampel adalah multistage random 

sampling. Jumlah responden yang 

dijadikan sampel sebanyak 1.200 

[n=1.200] dari 254,9 juta jiwa populasi 

[N=254,9 juta]. Margin of error atau 

Confidence Interval penelitian ini sebesar 

± 3,0% pada tingkat kepercayaan atau 

Confidence Level sebesar 95%. Waktu 

pengumpulan datanya adalah bulan Juni 

2015. 

Grafik 1. 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Negara 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Hasil Sigi SSI, Juni 2015 

121 



  Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

Akhir-akhir ini, data dari berbagai 

lembaga sigi lainnya juga belum 

memperlihatkan kabar yang 

menggembirakan. Hasil penelitian Indo 

Barometer, Lingkaran Survei Indonesia 

(LSI), Poltracking yang dilakukan pada 

tahun 2017, juga masih memberikan 

ponten kepuasan publik yang rendah 

terhadap parpol diangka kisaran 30-an 

persen.  

Dari data grafis diatas, muncul 

pertanyaan lanjutan yang menurut saya 

penting untuk dibahas, yakni kenapa 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja parpol begitu rendah dibanding 

lembaga-lembaga penting negara 

lainnya? 

 Masih merujuk hasil sigi yang 

dilakukan oleh Skala Survei Indonesia 

[SSI] pada Juni 2015, salah satu variabel 

yang menyebabkan publik memiliki 

tingkat kepuasan rendah terhadap parpol, 

disebabkan adanya keyakinan masyarakat 

bahwa parpol ternyata tidak sepenuhnya 

memperjuangkan kepentingan mereka. 

 Hasil penelitian SSI 

menunjukkan, mayoritas [51,4%] 

masyarakat menyatakan dengan jelas 

bahwa mereka percaya jikalau parpol 

tidak akan memperjuangkan kepentingan 

mereka. Yang percaya hanya sebesar 

32,2%. Sementara yang tidak menjawab 

16,3%. Jika dibaca terbalik, data ini bisa 

dimaknai bahwa mayoritas masyarakat 

percaya bahwa parpol hanya 

memperjuangkan kepentingan mereka 

sendiri, yakni merebut kekuasaan. [Lihat 

Grafik 2] 

Grafik 2. 

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik akan Memperjuangkan 

Kepentingan Rakyat 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Sigi SSI, Juni 2015 
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Pesimisme yang hinggap dibenak 

masyarakat terhadap partai politik ini, 

salah satu faktor penyebabnya adalah 

keyakinan bahwa partai politik tidak 

cukup memiliki kemampuan 

menyelesaikan berbagai persoalan yang 

menghimpit rakyat. Sebagaimana bisa 

dilihat dalam grafik 3, publik yang 

percaya bahwa parpol mampu 

menyelesaikan persoalan mereka hanya 

sebesar 31,1%. Mayoritas [55,7%] 

masyarakat ternyata tidak percaya bahwa 

parpol memiliki cukup kemampuan untuk 

menjadi solusi masalah-masalah mereka. 

Sementara 13,2% mengaku tidak tahu. 

[lihat grafik 3] 

 

Grafik 3. 

Keyakinan Publik Terhadap Parpol Mampu Membantu Masyarakat Keluar dari 

Himpitan Berbagai Persoalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Sigi SSI, Juni 2015 

 

Yang semakin membuat kita 

paham kenapa kemudian parpol di 

Indonesia tidak henti-hentinya 

mendapatkan kritik dari berbagai 

kalangan, karena kalau dilihat dari 

distribusi yang tidak percaya terhadap 

parpol hadir dari bebagai kalangan 

masyarakat. Sebagaimana bisa dilihat 

pada tabel 1, ketakpercayaan ini datang 

dari kalangan usia muda sampai tua. Dari 

yang berpendidikan atas sampai yang 

tidak sekolah. Pun dari masyarakat 

miskin ataupun kaya. [Lihat Tabel 1] 
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Tabel 1, 

Distribusi Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik akan Meperjuangkan 

Kepentingan Rakyat Berdasarkan Usia, Pendidikan dan Pendapatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Hasil Sigi SSI, Juni 2015 

 

Naasnya, pesimisme publik 

terhadap parpol ini juga merambat 

kepada institusi Dewan Perwakilan 

Rakyat [DPR] sebagai kepanjangan 

tangan partai politik. Mayoritas 

Masyarakat yakin [52,1%] bahwa 

anggota DPR tidak peduli untuk 

memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Hanya 28,5% saja yang merasa yakin 

bahwa anggota DPR peduli 

memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Sisanya [19,4%] mengaku tidak tahu. 

[lihat grafik 4] 

 

 

 

 

KATEGORI

PERCAYA PARTAI 

POLITIK 

MEMPERJUANGKAN 

KEPENTINGAN 

RAKYAT

TAK PERCAYA PARTAI 

POLITIK 

MEMPERJUANGKAN 

KEPENTINGAN 

RAKYAT

TIDAK TAHU/TIDAK 

JAWAB

22 TAHUN KEBAWAH 33,3 41,7 25,0

23 - 29 TAHUN 32,4 45,7 22,0

30 - 39 TAHUN 30,2 54,7 15,1

40 - 49 TAHUN 30,8 55,1 14,0

50 TAHUN KEATAS 36,7 47,6 15,7

BELUM/TAMAT SD 30,9 44,8 6,1

TAMAT SMP 36,4 49,6 6,7

TAMAT SMA 30,4 59,3 9,0

TAMAT PT [S1, S2, S3] 26,3 68,4 14,0

KURANG DARI Rp 600.000 17,8 62,2 20,0

Rp 600.001 - Rp 1.250.000 31,5 49,3 19,2

Rp 1.250.001 - Rp 1.750.000 35,7 51,2 13,1

Rp 1.750.001 - 2.250.000 31,8 56,1 12,2

DI ATAS Rp 2.250.000 34,6 54,3 11,1

USIA

PENDIDIKAN

PENDAPATAN
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Grafik 4. 

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Anggota DPR Peduli untuk 

Memperjuangkan Kepentingan Rakyat 
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Sampai saat ini, sikap skeptis 

publik terhadap anggota DPR sebagai 

kepanjangan tangan parpol juga belum 

membahagiakan. Survei Kompas [2017] 

menunjukkan, 71,3% publik menyatakan 

lembaga DPR berkinerja buruk. Dalam 

menjalankan fungsi legislasinya, 75,4% 

publik tidak puas. Dalam mengontrol dan 

mengawasi kinerja pemerintah, 66,9% 

tidak puas. Dan dalam memperjuangkan 

kepentingan rakyat 74,9% rakyat tidak 

puas. [Kompas, 2017: 5]. Citra DPR yang 

terbangun saat ini malah maraknya kasus 

korupsi yang merundung, sebagaimana 

hasil penelitian Transparency 

International Indonesia (TII) 2017. 

Jika kembali merujuk hasil survei 

Skala Survei Indonesia [SSI], ketidak 

percayaan ini menjadi mafhum, karena 

mayoritas publik Indonesia yakin dan 

ragu-ragu [76,0%], bahwa anggota DPR 

memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan berbagai persoalan yang 

menghimpit masyarakat. [lihat grafik 5] 
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Grafik 5. 

Keyakinan Publik Terhadap Anggota DPR Mampu Membantu Masyarakat 

Keluar dari Himpitan Berbagai Persoalan 
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Keyakinan publik bahwa anggota 

legislatif tidak benar-benar peduli untuk 

memperjuangkan kepentingan rakyat, 

ternyata juga merata disemua kalangan di 

Indonesia. Sama seperti parpol, 

ketakpercayaan ini datang dari kalangan 

usia muda sampai tua. Dari yang 

berpendidikan atas sampai yang tidak 

sekolah. Pun dari masyarakat miskin 

ataupun kaya. [Lihat Tabel 2] 

Tabel 2, 

Distribusi Kepercayaan Publik terhadap Anggota Legislatif akan 

Meperjuangkan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Usia, Pendidikan dan 

Pendapatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Hasil Sigi SSI, Juni 2015 

KATEGORI

PERCAYA ANGGOTA 

LEGISLATIF 

MEMPERJUANGKAN 

KEPENTINGAN 

RAKYAT

TAK PERCAYA 

ANGGOTA LEGISLATIF 

MEMPERJUANGKAN 

KEPENTINGAN 

RAKYAT

TIDAK TAHU/TIDAK 

JAWAB

22 TAHUN KEBAWAH 27,1 45,8 27,1

23 - 29 TAHUN 26,0 46,2 27,7

30 - 39 TAHUN 28,6 55,5 15,9

40 - 49 TAHUN 32,1 49,5 18,4

50 TAHUN KEATAS 25,8 55,1 19,1

BELUM/TAMAT SD 28,0 45,0 27,0

TAMAT SMP 29,9 50,7 19,4

TAMAT SMA 28,3 60,2 11,4

TAMAT PT [S1, S2, S3] 24,6 68,4 7,0

KURANG DARI Rp 600.000 15,6 62,2 22,2

Rp 600.001 - Rp 1.250.000 29,6 49,9 20,5

Rp 1.250.001 - Rp 1.750.000 26,6 54,9 18,5

Rp 1.750.001 - 2.250.000 26,4 56,1 17,6

DI ATAS Rp 2.250.000 38,3 45,7 16,0

USIA

PENDIDIKAN

PENDAPATAN
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Kondisi parpol seperti tergambar 

diatas, tentu menghawatirkan kita semua. 

Sebagai motor penggerak utama sistem 

negara, sejatinya parpol diharapakan bisa 

sehat dalam berperan. Jika kondisi ini 

berkelanjutan, tentu akan menjadi 

ancaman serius bagi arah konsolidasi 

demokrasi di Indonesia. 

 

REPETISI ATAU KONSOLIDASI 

DEMOKRASI? 

 

Merujuk paparan tentang kondisi 

parpol pasca reformasi pada pembahasan 

terdahulu, ada pertanyaan serius yang 

kemudian harus dijawab, kemana arah 

transisi demokrasi kita kedepan? Apakah 

ke arah konsolidasi demokrasi atau 

mengalami pengulangan sejarah seperti 

era awal kemerdekaan?  

Jawaban atas pertanyaan ini tentu 

sangat variatif. Persepsi pengamatan dari 

ahli politik bisa beragam hasilnya. 

Namun jika dibahas secara teoritikal, 

sebelum sebuah demokrasi akan 

konsolidatif, ia harus melalui beberapa 

rute penting.  

Mengutip Huntington [1991], 

transisi demokrasi hanya bisa berhasil 

jika ia bisa melewati tiga tahapan rute 

dengan mulus. Rute pertama adalah 

berakhirnya sebuah rezim authoritarian. 

Rute kedua masuk melalui terwujudnya 

pemerintahan demokratis yang disaring 

melalui pemilu yang adil. Dan rute 

ketiga, dan ini tantangan kita saat ini, 

yakni adanya proses konsolidasi 

demokrasi. Yang menghawatirkan, jika 

ketiga tahapan ini tidak berjalan dengan 

mulus, transisi demokrasi bisa berbalik 

ke arah yang tidak jelas, apakah kembali 

ke otoriter atau ke bentuk lainnya. 

[huntington; 1991] 

Menilik sejarah demokrasi pasca 

reformasi, dua tahapan pertama sejatinya 

telah bisa dilalui dengan baik. 

Mandegnya rezim Orde Baru, telah 

tergantikan oleh sistem pemerintahan 

demokratis melalui 4 kali pemilu era 

reformasi, yakni pemilu 1999, 2004, 

2009 dan 2014. Pada 2019 mendatang, 

pemilu kelima era reformasi kembali 

akan digelar. 

Namun Samuel P. Huntington 

[1991] pernah mewanti-wanti, bahwa 

sejatinya tahapan kedua dari proses 

transisi konsolidasi demokrasi mestinya 

sudah cukup dalam dua kali tahapan 

pemilu berkala yang demokratis untuk 

menghasilkan pemerintahan yang bekerja 
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atas dasar konstitusi yang demokratis 

pula. [huntington; 1991] 

Merujuk pendapat Huntington 

diatas, idealnya demokrasi kita sudah 

terkonsolidasi. Empat kali era pemilu 

reformasi berdasarkan prinsip-prinsip 

demokrasi relatif sudah terpenuhi. Akan 

tetapi, beberapa ahli politik masih 

meragukan bahwa demokrasi kita telah 

konsolidatif. Melalui beberapa 

pendekatan, para ahli masih yakin jikalau 

saat ini kita masih dalam posisi transisi. 

Alfian [2009] pernah menyatakan, 

demokrasi di Indonesia belum 

kondolidatif bila dilihat dari dua 

indikator. Tanda pertama adalah aturan 

main dan teknis pemilu yang selalu 

berubah-ubah setiap kali 

penyelenggaraannya. Tidak ada aturan 

yang ajeg. Setiap kali pemilu 

dilaksanakan, seiring itu pula aturan 

mainnya berganti. Sudah menjadi 

kebiasan, DPR menyetujui UU tentang 

Pemilu, lantas MK "merevisinya". 

Kondisi ini menyebabkan tidak adanya 

proses penguatan atas electoral law. Ini 

mengganggu proses konsolidasi 

demokrasi. 

Indikator kedua, proses demokrasi 

di Indonesia belum mengarah pada 

penguatan kelembagaan (institusi) partai 

politik. Yang terjadi justru 

deinstitusionalisasi dan pragmatisme 

partai politik. Mestinya partai bukan 

semata-mata untuk arena "main-main" 

para "petualang politik".  

Dengan dua indikator diatas, 

Alfian meyakini bahwa demokrasi di 

Indonesia masih berada dalam wilayah 

unconsolidated democracy. 

Pendapat Alfian ini kemudian 

mendapatkan afirmasi dari Lili Romli 

[2017]. Profesor LIPI ini menyatakan 

bahwa saat ini kondisi parpol belum 

berada pada posisi yang ideal. Parpol 

masih belum bersandar pada ideologi 

yang menjadi landasan pembentukannya. 

Parpol malah terjebak dengan munculnya 

kepemimpinan personal/klientelistik, 

konflik internal partai, dan pragmatisme 

politik, (Lili Romli, 2017: 21).  

Yang perlu digarisbawahi dari 

pandangan ahli-ahli politik diatas, partai 

politik ternyata menjadi kunci terjadinya 

konsolidasi demokrasi. Tanpa kemauan 

[political will] dari parpol, konsolidasi 

demokrasi ini sulit mewujud. 

Naasnya, proses konsolidasi 

demokrasi ini justeru ―keruh‖ karena ulah 

parpol. Fungsi ideal parpol seperti telah 
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dikemukakan diawal tak berjalan dengan 

baik. Dalam menjalankan perannya, 

parpol malah cenderung pragmatis, 

oportunis dan transaksional. 

Hal ini bisa dilihat dari berbagai 

kasus-kasus yang mengemuka yang 

berkaitan dengan fungsi parpol. Adanya 

―mahar‖ dalam proses seleksi pemimpin 

kepala daerah, merupakan salah satu 

contohnya. Tak jarang kita dengar, parpol 

dalam mengusung jagoannya pada 

pilkada-pilkada meminta ―jatah ongkos‖. 

Kita kerap disibukkan dengan fenomena 

seperti ini. Seleksi kepemimpinan politik 

masih dirundung kasus transaksional, 

bukan berdasarkan merit sistem.  

Contoh lainnya adalah adanya 

pragmatisme untuk merengkuh kuasa. 

Koalisi yang dibangun saat ini, bukan 

dilatarbelakangi kesamaan ideologi, 

melainkan murni kalkulasi agar bisa 

merebut kekuasaan. Akibatnya, koalisi 

partai-partai yang dibangun menjadi 

longgar, labil dan mudah sekali pecah. 

Kasus Koalisi Merah Putih [KMP] 

melawan Koalisis Indoesia Hebat [KIH] 

pasca pilpres 2014 adalah contohnya. 

Belum lagi kinerja anggota DPR 

yang terus membuat publik gerah. 

Sebagai kepanjangan tangan partai 

politik, kinerja legislasi yang merupakan 

proses menjalankan fungsi agregasi dan 

artikulasi aspirasi rakyat, kerap tidak 

memuaskan. Terkadang, isu agregasi dan 

artikulasi ini dipakai sebagai faktor 

pembelah integrasi masyarakat dengan 

berbagai isu yang diangkat.  

Sebagai alat kontrol pemerintah, 

parpol saat ini malah terjebak dalam 

koalisi gemuk yang menjadi alat 

affirmasi kebijakan pemerintah yang 

dipertanyakan mayoritas publik. Sebagai 

contoh, dalam pengambilan kebijakan 

kenaikan harga BBM, TDL, Perpajakan, 

dan retribusi misalnya. Parpol gagal 

menjadi penyeimbang. Akibatnya, 

kebijakan-kebijakan ini tiba-tiba 

diberlakukan tanpa ada diskursus 

mendalam dalam pengaplikasiannya. 

Padahal, kebijakan-kebijakan ini sangat 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 

Belum lagi jika menilik cara 

komunikasi politik parpol dalam 

menyampaikan program-programnya. 

Argumentasi yang dibangun tidak 

disandarkan pada data dan fakta 

sesungguhnya [hoax]. Akibatnya, dalam 

menyampaikan poin-poin program yang 

dijanjikan kepublik, menjadi  
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―menggelikan‖ jika diiris dengan fakta 

yang telah dilakukan.  

Jika kondisi parpol terus seperti 

ini dan tidak ada perbaikan, penulis 

hawatir bahwa proses transisi demokrasi 

ini tidak akan mengarah ke konsolidasi 

demokrasi. Bisa jadi, kondisi ini akan 

mengantarkan kita kembali kepada 

pengulangan sejarah [repetisi] demokrasi 

di Indonesia masa lalu, yakni hilangnya 

kebebasan politik dalam demokrasi. 

Kenapa demikian? 

Penulis melihat, saat ini, 

kekuatan-kekuatan politik yang masih 

merindukan sistem selain demokrasi, 

telah banyak mengumandang di 

Indonesia. Kekuatan-kekuatan yang 

dilandasi basis ideologi religi, seperti 

Khilafah, atau yang dilandasi ideologi 

yang telah memiliki bibit lama di 

Indonesia, komunisme, siap megambil 

alih. Ditengah ketakpercayaan publik 

terhadap parpol, sangat dimungkinkan 

kekuatan-kekuatan politik ini akan 

mengambil keuntungan dengan cara 

mengambil paksa demokrasi. Dan 

sepertinya, harapan terhadap dukungan 

publik untuk mempertahankan demokrasi 

tidak akan banyak bisa diharapkan, 

karena dalam demokrasi, publik hanya 

melihat perilaku parpol yang 

―menggeramkan‖. Padahal, Papol 

menjadi institusi paling penting sebagai 

benteng terhadap kemungkinan ini. 

Jika parpol tidak bisa menjadi 

benteng kebebasan demokrasi ini, sangat 

mungkin era kebebasan politik dalam 

nuansa demokratis sejak reformasi, akan 

sirna, sebagaimana hilangnya kebebasan 

politik yang pernah dirasa pada awal-

awal kemerdekaan pada 1959.  

Partai politik harus segera 

berbenah jika repetisi ini tidak ingin 

terjadi. Caranya, parpol harus berupaya 

melaksanakan fungsi, peran dan 

tujuannya secara ideal. Kepentingan 

kekuasaan memang tujuan utama, namun 

dalam waktu bersamaan, kekuasaan yang 

dicapai harus digunakan untuk 

melaksanakan tanggung jawab untuk 

memberikan pendidikan politik yang baik 

bagi rakyat, menyeleksi calon pemimpin 

berlandaskan metode merit sistem, 

mencoba menjadi penengah konflik yang 

terjadi dimasyarakat, 

mengkomunikasikan semua program-

programnya dengan nalar yang sehat, dan 

tentunya menjadi alat kontrol yang baik 

bagi pemerintah eksekutif. 
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KESIMPULAN 

Demokrasi di Indonesia pernah 

memiliki sejarah kebebasan politik pada 

awal-awal kemerdekaan 1945. Era 

kebebasan itu berujung pada 

terselenggaranya pemilu 1955 yang 

mendapat apreseasi positif, baik dari 

dalam maupun dari luar Indonesia. 

Merujuk pemilu 1955, Indonesia 

dipandang berhasil menancapkan tonggak 

sebagai negara demokratis.  

Namun sayang, era kebebasan 

politik itu harus berakhir cepat. 

Keluarnya dekrit Presiden Soekarno pada 

tahun 1959 menjadi penanda. Buruknya 

kinerja parpol menjadi alasan. Kala itu, 

dekrit dikeluaran oleh Soekarno karena 

memandang sistem politik multi-partai 

mempersulit konsolidasi kemerdekaan.  

Kebebasan politik era 

kemerdekaan ini kemudian benar-benar 

sirna di era Orde Baru. Ketakpercayaan 

masyarakat terhadap partai politik, 

dijadikan salah satu alasan pelanggengan 

kekuasaan Orde Baru. Partai politik 

dipaksa melebur hanya menjadi dua 

melalui metode ―fusi partai‖ tahun 1973. 

Pada saat yang sama, Orde Baru 

menggunakan mesin penggerak yang tak 

mau disebut sebagai partai politik, meski 

perannya mirip partai politik, yakni 

Golongan Karya [Golkar]. 

Pasca reformasi, kebebasan 

politik ini kembali mengemuka. 

Kesempatan kekuatan-kekuatan politik, 

baik baru maupun lama, kembali terbuka. 

Mereka bebas berkespresi untuk turut 

serta berebut kuasa. Hal itu bisa 

dibuktikan dengan munculnya berbagai 

kekuatan politik, baik baru maupun lama, 

dalam empat kali pemilu era pemilu. 

Tidak ada pembatasan maupun 

pengekangan dalam empat era pemilu itu, 

yakni pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014. 

Pada tahun 2019 mendatang, pemilu 

kelima era reformasi akan kembali 

digelar. Dan era kebebasan politik ini 

masih lestari. 

Dari dua era kebebasan politik 

yang pernah dikenyam dalam sejarah 

demokrasi di Indonesia ini, ada kesamaan 

yang menyeruak, yakni adanya 

ketidakpercayaan publik terhadap partai 

politik. Jika ketidakpercayaan publik 

terhadap parpol diera kebebasan politik 

awal kemerdekaan menjadi penyebab 

berakhirnya ―demokrasi‖, akankah 

kebebasan politik era reformasi akan 

menghadapi nasib yang sama? 
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Tentu hal ini tidak kita inginkan. 

Kita berharap demokrasi kita segera bisa 

konsolidatif. Caranya, parpol sebagai 

penyangga dan pilar utama sistem negara, 

harus mulai berbenah. Peran, fungsi dan 

tujuan parpol secara ideal harus segera 

bisa terlaksana. Hal ini dilakukan, agar 

repetisi demokrasi era awal-awal 

kemerdekaan di Indonesia tidak terjadi. 

Namun jika hal itu tidak bisa dilakukan 

oleh parpol, arah konsolidasi demokrasi 

kita terancam. Kenapa?  

Karena kekuatan-kekuatan politik 

yang tidak setuju dengan sistem 

demokrasi siap mengambil alih. Ideoleogi 

yang berbasis religi, seperti khilafah, atau 

ideologi yang telah memiliki bibit lama 

di Indonesia seperti komunisme, juga 

turut bersemai pada era reformasi. 

Mereka kapan saja bisa memanfaatkan 

situasi untuk merebut demokrasi dari 

negeri ini. 
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Pengurus Pusat Lakpesdam NU, dan dipercaya menjadi program officer pemantauan 

pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR). Terpilih sebagai Koordinator 

Nasional JPPR pada periode kepengurusan 2009-2011 mewakili rumpun NU. Juni 

2011 menjadi pemantau bersama Asian Network for Free and Fair Election  

(ANFREL) dan melakukan pemantauan pemilu nasional Thailand di Provinsi Selatan 
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Pattani-Yala-Narathiwart. Tahun 2012 menjadi anggota tim ahli pendaftaran pemilih 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) - International Foundation for 

Election Systems (IFES) dalam rangka penyusunan konsep dan sistem pendaftaran 

pemilih.  Mewakili Bawaslu RI dalam penyusunan Bangkok Declaration on Free and 

Fair Election di Bangkok, Thailand tahun 2012 yang diinisiasi oleh ANFREL. 

Menjadi wakil Bawaslu RI pada Asian Electoral Stakeholder Forum-2; first 

Implementation of Bangkok Declaration on Free and Fair Election di Dili, Timor 

Leste tahun 2015. Januari 2015 menjadi narasumber pada the 3
rd

 Regional Dialogue 

on Acces to Elections oleh AGENDA di Jakarta, Indonesia. Oktober 2015 sebagai 

narasumber pada The Asian-African Practitioners Meeting on The Political Finance 

Regulation and Corruption Eradication yang diselenggarakan oleh IDEA International 

di Bandung.  Menjadi delegasi Bawaslu RI dalam kunjungan pada pelaksanaan Pemilu 

Myanmar di bulan November tahun 2015. Kegiatan ini bekerja sama dengan IFES. 

Menjadi salah satu Wakil Ketua PP Lakpesdam NU yang membidangi soal 

pengembangan sumber daya manusia periode kepengurusan 2015-2020. Saat ini 

menjadi Peneliti Senior di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. 

Beberapa pengalaman penulisan dalam kepemiluan baik yang dipublikasikan atau 

tidak, antara lain: 

- Tim liputan Bulletin ―PANGGUNG PEMILU‖ edisi Pemilu Legislatif 2004 

oleh PP Lakpesdam NU-The Asia Foundation tahun 2004. 

- Tim Redaksi Bulletin ―PANGGUNG PEMILU‖ edisi Pilkada Kabupaten 

Jembrana, Kabupaten Malang, Kabupaten Klaten oleh PP Lakpesdam NU - 

The Asia Foundation Tahun 2005. 

- Tim penulis ―Manual Voters Guide untuk Pilkada‖ oleh PP Lakpesdam NU - 

The Asia Foundation Tahun 2006. 

- Tim perumus dan penulis ―Panduan Pemantauan Pemilukada‖ oleh JPPR - The 

Asia Foundation Tahun 2008. 

- Penulis Manual KPU untuk tahapan Pencalonan Kepala Daerah bersama AEC 

tahun 2009. 

- Tim penulis ―review Pemilu 2009; Perspektif Pemantau Pemilu‖ bersama Tifa 

Foundation Tahun 2010. 

- Tim penulis ―Manual Pemantauan Pemilukada Berbasis Masyarakat‖ bersama 

JPPR - Tifa Foundation Tahun 2010. 

- Tim Penulis buku ―Bersama Masyarakat Mengawal Pemilu 2009; Pengalaman 

JPPR di Lima Daerah‖ bersama JPPR - Tifa Foundation tahun 2010. 

- Tim Penulis buku ―Pemantauan dan Riset Pemilukada 2010; Peningkatan Tata 

Kelola Kepemiluan di Indonesia‖ bersama JPPR- The Asia Foundation tahun 

2010.  
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Ubedilah Badrun (45 thn) adalah Peneliti dan Analis sosial 

politik nasional. Latar belakang studinya antara lain studi pada 

program pendidikan kewarganegaraan di UNJ (Universitas 

Negeri Jakarta), studi Ilmu Politik di pascasarjana UI 

(Universitas Indonesia), studi Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat 

(STF) Driyarkara Jakarta , Riset dan belajar Budaya Politik di 

Jepang bergabung dengan Institute for Science and Technology 

Studies (ISTECS) Chapter Jepang 2004-2006.  Leader pada 

Yoron Adventure School yang diselenggarakan oleh 

International Youth Association of Japan dan peserta Indonesia  

and Togo Homestay of Friendship- Program of International Exchange 2006. Peserta 

Japan Education Forum (JEF II) tahun 2005 dan Japan Education Forum (JEF III) 

tahun 2006, dll. Sejumlah karya tulisnya dimuat disejumlah media nasional seperti 

Kompas, Media Indonesia, Republika, Sindo, Jawa Pos, Forum Keadilan, Detikcom, 

Aktual.com,Rakyat Merdeka, dll. Mantan Ketua Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial 

UNJ,Pemred jurnal Sosialita,  dan Ketua Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri 

Jakarta ini pakar dalam bidang Pemetaan Sosial Politik, Sistem Politik Indonesia, 

Sosiologi Kewarganegaraan dan Kebangsaan. Pengajar Sosiologi Politik di UNJ, 

Direktur Puspol Indonesia, peneliti, penulis, dan pembicara di berbagai forum Seminar 

ini sering dijadikan sumber berita bagi banyak media baik cetak, elektronik online, 

radio, maupun Televisi seperti TVone, MetroTV, Kompas TV, CNN TV, INewsTV, 

MNCTV, GlobalTV, dll. 

 

 

 

Abdul Hakim   lahir  di  Lamongan, 04   Mei 1981 memiliki  

Seorang  istri  dengan  nama  Selvi  Oktaviani,  dan   dikaruniai 

dua   orang  anak  yang  bernama  Javas  Bayanaka  Hakim dan 

Aranta  Azri  Hakim,  beliau   menamatkan   pendidikan formal  

S-1  Jurusan  Ilmu  Politik di  Institut   Ilmu   Sosial   dan  Ilmu 

Politik   ( IISIP )  Jakarta,   tahun  2005.   Serta  S - 2  Program 

Magister   Ilmu   Politik   di    Universitas    Nasional  (UNAS) 

Jakarta,  pada   tahun   2013.    Beliau    memiliki   pengalaman 

kerja   sebagai   Direktur  Eksekutif  Skala  Survei   Indonesia 

(SSI),  2012   hingga   sekarang   dan   juga   pernah   menjabat 

sebagai Direktur Riset di Developing Countries Studies Centre (DCSC) Indonesia 

pada tahun 2012. Serta Peneliti Muda di Indo Barometer Jakarta, medio 2008-2012. 

Dan juga pernah menjadi Analis Isi Media Cetak Nasional, 2008-2012 serta Penulis 

Freelance, pada tahun 2005 hingga 2008, kesibukan bekerja bukan berarti tidak 

memiliki pengalaman organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga 

Kajian untuk Demokrasi Indonesia (Lekudi), 2003 - 2008. Presidium Nasional 

Asosiasi Mahasiswa Ilmu Politik Se-Indoesia (AMIPI) 2004-2005. Serta Staf 

Presidium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Se-Indonesia 

(ILMISPI), 2000-2004. Juga tercatat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik 

(HIMAPOL) Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, 2001-2002. Dan 
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juga Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IISIP Jakarta, 2001. Selain bekerja 

dan aktif didunia organisasi beliau juga memiliki pengalama sebagai jurnalistik 

dengan menulis dibeberpa surat kabar sebagai Kolomnis di berbagai surat kabar 

nasional, 2006  hingga sekarang dan juga sebagai Redaktur Pelaksana (Redpel) di 

Majalah News Demokrat, 2005-2006, Kontributor di Majalah Pantau, 2003 serta 

Wartawan di Majalah TRUST, 2003. Dan Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi 

majalah kampus DEMOS, 2001-2002, serta telah menulis banyak buku diantaranya 

adalah “HATTA; Kerja dan Kinerja”, DCSC Indonsia, 2013. Dan ―HR HARAPAN 

RAKYAT‖ DCSC Indonesia, 2012 dan lain sebagainya serta beberapa jurnal 

diantaranya Publikasi Riset Politik: Pencerdasan atau Pembodohan Publik?, 

Jurnal Bawaslu, Bola Panas Daftar Pemilih, Edisi Desember 2016, dan menulis artikel 

dan kolom di berbagai surat kabar nasional dengan jumlah hamper tak terbilang. 
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1. Data  Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

No NAMA JABATAN 

1. Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

2. Siti Khopipah S.Ag., M.Si. Anggota Bawaslu  Provinsi DKI Jakarta 

3. Puadi S.Pd., M.Pd Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

 

 

2. Data Panwaslu Kabupaten/Kota se DKI Jakarta 

No KABUPATEN/KOTA NAMA 

 

1 

 

JAKARTA PUSAT 

M.Halman Muhdar 

Roy SF Sinaga 

Cecep A. Rukman 

 

2 

 

JAKARTA SELATAN 

Muchtar Taufiq 

Siti Aminah 

Ardhana Ulfa Aziz  

 

3 

 

JAKARTA UTARA 

Ahmad Halim 

Mochamad Dimyati 

Rini Rianti Andriani 

 

4 

 

JAKARTA TIMUR 

Marhadi 

Oktavianus AMS 

Sakhroji 

 

5 

 

JAKARTA BARAT 

Oding Junaidi  

Muhammad Makhrojan 

Ahmad Zubaidillah 

 

6 

 

KEPULAUAN SERIBU 

Syaripudin 

Ibrahim 

Ahmad Fiqri 

 

3. Data Panwaslu Kecamatan se-Jakarta Barat 

No Nama kecamatan Nama Panwaslu Kecamatan 

1 TAMANSARI 

Umar Dani 

Haris Iskandar 

Nurul Syawitri 

2 TAMBORA 

Ade Sukma Nugraha 

Eno Sukarna 

Rihanti 
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3 GROGOL PETAMBURAN 

Albert K. Patiwael, SH 

Edi Beda 

Sugeng Riono 

4 PALMERAH 

Drs. Yakub H. Salbini 

M. Arifin, SE. 

Rahayuni 

5 KEBON JERUK 

Tavip Hartawan 

Apriando 

Alit Tazhalah 

6 KEMBANGAN 

Iqbal S. 

Charul Gunawa, SE 

Sri Ningsih 

7 CENGKARENG 

M. Niswan 

Fitriani, M.Pd. 

Hasbi Asiddiqin 

8 KALIDERES 

Rudi Supriadi, SH. 

Ahmad Jamhari, S.Pd.i 

Mudarip 

 

 

4. Data Panwaslu Kecamatan se-Jakarta Selatan 

No Nama kecamatan Nama Panwaslu Kecamatan 

1 KECAMATAN TEBET 

Lutfi 

Subandi 

Sunarsih, S. Pd I 

2 KECAMATAN SETIABUDI 

Ir Siti Amariah 

Ahmad Djunaidi 

Ahmad Sakir 

3 
KECAMATAN MAMPANG 

PRAPATAN 

H. Moch. Musa, SH 

Aseli 

Hadi. S 

4 
KECAMATAN PASAR 

MINGGU 

H. Mulyadi. Hn 

Aji Munaji 

Patih Sasongko 

5 
KECAMATAN KEBAYORAN 

LAMA 

Mohamad Ikhwan 

Surachmad 

Tri Endra P 

6 KECAMATAN CILANDAK 

Achmad Zakki 

Afdhol Farhany Fadhil 

Suswanto 

7 KECAMATAN KEBAYORAN U Sugeng. S 
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BARU Sirajudin 

H. Iwan Solahudin 

8 KECAMATAN PANCORAN 

Azhar Dini Ratna L 

Deny Alamsyah 

M. Syafe'i, Sn 

9 KECAMATAN JAGAKARSA 

Budhi Andoko 

Arfan Dadi 

Waluyo 

10 
KECAMATAN 

PESANGGRAHAN 

Saprawi 

Adib. Rohman 

Syamsurizal 

 

 

5. Data Panwaslu Kecamatan se-Jakarta Timur 

No Nama kecamatan Nama Panwaslu Kecamatan 

1 Kramat Jati 

Dedi Cahyadi 

Endi Arif 

Umi Wastiyah 

2 Matraman  

Desy Setyo Wahyuni 

Renhard Manik 

Gustaaf Ap Thei, Ir 

3 Makasar  

Masduki 

Pardomuan Manurung 

Yasser Atmanegara 

4 Cakung 

Ridwan Eddy Hutabarat 

Nur Laela 

Asep Darudin 

5 Jatinegara 

Ahmad Yani 

Anugrah Widhy 

Setiawan 

6 Pulo Gadung 

R. Muchamad Sahcrul 

Taufik Hidayatulloh 

Vaira Doria 

7 Pasar Rebo 

Andiarso 

Dwi Sugiarto 

Ahmad Firdaus 

8 Duren Sawit  

A Muhsin 

Faried 

M. Reza Pahlevi 

9 Cipayung  Desi Haryadi 
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Maryanah 

Tuin 

10 Ciracas 

Abdul Hakim 

Poltak S.M. Limbong 

Don Gusti Rao 

 

 

6. Data Panwaslu Kecamatan se-Jakarta Utara 

No Nama Kecamatan Nama Panwaslu Kecamatan 

1 KELAPA GADING 

Sali Amadudin 

Jamilah 

Jejen Juzeni 

2 TANJUNG PRIOK 

Kusnandar 

Mochamad Mualam 

Muhamad Yusuf 

3 KOJA 

Abd Hamid Souwakil 

Umayah 

Sonny 

4 CILINCING 

Sudirman 

Arief Karsa Wijaya 

Widya Susanti 

5 PENJARINGAN 

Wasito Budi Cahyono 

Yus Octaviato 

Muhammad Irfan P 

6 PADEMANGAN 

Muh Iqbal Absal 

Mohamad Soleh 

Mujetabah 

 

7. Data Panwaslu Kecamatan se-Jakarta  Pusat 

No Nama kecamatan Nama Panwaslu Kecamatan 

1 CEMPAKA PUTIH 

Jomson Saut Martinus Samosir 

Kurniawan 

Nurhadi 

2 GAMBIR 

Sukardi 

Hartono 

Sukanta 

3 JOHAR BARU 

Sahat Dohar Simanullang 

R. Burhannudin 

Urip  Supriyadi 
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4 KEMAYORAN 

Suzannah 

Syahroni 

Yusrizal Zakaria 

5 MENTENG 

Rita Novita 

Muhammad Walid T 

Zaenal Mutakin 

6 SAWAH BESAR 

Hermansyah 

Sjafruddin 

Wahyudin 

7 SENEN 

Nur Laely 

Setiawan 

Solati 

8 TANAH ABANG 

Al Badri 

Asep Rusmadi 

Eko Kurnia Gunawan 

 

 

8. Data Panwaslu Kecamatan se- Kepulauan Seribu 

No Nama kecamatan Nama Panwaslu Kecamatan 

1 Kepulauan Seribu Utara 

Abdul Kadir 

Achmad Aminullah 

Akhmad Ismet 

2 Kepulauan Seribu Selatan 

Ahmad Sukari 

Zul Khohar 

Yusnita Yamus 
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