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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 

Persoalan daftar pemilih sepertinya 

“Kutukan” bagi penyelenggara pemilu 

baik Komisi Pemilihan Umum dan juga 

Badan Pengawas Pemilihan Umum 

dimana hampir setiap pelaksanaan pemilu 

baik pemilihan Gubernur, Walikota dan 

Bupati ataupun Pemilihan Umum 

Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden  

dan Wakil Presiden selalu saja menyisahkan persoalan 

bahkan sepertinya sudah menjadi persoalan klasik dari tahun 

ke tahun setiap penyelenggaran pemilu. Sepertinya perlu 

sebuah formulasi baru dalam pendataan dan pendaftaran 

pemilih secara sistematis dan terintegrasi dengan baik 

sehingga persoalan dapat diminimalisir atau bahkan dapat 

dihilangkan, oleh karenanya semua pihak harus duduk 

bersama tanpa terkecuali baik pemerintah dan pihak 

pemangku kepentingan untuk mendiskusikan hal ini secara 

intens dan berkelanjutan sehingga mendapatkan formulasi 

yang tepat, sehingga bahan data dan daftar pemilih yang 

menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilu bisa dilakukan 

secara maksimal digunakan tanpa ada kendala yang berarti. 

Tema Jurnal Bawaslu DKI Jakarta kali ini adalah 

menyoal terkait dengan problematika pendataan dan 

pendaftaran pemilih khusus di DKI Jakarta walaupun hampir 

disetiap wilayah memeiliki karakteristik yang tidak terlalu 

berbeda karenanya semua penulis dalam penulisan ini 

mencakup semua aspek dalam hal pendataan dan pendaftran 

pemilih sehingga diharapkan mampu memberikan solusi atas 

persoalan yang terkait dengan persoalan data pemilih serta 

Jurnal ini dibuat untuk bahan sosialisasi atas apa yang telah 

dan akan dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan 

hal tersebut menuju sukses Pemilu di 2019., para penulis 

yang terdiri dari beberapa penggiat, pemerhati dan juga 

kalangan akademisi diharapkan mampu memberikan 

kontribusi terhadap peran serta pengawasan data dan daftar 

pemilih bagi Bawaslu khususnya di DKI Jakarta, 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, September 2018  

(Muhammad Jufri/Ketua Bawaslu DKI Jakarta) 
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Undangan Menulis 
Bawaslu DKI Jakarta 

mengundang dosen, peneliti, 

aktifis kepemiluan dan 

demokrasi untuk 

menyumbangkan 

pemikirannya di jurnal ini.  
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Dibutuhkan keseriusan dalam merespons isu 

(DPT) tersebut secara efektif dan komprehensif. 

Persoalan DPT tidak bisa ditangani melalui cara-

cara yang tradisional, tapi membutuhkan 

kreatifitas, inovasi dan tentu saja kerja keras 

semua dan dukungan semua pihak. 

 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid akan 

menjamin pelaksanaan asas pemilu luber dan 

jurdil dan prinsip pemilu mandiri, jujur adil, 

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, 

profesional, akuntabel, efektif, efisien, 

kepentingan umum dan aksesibilitas. 

 Tidak ada satupun warga negara yang tidak 

memiliki hak untuk memilih dalam pelaksanaan 

pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum 

mendapat legitimasi dari rakyat secara langsung 

serta terpenuhinya syarat konstitusional. 

Faktor utama Pemilu adalah terjaminya unsur 

Memilih dan dipilih, memilih adalah hak 

konstitusional setiap warga Negara maka hakekat 

memilih adalah kepastian hukum setiap warga 

Negara untuk mendapat hak memilih. 

Persoalan pemilih dalam pemilu adalah sebuah 

keniscayaan, upaya untuk menyempurnakannya 

adalah sebuah keharusan, dan Bawaslu DKI 

Jakarta memastikan bahwa setiap warga DKI 

Jakarta wajib memiliki hak untuk memilih. 

Keberhasilan pengawasan tidak diukur sebanyak 

apa penanganan pelanggaran tetapi sejauhmana 

upaya pencegahan, tahapan pengawasan 

pemutakhiran daftar pemilih adalah  upaya untuk 

memastikan proses tersebut dengan menjamin 

hak pilih seluruh warga Negara. 
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HASIL PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH 2019: 

PROBLEMATIKA KLASIK DPT DKI JAKARTA  

 

Oleh: 

Irwan Supriadi Rambe 

Eko Sudianto 

 

A. Pendahuluan 

Permasalahan Daftar Pemilih, khususnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

menjadi persoalan yang selalu timbul menjelang penyelenggaraan Pemilihan 

Umum (Pemilu). Problem DPT bisa dikatakan sebagai isu klasik yang berulang kali 

terjadi yang tentu saja mempengaruhi proses (tahapan) dan bahkan hasil dari 

Pemilu itu sendiri. Disinilah dibutuhkan keseriusan dalam merespons isu tersebut 

secara efektif dan komprehensif. Persoalan DPT tidak bisa ditangani melalui cara-

cara yang tradisional, tapi membutuhkan kreatifitas, inovasi dan tentu saja kerja 

keras semua pihak baik itu pihak Pemerintah (khususnya Kemendagri), 

Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu (Partai Politik dan 

Perorangan) serta dukungan dari masyarakat luas. 

Isu aktual yang akhir-akhir ini mencuat adalah persoalan data ganda dalam 

DPT. Sampai-sampai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) 

merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) untuk menunda 
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rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2019. Rekomendasi 

tersebut dilakukan atas hasil pengawasan pengawasan dan analisis Bawaslu 

terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Pemilu 2019 yaitu, masih banyak 

data ganda dalam DPT. Bawaslu memastikan rekomendasi itu diterbitkan demi 

menjaga hak pilih di seluruh wilayah di Indonesia.
1
  

Bawaslu menemukan kegandaan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Nasional Pemilu 2019 mendapai setidaknya 1.013.067 pemilih. Hasil analisis 

tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dicermati dan 

dikoreksi. Data hasil analisis Bawaslu terhadap DPT di 285 kabupaten/kota di 

seluruh Indonesia dengan total 91.001.344 pemilih. Dalam menganalisis, Bawaslu 

mendasarkan kegandaan pada elemen NIK, nama dan tanggal lahir pemilih. 

Bawaslu menggabungkan seluruh data dalam lingkup kabupaten/kota. Ketiga 

elemen data tersebut menjadi basis analisis kegandaan.
2
 

 

B. Kerangka Hukum Pemutakhiran Daftar Pemilih 

B.1. Penyusunan Daftar Pemilih 

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 

201 ayat (1) menyatakan:  

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:  

a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam 

menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; 

b. Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam 

menyusun daftar pemilih sementara; dan 

                                                           
1
 Banyak Data Ganda, Bawaslu Rekomendasi Rekapitulasi DPT Nasional Ditunda 

http://bawaslu.go.id/id/berita/banyak-data-ganda-bawaslu-rekomendasi-rekapitulasi-dpt-nasional-

ditunda (diakses 12/9/2018 pukul 11.00) 
2
 Capai 1 Juta Pemilih, Bawaslu Minta KPU Koreksi Kegandaan DPT 

http://bawaslu.go.id/id/berita/capai-1-juta-pemilih-bawaslu-minta-kpu-koreksi-kegandaan-dpt-0 

(diakses pada 12/9/2018 pukul 11.15) 
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c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai 

bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih 

sementara. 

Kemudian pada ayat (2) disebutkan ―Data kependudukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam 

Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan 

suara‖. Sementara Data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri diserahkan oleh 

Menlu kepada KPU. Pasal  (3) ―Data Warga Negara Indonesia yang bertempat 

tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah 

tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 

(enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara‖. 

Pada pasal  (4) kemudian menyatakan ―Data kependudukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU 

dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dan 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri‖. Data hasil sinkronisasi antara 

Pemerintah dengan KPU ini yang kemudian seibut sebagai Data Penduduk 

Potensial Pemilih (DP4). Ayat (5) menyebutkan ―Data kependudukan yang telah 

disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu‖. DP4 ini harus diserahkan dalam 

waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 

(empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara (ayat 6). Selanjutnya pada ayat 

(7) disebutkan ―Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat, tinggal di luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding 

daftar pemilih tetap Pemilu terakhir‖. 

Pada pasal 202 ayat (1) disebutkan ―KPU Kabupaten/Kota menggunakan 

data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 
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ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang 

dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih‖. 

Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan ―Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, 

jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih‖. 

Catatan penting dalam pasal 202 ini adalah bahwa DP4 yang dimutakhirkan secara 

berkelanjutan dan DPT Pemilu terakhir yang disandingkan merupakan bahan 

penyusunan Daftar Pemilih. 

 

B.2. Pemutakhiran Daftar Pemilih 

Pemutakhiran Daftar Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang 

dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK yang diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah diterimanya DP4. Pasal 204 menyebutkan: 

1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan 

daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. 

2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data 

penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 

ayat (6). 

3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota 

dibantu oleh Pantarlih, PPS,dan PPK. 

4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan 

kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. 

5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar 

pemilih sementara.  
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B.3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu menggunakan basis ―dejure‖, 

artinya penyusunan daftar pemilih sesuai dengan domisi yang tertera di KTP. Hal 

ini disebutkan pada pasal 206: 

1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun 

tetangga. 

2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling 

lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. 

3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS 

untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. 

4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya 

harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu 

di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan 

tanggapan. 

5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh 

satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. 

6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan 

tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) 

hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 

Kemudian pada pasal 207 disebutkan: 

1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

206 ayat (6) diumumkan kembali oleh. PPS selama 7 (tujuh) hari untuk 

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu. 
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2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan 

masukan dan tanggapan masyarakat. dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah: berakhirnya 

pengumuman. 

3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK 

untuk menyusun daftar pemilih tetap. 

 

B.4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dilakukan berdasarkan Daftar Pemilih 

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Penting dicatat disini bahwa penyusunan 

DPT berbasiskan TPS. Pada pasal 208 disebutkan: 

1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar 

pemilih sementara hasil perbaikan. 

2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis 

TPS. 

3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih 

sementara hasil perbaikan. 

4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU. Provinsi, PPK, dan PPS. 

5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di 

tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat 

kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format 

yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 
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6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilarang diubah. 

 

Selain DPT, Daftar Pemilih dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan 

yang dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar Pemilih Tambahan 

ini ditujukan kepada Pemilih yang sudah terdaftar di TPS tempat yang 

bersangkutan terdaftar namun karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan 

haknya di TPS tersebut. Hal ini disebutkan pada pasal 210:  

1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat 

dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum 

hari pemungutan suara. 

2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data 

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang 

karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk 

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. 

3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus 

menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang 

bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS 

asal. 

4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 

oleh PPS. 

 

B.5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 

Rekapitulasi DPT dilakukan secara berjenjang dimulai dari KPU 

Kabupaten/Kota, kemudian rekapitulasi di KPU provinsi dan terakhir rekapitulasi 

di KPU RI. Pada pasal 217 disebutkan: 
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1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di 

kabupaten/kota. 

2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi. 

3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional. 

Selanjutnya pada pasal 218 dikatakan:  

1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar 

pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data 

Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi 

kependudukan. 

2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data 

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

B.6. Pengawasan Daftar Pemilih  

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan 

Penetapan Daftar Pemilih diatur pada pasal 219 dan 220 undang-undang No. 7 

tahun 2017. Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan 

setiap proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Pada pasal 219 

disebutkan: 

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan 

pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih 

sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil 

perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih 

tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, 

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. 

2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data 

pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan 
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dan pengumuman daftar pemilih sementara basil perbaikan, penetapan dan 

pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi 

daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN. 

 

Pasal 220 menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

dan jajarannya terhadap unsur kesengajaan atau kelalaian KPU dan jajaran 

dibawahnya terhadap hak pilih WNI maka pihak KPU dan jajarannya wajib 

menindaklanjuti temuan tersebut. Ayat (1) menyebutkan ―dalam hal pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau 

kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 

PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan 

temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 

dan PPLN.‖ Kemudian dalam ayat )2) dikatakan ―remuan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, 

PPK, PPS, dan PPLN.‖ 

 

C. Polemik Daftar Pemilih 

KPU RI telah mendata sebanyak 185.732.093 orang yang terdaftar di DPT 

Pemilu 2019. Angka itu muncul setelah rekapitulasi berjenjang di seluruh daerah. 

Berdasarkan rekapitulasi KPU RI, ada 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 

perempuan di DPT. KPU juga merancang keberadaan 805.075 TPS untuk pemilu 

2019. Jumlah itu belum termasuk DPT dari luar negeri. Berdasarkan data dari 130 

kantor perwakilan di luar negeri, ada 2.049.791 pemilih yang terdata. Angka itu 
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mencakup 984.491 pemilih laki-laki dan 1.065.300 perempuan. Dari data DPT 

tersebut masih didapatkan data pemilih ganda dengan jumlah yang tidak sedikit. 

Munculnya data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 

disebut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak maksimal dalam 

menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam 

Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan jika KPU optimal gunakan Daftar 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri, maka jumlah data 

ganda bisa ditekan. "Penyebab munculnya data ganda dalam DPT salah satunya 

terjadi karena KPU tidak optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri. Tugas 

utama Kemendagri dalam penyusunan daftar pemilih adalah menyediakan DP4 dan 

membantu KPU melakukan pemutakhiran data," kata Mendagri.
3
 

Sementara itu Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan KPU bersama 

Bawaslu serta peserta pemilu, membahas dugaan adanya data ganda pemilih. 

Viryan mengatakan ada tiga faktor yang membuat data pemilih bisa ganda. 

Pertama, tidak bisa dipungkiri praktik administrasi kependudukan di masyarakat 

belum sepenuhnya sesuai aturan. Sebagai contoh, lanjut dia, ada sejumlah 

masyarakat yang sudah memiliki e-KTP di suatu tempat, kemudian pindah ke 

tempat baru dan juga memiliki data baru di sana. Kedua, adanya perekaman data 

lebih dari satu kali. Hal ini juga telah disampaikan Dukcapil. Ketiga, memang 

terjadi data yang ganda.
4
 

 

D. Analisis Daftar Pemilih DKI Jakarta 

D.1. Sengkarut Daftar Pemilih Pilkada DKI 2017 

                                                           
3
 Kemendagri: Kemunculan Data Ganda di DPT Akibat Kecerobohan KPU 

https://tirto.id/kemendagri-kemunculan-data-ganda-di-dpt-akibat-kecerobohan-kpu-cXiY (Diakses 

pada 12/9/2018 pada pukul 15.00) 
4
 Kenapa Bisa Terjadi Data Pemilih Ganda? Ini Alasannya 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/kenapa-bisa-terjadi-data-pemilih-ganda-

ini-alasannya/full (Diakses pada 12/9/2018 pada pukul 15.30) 
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Sebelum membahas tentang Daftar Pemilih di DKI Jakarta pada Pemilu 

2019, ada baiknnya dikupas tentang pokok-pokok persoalan yang muncul pada 

penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada DKI tahun 2017 lalu yang tentu saja 

memberikan dampak pada penyusunan Daftar Pemilu DKI Jakarta untuk Pemiu 

2019.  

Ahsanul Minan dalam Jurnal Bawaslu Edsi Maret 2017 menyebutkan 

beberapa permasalahan yang muncul dalam penyusunan DPT Pilkada DKI Jakarta 

2017
5
. Pertama, tingginya angka penggusuran/relokasi warga. Dalam 5 (lima) 

tahun terakhir, Pemerintah DKI secara intensif melakukan penataan kota dengan 

mengembalikan fungsi-fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya guna mencegah 

banjir, memperlancar arus Ialu-Iintas, maupun mengembalikan ruang terbuka hijau. 

Dampak dari program ini, banyak terjadi relokasi warga dari domisili asal ke 

tempat lain. Relokasi ini perlu menjadi perhatian serius pihak penyelenggara 

pemilu, untuk memastikan terakomodasinya warga tergusur dalam daftar pemilih. 

Potensi masalah yang cukup pelik adalah adanya warga yang sudah diberi tempat 

tinggal baru di beberapa titik pemukiman kembali yang kemudian menjualnya dan 

berpindah ke tempat lain. 

Kedua, LBH Jakarta mencatat pada Januari hingga Agustus 2015, ada 3.433 

kepala keluarga (KK) yang menjadi korban penggusuran. Sedangkan Tigor (Ketua 

Forum Warda Kota Jakarta) mencatat jumlah korban penggusuran di Jakarta, tahun 

2013: 17.533 jiwa, tahun 2014: 15.931 jiwa dan tahun 2015: 28.572. 

Ketiga, merujuk pada anggaran penggusuran yang akan dikeluarkan pada 

2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman 

berjumlah sekitar Rp. 4 trilyun untuk 88 lokasi penggusuran. Sementara, anggaran 

Dinas Pertamanan dan Pemakaman kurang lebih Rp 1,8 triliun untuk 43 lokasi 

                                                           
5
 Ahsanul Minan, Mengawal DPT Pilkada DKI, Jurnal Bawaslu DKI Jakarta, Edisi Maret 2017, hal 

25-26 
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penggusuran. Total anggaran penggusuran ketiga Dinas itu berkisar di Rp. 5-6 

triliun untuk 131 lokasi penggusuran. Dibandingkan dengan tahun 2013, anggaran 

yang dialokasikan untuk penggusuran pada 2014 meningkat tajam. Pada 2013, 

Dinas PU menghabiskan Rp. 79,4 miliar dengan anggaran awal Rp. 695,6 miliar. 

Sementara pada 2014, anggaran Dinas PU untuk penggusuran adalah Rp. 3,9 

triliun. Jumlah lokasi penggusuran oleh Dinas PU pun bertambah dari 71 lokasi 

pada 2013 menjadi 80 lokasi pada 2014. 

Keempat, berbagai data tersebut menunjukkan tingginya angka perubahan 

domisili penduduk baik antar wilayah di dalam wilayah DKI atau eksodus yang 

mungkin terjadi dan harus diperhatikan oleh Bawaslu dan KPU.  

Kelima, banyaknya kantong-kantong konsentrasi penduduk di dalam 

vertical residences. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat tingginya 

angka pertumbuhan apartemen. Pendaftaran pemilih di pemukiman vertical ini 

sangat sulit mengingat karakter umum Penghuninya yang tertutup.  

Dari poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan DPT di Jakarta 

memang cukup kompleks. Persoalan mobilitas penduduk menjadi hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat mobilitas penduduk di Ibu Kota 

sangat dinamis. Mobilitas penduduk ini menjadi faktor yang menyebabkan 

pendataan DPT menjadi semakin rumit. Mobilitas penduduk ini menjadi persoalan 

yang serius bagi pendataan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). 

Tertib administrasi pendataan Dinas Dukcapil menjadi faktor penting sebagai 

hulunya tahapan pendataan dalam DPT kepemiluan.  

Achmad Fachrudin, mantan anggota Bawaslu DKI mengemukakan salah 

satu persoalan dalam penyusunan DPT di DKI Jakarta adalah persoalan NIK Ganda 

(Nomor Induk Kependudukan). Data hasil Coklit yang dilakukan oleh KPU DKI 
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ditemukan sebanyak 19.316 pemilih ganda
6
. Jumlah ini merupakan angka yang 

signifikan sehingga kegandaan data dalam DPT Pilkada DKI 2017 tersebut harus 

dituntaskan.  

 

D.2. Analisis Daftar Pemilih Pemilu 2019 di DKI Jakarta  

Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan acuan KPU untuk 

menyelenggarakan Tahapan Pemilu. Termasuk di dalam PKPU tersebut dijabarkan 

tentang jadwal Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih yang dimulai 

sejak April 2018 sampai dengan Agustus 2018. Tahapan yang dimaksud, dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini. 

 

 

NO 

 

KEGIATAN 

 

JADWAL 

 

1 Pencocokan dan Penelitian (Coklit) 17 April – 17 Mei 2018  

2 Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota  15 – 17 Juni 2018  

3 Rekap DPS tingkat Provinsi  18 – 20 Juni 2018  

4 Pengumuman DPS  18 Juni – 1 Juli 2018  

5 Tanggapan Masyarakat  18 Juni – 8 Juli 2018  

6 Perbaikan DPS  8 – 21 Juli 2018  

7 Penetapan DPSHP  22 Juli 2018  

8 Pengumuman DPSHP  23 – 29 Juli 2018  

9 Perbaikan DPSHP  30 Juli – 12 Agustus 2018  

10 Penetapan DPT  15 – 21 Agustus 2018  

 

 

Sebagaimana diketahui bahwa data awal yang digunakan oleh KPU untuk 

dilakukan kegiatan Coklit adalah data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu 

atau yang biasa disebut dengan DP4 dan kemudian digabung atau dikonversikan 

                                                           
6
 Achmad Fachrudin, Potensi Konflik Data Pemilih DKI, dalam Jurnal Bawaslu DKI Edisi 

Desember 2016, hal. 27. 
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dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang dimiliki oleh KPU. Dalam 

konteks DKI Jakarta, maka data yang digunakan adalah DPT Pilkada Tahun 2017. 

Data hasil pengkonversian ini kemudian yang masuk ke dalam form A KPU. Form 

A inilah yang kemudian dijadikan bahan untuk dilakukan pencoklitan oleh Petugas 

Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) KPU, untuk nantinya dijadikan Daftar 

Pemilih Sementara (DPS). Data DPS tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah. 

Dalam proses pencoklitan, hal yang menjadi pedoman adalah: 

1. Syarat untuk Terdaftar sebagai Pemilih: 

a. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin  

b. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP 

Elektronik  

c. Tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan  

d. Bukan anggota TNI/Polri  

e. Tidak sedang terganggu ingatan/jiwa dengan dibuktikan surat keterangan 

dokter 

2. Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 

a. Meninggal dunia  

b. Terdaftar lebih dari 1 kali (ganda)  

c. Di bawah umur  

d. Pindah domisili  

e. Tidak dikenal  

f. Anggota TNI  

g. Anggota Polri  

h. Hilang ingatan  

i. Dicabut hak politiknya  

j. Bukan penduduk setempat 

k. Pindah TPS 
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Jumlah Pemilih dan TPS pada Daftar Pemilih Sementara (DPS)  

Pemilu Tahun 2019 se-DKI Jakarta 

 

No Kota 
Jumlah 

Kec. 

Jumlah 

Kel. 

Jumlah 

TPS 
L P Jumlah 

1 
Jakarta 

Pusat  

8 44 3.003  379.828 382.071 761.899  

2 
Jakarta 

Utara  

6 31 4.340  559.377 559.545 1.118.922  

3 
Jakarta 

Barat  

8 56 6.706  835.054 825.504 1.660.558  

4 
Jakarta 

Selatan  

10 65 6.386  804.178 812.488 1.616.666 

5 
Jakarta 

Timur  

10 65 7.815  1.012937 1.040.717 2.053.654 

6 
Kep. 

Seribu  

2 6 72  9.234 9.188 18.431  

 Total  44 267 28.322  3.600.617 3.629.513 7.230.130  

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

Proses Pencoklitan se-DKI Jakarta 

 

No Kota Pemilih Baru Pemilih TMS 

1 Jakarta Pusat  27.665  65.693  

2 Jakarta Utara  29.789  85.298  

3 Jakarta Barat  40.511  121.191  

4 Jakarta Selatan  53.960  105.052  

5 Jakarta Timur  64.381  125.837  

6 Kep. Seribu  1.518  1.917  

 Total  217.814  504.988  

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 
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Pelaksanaan pencoklitan tersebut dilakukan dengan sistem ―door to door‖ atau 

mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa form yang telah disiapkan oleh 

KPU DKI Jakarta. Kegiatan ini didampingi oleh Panwas Kecamatan atau 

Kelurahan. Banyak tantangan atau hambatan dalam hal pencoklitan tersebut, antara 

lain: 

1. Pemilih di Apartemen, Kondumunium, Kompleks Elit, dan Rumah Susun. 

Pada point ini banyak warga atau penghuni apartemen dan rumah susuh yang 

sangat sulit ditemui. Sehingga Pantarlih yang bertugas kesulitan untuk 

mencoklit, bahkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. 

2. Lapas dan Rutan. 

Penghuni Lapas dan Rutan yang ada mayoritas tidak memiliki e-KTP atau 

identitas lainnya, kalaupun ada, bukan di wilayah yang bersangkutan. Untuk 

hal ini KPU kesulitas untuk mengakomodir para penghuni, tidak dibuatkan 

TPS tersendiri melainkan dapat mencoblos di Lokasi TPS terdekat. Hal ini 

tentunya mengandung resiko yang sangat tinggi, yang mana akan sangat 

berbahaya kalau penghuni tersebut keluar area rutan atau lapas. 

3. Panti Laras atau Panti Sosial. 

Untuk panti ini, para penghuni yang ada harus mendapatkan rekomendasi dari 

dokter untuk dapat memastikan yang bersangkutan dapat untuk melakukan 

pecoblosan atau tidak, disesuaikan dengan kesehatannya. 

4. Rumah Sakit.  

Permasalahan yang ada di rumah sakit bahwa di rumah sakit pun tidak ada TPS 

tersendiri khusus untuk penghuni rumah sakit tersebut. Pertimbangan yang ada 

bahwa para pasien itu sifatnya mobile, tidak dapat dipastikan sampai berapa 

lama di rumah sakit tersebut. Sedangkan para pekerjanya, dapat memilih di 

Lokasi TPS terdekat. 

5. Wilayah gusuran.  
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Khusus untuk wilayah gusuran atau relokasi ini menjadi perhatian lebih oleh 

pengawas, pasalnya wilayah ini tidak jelas atau biasa disebut ―grey area‖. Di 

wilayah semacam ini sangat rawan terjadinya penyimpangan data 

6. Wilayah sengketa. 

Wilayah sengketa ini termasuk didalamnya adalah wilayah yang masih 

―dispute‖ atau status kepemilikan lahannya masih bersengketa antara satu 

pihak dengan pihak lainnya. 

 

Beberapa poin harapan KPU terhadap pelaksanaan pencoklitan DPS ini adalah: 

1. Pro-aktif dan kerjasama dari Bawaslu DKI dan Pimpinan Parpol untuk 

mengkritisi dan memberikan masukan terhadap DPS  

2. Menggunakan data DPS dari KPU Hanya untuk kepentingan perbaikan Daftar 

Pemilih. Tidak untuk kepentingan lainnya.  

3. Melakukan sosialisasi kepada setiap anggota dan masyarakat secara luas. 

4. Membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan semua 

pemangku kepentingan demi perbaikan kualitas Daftar Pemilih. 

 

 

Berikut Jumlah Pemilih dan TPS pada Daftar Pemilih Sementara  

Hasil Perbaikan (DPSHP) se DKI Jakarta 

 

No Kota 
Jumlah 

Kec. 

Jumlah 

Kel. 

Jumlah 

TPS 
L P Jumlah 

1 Jakarta 

Pusat  

8 44 2.995  377.762 379.883 757.645 

2 Jakarta 

Utara  

6 31 4.341 561.320 562.374 1.123.694 

3 Jakarta 

Barat  

8 56 6.706  841923 833724 1675647 

4 Jakarta 

Selatan  

10 65 6.348  801.613 810.082 1. 611.695 
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5 Jakarta 

Timur  

10 65 7.818  1.011.821 1.028.801 2.053.654 

6 Kep. 

Seribu  

2 6 72  8.993 8.923 17.916 

 Total  44 267 28.322  3.600.617 3.629.513 7.230.130  

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

Setelah proses DPSHP, tahapan selanjutnya adalah Penetapan DPT, yang 

terjadwal pada tanggal 15-21 Agustus 2018. Pada Penetapan DPT ini, banyak hal-

hal yang menjadi pertanyaan, tanggapan dan pengajuan keberatan, baik dari para 

perwakilan Parpol maupun dari Pihak Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. 

 

Beberapa hal tersebut yang terjadi pada saat Pleno DPT tingkat Provinsi DKI 

Jakarta, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke 

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Propinsi 

DKI Jakarta. 

2. Terdapat masukan dari partai politik peserta pemilu atau perangkat pemerintah 

daerah saat rapat pleno berlangsung, yaitu Partai Gerindra yang meminta 

kepada KPU DKI Jakarta untuk membuktikan apakah data ganda yang sudah 

diberikan ke KPU DKI sudah dihapus atau belum. Kemudian dilakukan 

pengecekan terhadap data yang disampaikan oleh Partai Gerindra tersebut. 

3. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak menerima softcopy DPT yang NIK-nya 

terbuka, kecuali dengan Surat Resmi dari Bawaslu DKI Jakarta. 

4. Bawaslu DKI Jakarta mempertanyakan kepada KPU DKI Jakarta tentang 

penghuni Rutan dan Lapas yang tidak dapat memilih karena tidak adanya TPS 

di Rutan atau Lapas, walaupun semua memahami bahwa pendaftaran pemilih 

itu berbasis ―Dejure‖ atau domisili. Namun untuk menjamin hak pilih warga 

negara, maka penghuni lapas dan rutan harus dicarikan solusi agar dapat 
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memilih pada hari H. Untuk hal ini, KPU DKI Jakarta menjawab bahwa akan 

menunggu Surat Edaran dari KPU RI. Perlu diinformasikan juga bahwa ada 9 

(sembilan) lapas dan rutan yang berada di wilayah DKI Jakarta. 

5. Rumah sakit berjumlah 189 dan Panti Sosial berjumlah 22. Ini juga menjadi 

sorotan Bawaslu DKI Jakarta untuk dapat melakukan pengawasan dalam hal 

menjaga hak politik tiap warga. Termasuk juga di berbagai Perguruan Tinggi 

(PT) yang ada di DKI Jakarta, yang berjumlah 334 PT. 

6. Juga yang menjadi sorotan pengawasan yaitu bahwa masih cukup banyak 

(sekitar 18.272 pemilih) yang belum melakukan perekaman eKTP hingga 21 

Agustus 2018. Hal terakhir yang juga menjadi sorotan yaitu pemilih di 

apartemen yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 

sebanyak 152 apartemen. 

 

Berikut informasi mengenai Daftar Pemilih Tetap Provinsi DKI Jakarta  

(Data per tanggal 30 Agustus 2018) 

 

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 

No 
Kab/ 

Kota 

Jumlah 

Kec 

Jumlah 

Kel 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih Dalam DPT 

L P L+P 

1 
Kep. 

Seribu 
2 6 70 9.245 9.170 18.415 

2 
Jakarta 

Pusat 
8 44 2.978 380.500 382.515 763.015 

3 
Jakarta 

Utara 
6 31 4.342 563.862 564.357 1.128.219 

4 
Jakarta 

Selatan 
10 65 6.345 800.045 808.608 1.608.653 

5 
Jakarta 

Barat 
8 56 6.712 837.380 828.727 1.666.107 

6 
Jakarta 

Timur 
10 65 7.796 1.005.608 1.021.874 2.027.482 

TOTAL 44 267 28.243 3.596.640 3.615.251 7.211.891 
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Jumlah DPT untuk Provinsi DKI di atas adalah data yang dilaporkan pada 

saat penetapan Rekapitulasi di tingkat Nasional. Dan pada penetapan DPT tingkat 

Nasional tersebut, terjadi banyak keberatan atas angka DPT yang sudah ditetapkan, 

baik dari Parpol maupun Bawaslu, dikarenakan dari hasil pengecekan data, masih 

banyak ditemui data ganda.  

Akibatnya kemudian Penetapan DPT tersebut diundur selama 10 hari, 

sampai dengan tanggal 13 September 2018 untuk DPT Hasil Perbaikan (DPTHP). 

Pada tanggal 16 September 2018 diundang kembali untuk Penetapan DPTHP, lagi-

lagi angka DPTHP tersebut masih ada keberatan dari Parpol maupun Bawaslu 

dengan pertimbangan yang sama, yaitu masih banyaknya Daftar Pemilih ganda.  

 

Hasil Analisis Bawaslu Dki Terhadap Data Ganda 

Kabupaten/ Kota  Se-DKI Jakarta 

 

NO Kab/Kota 

NIK, 

Nama 

Ganda 

NIK, 

Nama, 

Tempat 

Tanggal 

Lahir 

NIK 

Ganda 

Nama dan 

Tempat Tgl 

Lahir 

1 Kota Jakarta Pusat 0 0 0 445 

2 Kota Jakarta Barat 92 78 1072 - 

3 Kota Jakarta Utara 20 589 2 - 

4 Kota Jakarta Selatan 0 465 0 - 

5 Kota Jakarta Timur 1956 1418 4435 - 

6 Kab. Kep. Seribu 0 24 0 - 

 2068 2574 5509 445 

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 
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Dari hasil analisis Bawaslu DKI Jakarta, masih ditemukan ribuan data 

ganda. Yang paling banyak adalah data ganda Daftar Pemilih dengan NIK ganda, 

yaitu 5509 kegandaan data. Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat paling banyak 

ditemukan data ganda. Temuan-temuan kegandaan data di atas kemudian 

diserahkan kepada KPU DKI Jakarta untuk dituntaskan. 

 

Berikut informasi mengenai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan, Provinsi 

DKI Jakarta (Data per tanggal 13 September 2018) 
 

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 
 

 

Hasil ini yang telah dilaporkan oleh KPU dalam Pleno Penetapan DPT 

Tingkat Nasional pada hari Minggu, 16 September 2018. DPTHP ini pun secara 

umum masih belum bisa diterima oleh Parpol dan Bawaslu, yang akhirnya terjadi 

lagi penundaan Penetapan DPT untuk diundur selama 60 hari ke depan. 

 

E. PENUTUP 

Persoalan penetapan DPT pada Pemilu 2019 sepertinya mengulangi lagi 

problematika penetapan DPT pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam kasus 

No 
Kab/ 

Kota 

Jumlah 

Kec 

Jumlah 

Kel 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih Dalam DPT 

L P L+P 

1 
Kep. 

Seribu 

 

2 

 

6 

 

70 

           

 9.230  

          

  9.160  

         

18.390  

2 
Jakarta 

Pusat 

 

8 

 

44 

 

2.978 

    

   380.561  

     

  382.612  

      763.173  

3 
Jakarta 

Utara 

 

6 

 

31 

 

4.342 

       

564.052  

    

   564.412  

   1.128.464  

4 
Jakarta 

Selatan 

 

10 

 

65 

 

6.345 

     

  799.972  

     

  808.333  
   1.608.305  

5 
Jakarta 

Barat 

 

8 

 

56 

 

6.712 

     

  836.350  

       

827.358  
   1.663.708  

6 
Jakarta 

Timur 
10 65 7.796 1.005.608 1.021.874 2.027.482 

TOTAL 44 267 28.243 3.596.640 3.615.251 7.211.891 
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penetapan DPT di DKI Jakarta, persoalan Daftar Pemilih di Lapas, Rutan, Panti dan 

Rumah Sakit kembali mencuat. Persoalan yang paling menimbulkan polemik 

adalah terkait dengan hak pilih penghuni Lapas dan Rutan.  Bisa jadi akan banyak 

penghuni Lapas dan Rutan yang akan kehilangan hak pilihnya akibat sistem 

pendaftar pemilih yang berdasarkan basis domisili atau ―Dejure‖, yaitu pendataan 

Daftar Pemilih berdasarkan domisili atau tempat tinggal pemilih ketika didaftar. 

Mengingat prinsip ―One Man, One Vote, One Value‖, maka menjaga hak 

konstitusionalis pemilih penghuni Lapas dan Rutan perlu dicarikan solusinya. 

Jikalau tidak bisa menggunakan hak pilihnya terhadap pemilihan legislatif yang 

berbasikan Daerah Pemilihan, setidaknya hak pilih terhadap pemilihan presiden 

(Pilpres) yang berlaku secara nasional bisa diberikan kepada para penghuni Lapas 

dan Rutan. 

Persoalan Data Ganda dalam DPT juga menjadi isu klasik yang selalu 

muncul dan menimbulkan pro dan kontra antara penyelenggara pemilu dengan 

peserta pemilu. Validitas DPT menjadi dipertanyakan ketika data pemilih ganda 

masih saja ditemukan, apakah itu kegandaan berdasarkan NIK, Nama maupun 

Tempat Tanggal Lahir. Persoalan data ganda ini ke depannya harus dituntaskan dari 

hulu sampai hilir. Hulunya yang dimaksud adalah pendataan administrasi 

kependudukan di Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Jangan ada lagi data ganda yang 

muncul dalam data base kependudukan di Dinas Dukcapil, khususnya data ganda 

dengan NIK yang identik. Kemudian sinkronisasi data kependudukan antara Dinas 

Dukcapil dengan DPT terakhir KPU DKI Jakarta juga harus dilakukan. Sehingga 

data Daftar Pemilih di hulu dengan di hilir bisa disinkronisasi. KPU DKI Jakarta 

bersama dengan Dinas Dukcapil harus bersinergi untuk menuntaskan data ganda 

tersebut. 

Persoalan lainnya yang juga penting untuk dituntaskan adalah persoalan 

penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Mengingat jumlah penduduk 
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di DKI Jakarta yang masih cukup sinifikan belum melakukan perekaman e-KTP, 

maka dukungan dari Dinas Dukcapil untuk membantu perekaman e-KTP tersebut 

menjadi sangat penting. Tanpa melalui perekaman e-KTP, maka akan banyak 

warga DKI yang berhak memilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Masih ada 

waktu bagi KPU DKI Jakarta dan Dinas Dukcapil untuk sama-sama untuk 

mendorong agar penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk bisa 

melakukan perekaman sehingga datanya bisa dimasukkan kedalam DPTHP. 

Sebagai penutup, hasil pengawasan Bawaslu DKI terhadap Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 menunjukkan masih banyaknya isu-isu klasik 

Daftar Pemilih yang perlu ditata dan diperbaiki. Persoalan perbaikan Daftar Pemilih 

tidak hanya pada hilirnya saja, tapi perbaikan disisi hulunya juga sangat penting. 

Sinergi antara KPU DKI Jakarta dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta bersama 

dengan Bawaslu DKI merupakan faktor kunci untuk menghasilkan DPT yang valid, 

kredibel dan sehingga mampu menjaga hak konstitusionalitas warga DKI dalam 

menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. 
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DAFTAR PEMILIH DAN LEGITIMASI PEMILIHAN UMUM 

DEMOKRATIS 

Mahyudin
1
 

1 
Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

Periode 2018 - 20123 

 

Abstract: Indonesia as a democratic country places sovereignty in the hands of the 

people carried out according to the 1945 Constitution, which is realized through 

general elections every five years. The general election is held by a public 

voting commission, which is given the authority to prepare and carry out all stages 

in the general election, including preparing and determining the voter list to 

participate in giving voting rights. In every general election the problem that 

always arises is that voter lists always clear, both because there are still many 

voters who have not been registered as voters or there are multiple voter lists, 

although the electoral commission has worked optimally in voter registration, but 

still leaves a problem. 

 

Abstrak: Indonesia sebagai negara demokrasi meletakan kedaulatan berada 

ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang 

diwujudkan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan 

pemilihan umum ini diselenggarakan oleh komisi pemiliham umum yang diberikan 

kewenangan untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan 

dalam pemilihan umum termasuk didalamnya mempersiapkan dan menetapkan 

daftar pemilih untuk ikut serta dalam memberikan hak suara. Dalam setiap 

pemilihan umum persoalan yang selalu muncul adalah tentang daftar pemilih selalu 

mewarnai, baik karena masih banyak pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih 

maupun adanya daftar pemilih ganda, meskipun komisi pemilihan umum sudah 

bekerja secara maksimal dalam melakukan pendaftaran pemilih, namun tetap saja 

menyisakan persoalan.       
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Kata Kunci: pemilihan umum, daftar pemilih, komisi pemilihan umum, 

demokrasi, kedaulatan rakyat.   

 

1. Pendahuluan 

Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wujud 

suatu negara demokrasi, seperti halnya di indonesia pemilihan umum dilakukan 

dengan melibatkan seluruh rakyat untuk memberikan haknya secara konstitusional 

baik untuk memilih maupun dipilih sebagai bentuk dari nilai dasar negara Indonesia 

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara yang menghendaki rakyat 

yang menentukan arah pembangunan bangsa dan negara melalui pelaksanaan hak 

pilihannya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, 

yaitu, baik untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen mulai dari tingkat 

kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat pusat maupun untuk memilih 

kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara yakni presiden. Konsep 

penyerahan kedaulatan kepada rakyat ini didasarkan pada prinsip bahwa rakyatlah 

sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan tertinggi atas negara sehingga wajar jika 

negara sangat ditentukan oleh kehendak rakyat dan pemerintahan yang 

terbentukpun adalah pemerintahan guna melaksanakan cita-cita rakyat sebagaimana 

yang telah dituangkan dalam UUD negara. 

Prinsip kedaulatan rakyat ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945
7
 yang menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Penyerahan kedaulatan kepada 

rakyat tentu mengadung makna yang lebih luas yaitu, rakyat tidak hanya diberikan 

kekuasaan sebatas untuk memilih wakil-wakilnya dalam setiap tingkatan maupun 

untuk memilih pemimpin secara nasional (presiden dan wakil presiden) akan tetapi, 

                                                           
7
 Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ps. 1 ayat (2)  
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rakyat juga dibebani tugas untuk selalu melakukan kontrol terhadap pemerintahan 

yang terbentuk pasca pemilihan umum. Tugas ini dilakukan, guna memastikan agar 

jalannya pemerintahan apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat dalam 

mewujudkan kesejahteraan atau tidak serta semangat yang telah ditentukan dalam 

UUD, sehingga kegiatan pemerintahan selalu diawasi oleh rakyat mengingat 

pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan untuk melaksanakan tugas 

menurut kepentingan dari, oleh dan untuk rakyat. 

Pemilu adalah sarana yang utama untuk mewujudkan demokrasi dalam 

suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk 

lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat 

diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai 

calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan 

amanat konstitusi. 

Dalam pelaksanaan hak pilih bagi setiap orang dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum, banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari perangkat hukum 

melalui pembentukan undang-undang tentang pemilihan umum oleh legislatif 

maupun pembentukan peraturan perundang-undangan lebih rendah yang 

merupakan bentuk turunan dari undang-undang yang bersifat umum untuk kegiatan 

teknis oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum baik oleh komisi pemilihan 

umum maupun oleh badan pengawas pemilihan umum.  

Setelah perangkat hukum selesai dibentuk oleh masing-masing lembaga 

tersebut, persiapan dalam pelaksanaan teknis menjadi kunci bagi suksesnya 

penyeleggaraan pemilu. Kondisi yang demikian itu, dibutuhkan penyelenggara 

yang memiliki kemampuan dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya mengingat tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan 

umum bukanlah perkara mudah untuk dilakukan karena membutuhkan ketelitian, 

kecermatan, serta kehati-hatian.  
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Persoalan yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum adalah tentang 

daftar pemilih yang sering mengalami perubahan bukan saja karena faktor jumlah 

penduduknya dalam setiap daerah dan wilayah yang mengalami perubahan baik 

oleh karena bertambahnya jumlah pemilih, misalnya lahirnya hak memilih bagi 

pemilih pemula maupun pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih pada 

pemilihan umum sebelumnya. Akan tetapi, juga disebabkan oleh faktor terjadinya 

migrasi dan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain menambah 

sederat persoalan tentang daftar pemilih. 

Pendaftaran pemilih dilakukan dalam upaya melibatkan seluruh rakyat 

sehingga tidak ada satupun warga negara yang tidak memiliki hak untuk memilih 

dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum mendapat 

legitimasi dari rakyat secara langsung serta terpenuhinya syarat konstitusional bagi 

setiap warga negara untuk mendapatkan haknya menurut Undang-Undang Dasar 

sebagai wujud penerapan asas kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Sehingga 

sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus 

dapat memastikan bahwa setiap warga negara telah terdaftar sebagai pemilih dalam 

daftar pemilih tetap. 

Meskipun upaya dan kerja keras telah dilakukan dalam mendata daftar 

pemilih masih saja meninggalkan persoalan yang harus diselesaikan secara 

bersama, karena tanggungjawab ini bukan saja tanggungjawab KPU semata. Akan 

tetapi, ini merupakan tanggungjawab semua pihak termasuk setiap warna negara 

yang sudah berhak memilih untuk memastikan dirinya terdaftar daftar pemilih. Hal 

ini, terlihat pada saat pemilihan umum masih saja ada yang tidak terdaftar dalam 

daftar pemilih, khususnya pada saat pemungutan suara dilakukan yaitu bagi mereka 

yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, diberikan kesempatan yang sama hanya 

dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat memberikan 

hak suaranya. Hal demikian sering terjadi dan bahkan berulang-ulang dalam setiap 
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pemilihan umum yang belum menemukan cara bagaimana penyelesaiaannya 

meskipun dalam tahapan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU telah 

dilakukan dalam berbagai tahapan dan tingkatan supaya setiap orang terdaftar 

dalam daftar pemilih.  

Upaya untuk menjaring semua orang supaya terdaftar sebagai pemilih telah 

dilakukan berupa pengumuman secara terbuka pada setiap kantor kelurahan 

dan/atau desa sebagaimana dimaksudkan, agar rakyat dapat melihat apakah dirinya 

sudah terdaftar sebagai pemilih ataupun belum sehingga dapat meminta kepada 

petugas yang melakukan pendataan untuk dimasukan namanya dalam daftar 

pemilih. Namun, meskipun langkah tersebut telah dilakukan, masih saja terjadi 

praktek penggunaan KTP saat pemungutan suara, karena alasan tidak terdaftar 

sebagai pemilih dan hal demikian dimungkinkan untuk dilakukan karena menurut 

ketentuan undang-undang yang berlaku diberikan kesempatan.   

Pendaftaran pemilih adalah sebagai usaha dalam menjamin agar pemilihan 

umum berjalan secara demokratis serta kedaulatan ditangan rakyat benar-benar 

dapat dilaksanakan. Pemberian kesempatan bagi mereka yang tidak terdaftar 

sebagai pemilih, agar memiliki hak pilih adalah penempatan prinsip bahwa negara 

dan pemerintahan dijalankan menurut kehendak rakyat. Namun, jika keadaan ini 

tidak segera diatasi dan dicarikan solusinya, maka tidak tertutup kemungkinan 

dikemudian hari akan menjadi suatu persoalan yang sangat serius, yaitu rendahnya 

minat dan partisispasi rakyat untuk melakukan pendataan dirinya sebagai daftar 

pemilih karena pada saat pemungutan suara, bagi mereka tetap diberikan 

kesempatan yang sama dengan yang terdaftar dalam DPT untuk dapat memilih 

(memberikan hak suara), sehingga ruang seperti ini juga dapat melahirkan pemilu 

yang tidak demokratis karena tidak tercapainya suatu kepastian tentang jumlah 

daftar pemilih dalam setiap pemilu dan hal-hal lain yang barangkali akan timbul.  
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Disamping itu, kondisi demikian, dapat saja dimanfaatkan oleh kelompok-

kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab yang menghendaki pemilihan 

umum tidak berjalan secara demokratis, jujur dan adil menurut kehendak rakyat 

(konstitusi) oleh karena masih adanya ruang untuk melakukan tindakan kecurangan 

meskipun dalam undang-undang telah mengatur ketentuan tentang tindak pidana 

pemilu terhadap perbuatan tertentu. Maka, untuk itulah bahwa daftar pemilih yang 

pasti perlu dilakukan.    

 

2. Pemilihan Umum dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat  

Prinsip kedaulatan adalah prinsip yang dianut oleh masing-masing negara 

dalam menjalankan fungsi pemerintahan suatu negara. Tentang kedaulatan rakyat, 

seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham 

kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
8
 Rakyatlah yang menentukan 

corak dan cara pemerintahan yang pas untuk diselenggarakan. Rakyatlah yang 

menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahnnya itu. 

Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya banyak 

dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk 

menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya 

suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, 

tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat 

kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antarsektor 

pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan 

rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki 

                                                           
8
 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet-kelima. 

(Jakarta: Pusat Study Hukm Tata Negara, Fakultas Hukum Univeritas Indoensia, 1983), hal, 328. 
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bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan 

(repsentation).
9
  

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa 

juga disebut sistem demokrasi perwakilan (reprentation democracy) atau demokrasi 

tidak langsung (indirect democracy). Di dalam praktik, yang menjalankan 

kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakilnya rakyat yang duduk di lembaga 

perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama 

rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya 

pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka Panjang 

maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat itu harus 

ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election). 

Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang 

diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena 

itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokratis, pemilihan 

umum (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara 

berkala dalam waktu-waktu tertentu. 

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan 

oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai 

aspek kehidupan Bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari 

waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian 

besar rakyat berubah pendapatnya menganai sesuatu kebijakan negara. Kedua, 

disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan 

bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia 

internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal 

manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan 

aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan 

                                                           
9
 Jimly Asshididqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013). 
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jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru 

(new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan 

orang tua mereka sendiri. Lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan 

secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, 

baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.  

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan 

mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala sehingga 

demokrasi dapat terjamin, dan pemerintah yang sungguh-sungguh mengabdi 

kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. 

Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan demikian itulah 

kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.      

Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). 

Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang 

menganut demokrasi konstitusional modern.
10

 Pemilu merupakan institusionalisasi 

partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter 

demokratis bila memenuhi tujuh prinsip yaitu umum (universal) setara (equal), 

rahasia (secret), bebas (free), dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair). 

Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara tanpa 

memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, 

kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik memiliki hak untuk memilih dan 

hak untuk dipilih dalam pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya 

kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip kerahasiaan dalam 

hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui 

pilihan pemilih, yang dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk keharusan 

                                                           
10

 Dieter Nohlen, ―Voting Rights‖, dalam Seymour Martin Lipset (ed), The Enclycopedia of 

democracy, Vol. IV, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 1353-1354. Nohlen 

berpendapat bahwa “The Rights to vote, along with freedom of expression, assembly, association, 

and press, is one of fundamental requirements of modern constitutional democracy’      
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tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan. Prinsip 

langsung dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih 

secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada dasarnya hak 

pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisipasi.
11

 

Dalam konteks di Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan 

dalam berbagai instrument hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa: (1). Setiap orang berhak turut serta dalam 

pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara 

wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2). Setiap orang berhak atas 

berkesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya; (3). 

Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah: kemauan ini harus 

dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala secara jujur dan dilakukan menurut 

hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara 

yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan 

mengeluarkan suara. 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 

1945
12

 menyebutkan ―segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualiya‖. Selanjutnya pengaturan tentang hak perorangan diatur 

kembali dalam pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan ―setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlidungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum. Ayat (3) pasal tersebut menjelaskan lebih jauh yakni 

―setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.               

                                                           
11

 Paul R. Abramson, ―Political Participation‖, dalam Seymour Martin Lipset (ed), The 

Enclycopedia of democracy, Vol. III, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 914. 

Abramson menyebut bahwa “suffrage, or the right to vote, is the most basic form democratic 

participation…”     
12

 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, ps. 27 ayat (1) 
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3. Pendaftaran Pemilih dan Jaminan Mendapatkan Hak Pilih 

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak 

pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat 

persyaratan bagi pemilih untuk apat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam 

daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari 

pemunggutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak 

pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar 

pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.
13

 Untuk memberikan 

jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar 

pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki 

dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.
14

  

Sistem pendaftaran pemilih, jika dilihat berdasarkan dalam standar hak dan 

kewajiban memiliki tiga jenis pendaftaran, yaitu pendaftaran sukarela (voluntary 

registration), Pendaftaran Wajib (mandatory registration), dan campuran sukarela 

wajib (mix strategi).
15

 Pada voluntary registration, memilih adalah hak pemilih 

dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut 

adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri (self initiated registration). 

Pada mandatory registration, memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar 

atau didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah pendaftaran 

berdasarkan prakarsa negara (stated initiated registrastion). Pada mix strategy 

pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran 

pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga 

                                                           
13

 Seri Demokrasi Elektoral, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem 

Pemilihan Pemutahiran Daftar (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hal. 

5 
14

 ACE-Electoral Knowledge Network, ―Quality Standar of Voter Lists‖  
15

 ACE-Electoral Knowledge Network, ―Voluntary versus Mandatory Registration‖ dan self 

Initiated versus State Initiated Registration.  
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negara dan negara berbagi tanggungjawab dalam pendaftaran pemilih (citizens and 

the stated share responsibility of registration) atau prinsip negara mengambil 

langkah memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk kemudian dilengkapi oleh 

pemilih. (the state take steps to facilitate registration, and citizens must do their 

part to complete the process. 

Model pendaftaran pemilih yang ditampilkan tersebut dilakukan menurut 

standar yang dianut oleh masing-masing negara apakah menggunakan model 

pendaftaran sukarela, pendaftaran wajib maupun pendaftaran campuran. Yang jelas 

tindakan dilakukan merupakan upaya agar setiap orang terdaftar dalam daftar 

pemilih, oleh sebab syarat utama dalam memberikan hak suara dalam pemilu 

bahwa setiap warga negara harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan pembatasan bahwa 

tidak setiap orang dapat memberikan hak pilih dalam pemilihan umum hanya 

orang-orang yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratakan, misalnya 

tentang batas usia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentang batas 

minimum bagi seseorang untuk dapat memberikan hak pilihnya harus berumur 17 

(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Ini 

menunjukan bahwa batas usia sebagaimana dimaksudkan adalah seseorang sudah 

dianggap dewasa dan cakap dalam mengambil suatu tindakan sehingga keputusan 

yang diambil termasuk dalam menentukan pilihannya merupakan keputusan yang 

diambil berdasarkan pada suatu kesadaran akan kewajibannya serta tangungjawab 

sebagai warga negara terhadap bangsa dan negara. 

Dibeberapa negara tentang usia dewasa tidak memiliki standar yang sama 

yang memberikan hak bagi setiap warga negaranya untuk memberikan hak suara 

dalam pemilu, standar yang digunakan sangat tergantung pada kondisi masing-

masing negara seperti yang akan digambarkan berikut ini, seperti contoh untuk 

ukuran dewasa pada umur 16 tahun terdiri dari negara: Austria, Brasil, Kuba, 
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Nicaragua, dan Somalia, untuk yang umur 17 tahun terdiri dari negara: Indonesia, 

Korea Utara, Sudan, Timor Leste, untuk umur 18 tahun terdiri dari 86 persen 

negara demokrasi menganut batas ini, untuk yang umur 20 tahun terdiri dari negara: 

Jepang, Liechtenstein, Nauru, Maroko, Korea Selatan, Taiwan Tunisia, sedangkan 

untuk umut 21 tahun terdiri dari negara Bahrain, Fiji, Gabon, Kuwait, Lebanon, 

Malaysia, Maldives, Pakistan, Samoa. 

Selanjutnya untuk dapat menggunakan hak pilih bagi warga negara 

Indonesia tidak hanya memenuhi syarat batas umur 17 (tujuh belas) tahun atau 

lebih, sudah kawin, maupun sudah pernah kawin. Akan tetapi, harus pula terdaftar 

sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Pemilih 

sebagaimana dimaksudkan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana 

yang tersebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mensyaratkan sebagai berikut:
16

  

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan 

suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; 

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;  

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

d. berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan 

KTP-el; 

e. dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud 

dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan 

oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatn 

sipil setempat: dan,   

                                                           
16

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran 

Negara Nomor 182 Tahun 2017, ps.  
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f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam hal pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana 

dimaksudkan dalam huruf b, sehigga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus 

dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Artinya, pengecualian inipun harus 

didasarkan pada keadaan yang sebenarnya demi memastikan bahwa hak seseorang 

untuk memilih tidak boleh hilang oleh karena alasan apapun. 

     

3.1. Proses Pendaftaran Pemilih 

Proses pendaftaran pemilih, merupakan proses dalam upaya untuk 

melakukan pendataan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak pilih 

melalui data kependudukan yang diterima oleh penyelenggaraan pemilu yang 

diberikan kewenangan guna melaksanakan pendataan daftar pemilih yang diperoleh 

dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk: (a). data agregat 

kependudukan per kecematan sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; dan, (b). Data 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam 

menyusun daftar pemilih sementara. Data kependudukan tersebut harus sudah 

tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 

(enam belas) bulan sebelum hari pemunggutan suara. Data tersebut kemudian 

disinkronkan oleh pemerintah Bersama KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterimanya data kependudukan dari Menteri dalam Negeri dan Menteri Luar 

Negeri menjadi DP4. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu paling sedikit 

memuat: 
17

 

 

                                                           
17

 Repulik Indonesia, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan daftar Pemilih di 

Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 402 Tahun 2018. 
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(a). nomor urut,  

(b). Nomor Induk Kependudukan,  

(c). Nomor Kartu Keluarga,  

(d). nama lengkap,  

(e). tempat lahir,  

(f). tanggal lahir,  

(g). Jenis kelamin,  

(h). status perkawinan,  

(i). alamat jalan/dukuh,  

(j). Rukun Tetangga,  

(k). Rukun Warga, dan  

(l). jenis disabilitas. 

 

Data tersebut berupa DP4 disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik 

(softcopy) dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per daerah kabupaten/kota 

dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dan naskah asli (hardcopy) yang 

dibuat dengan menggunakan format exel dan/atau Comma Separated Values (CSV) 

untuk diserahkan dan dituangkan dalam berita acara serah terima. 

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan penyadingan 

dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir yang 

dimuktahirkan secara berkelanjutan. Proses penyadingan dilakukan dengan cara 

melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT Pemilu atau pemilihan terakhir yang 

dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mepertimbangkan DP4, melalui 

penambahan pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT pemilu atau 

Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pemilih pemula 

sebagaimana dimaksudkan meliputi: (a). pemilih yang genap berumur 17 (tujuh 

belas) atau lebih pada hari pemunggutan suara; atau (b). pemilih yang telah berubah 

status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menjadi status sipil, sebagai bahan dalam melakukan 

pemuktahiran.  
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3.2. Pemutakhiran Daftar Pemilih  

Dalam penuyusanan dan pemuktahiran daftar pemilih KPU/KIP 

kabupaten/kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data pemilih hasil 

penyadingan yang disusun berdasarkan dan berbasis Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) 

orang, dengan memperhatikan: (a). tidak menggabungkan desa/kelurahan atau 

sebutan lain; (b). kemudahan pemilih ke TPS; (c). tidak memisahkan pemilih dalam 

satu keluarga pada TPS yang berbeda; (d). hal-hal berkenaan dengan aspek 

geografi; dan, (e). jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan 

tenggang waktu pemungutan suara. Selanjutnya data pemilih tersebut oleh 

KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS 

dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan PPK dan PPS dalam bentuk naskah asli 

elektronik (soft copy). 

Dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih KPU, 

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota PPK, dan PPS 

menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemuktahiran data pemilih 

secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Dalam pemuktahirannya dibantu 

oleh Pantarlih, PPS, dan PPK diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

diterimanya DP4 dan dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih PPS dapat 

berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau 

sebutan lain sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit.      

    

3.3. Daftar Pemilih Sementara 

Penyusunan daftar pemilih sementara dengan cara PPS menyusun daftar 

pemilih hasil pemuktahiran berdasarkan hasil coklit yang disampaikan oleh 

pantarlih dengan membuat naskah asli elektronik (softcopy) untuk pemilih baru, 
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pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan perbaikan data pemilih yang disusun 

berbasis TPS dalam daftar pemilih hasil pemuktahiran. 

PPS melakukan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain setelah 

menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran dalam rapat pleno terbuka dan 

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS 

yang dihadiri oleh Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, peserta 

pemilu tingkat kelurahan/desa untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan. 

Demikian pula PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima 

berita acara pleno rekapitulasi dari PPS dengan mekanisme yang sama dengan yang 

dilakukan PPS namun disesuaikan dengan tingkatannya. 

Terhadap rekapitulasi ini selanjutnya dilakukan pada tingkat KPU/KIP 

kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya setalah menerima berita acara pleno 

rekapitulasi dari PPK dengan melakukan rekapitulasi daftar pemilih potensial Non 

KTP-el pada tingkat daerah kabupaten/kota serta menyusun DPS berdasarkan daftar 

pemilih hasil pemuktahiran yang disusun PPS dan KPU/KIP kabupaten/kota 

menetapkan DPS melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu 

kabupaten/kota, peserta pemilu tingakt daerah kabupaten/kota, dan perangkat 

pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila 

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.            

 

3.4. Daftar Pemilih Tetap 

Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan dengan rekapitulasi oleh KPU/KIP 

kabupaten/kota setelah menerima salinan rekapitulasi dari PPK selanjutnya 

melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

berakhirnya perbaikan Daftar Pemilih Sementara  Hasil Perbaikan (DPSHP) yang 

dilakukan dengan rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP kabupaten/kota yang dihadiri oleh 
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PPK, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan 

perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan 

apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.  

KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan Salinan DPT dalam bentuk 

naskah asli elektronik (softcopy), berita acara pleno rekapitulasi dalam bentuk 

naskah asli (hardcopy) kepada: KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu kabupaten/kota, 

peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat daerah 

kabupaten/kota, PPS melalui PPK, demikian seterusnya hingga sampai pada KPU 

Republik Indonesia melakukan rekapitulasi DPT tingkat nasional dilakukan dalam 

rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani 

oleh Ketua dan Anggota KPUdihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu, 

peserta pemilu tingkat pusat dan pemerintah dapat memberikan masukan apabila 

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.  

Selanjutnya terhadap DPT yang sudah ditetapkan tersebut melalui KPU/KIP 

kabupaten/kota menyampaikan Salinan DPT kepada PPS untuk diumumkan melalui 

pengumuman dikantor keluarahan/desa atau sebutan lain dan pengumuman di 

sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis 

lainnya dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan 

nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.        

 

4. Pemilu Demokratis Cermin Kedaulatan Rakyat Melalui Hak Pilih  

Hak pilih merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun hak tersebut menjadi hak 

yang wajib dimikili setiap orang, akan tetapi seseorang untuk dapat menggunakan 

haknya tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang ditentukan. 

Pemenuhan syarat dimaksud sebagai cara agar seseorang dapat memberikan hak 

suaranya dalam pemilihan umum. Hak memilih bagi seseorang tidak dapat dibatasi 
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maupun dikurangi oleh siapapun. Oleh sebab itulah, bagi siapapun yang 

menghalangi seseorang sehingga tidak dapat memberikan hak suara dalam 

pemilihan umum dianggap sebagai tindakan yang dapat diancam dengan perbuatan 

pidana yang dijamin dalam konstitusi sebagai wujud pelaksanaan dari kedaulatan 

berada ditangan rakyat. Dengan demikian hak pilih bagi seseorang untuk 

memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan hak dasar yang dijamin 

secara konstitusional. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa seseorang untuk dapat 

memiliki hak pilih harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pemilih dalam daftar 

pemilih tetap yang ditetapkan melalui proses yang telah dilakukan oleh KPU 

sebagai penyelenggara yang diberikan tugas dalam mempersiapkan tahapan-

tahapan pelaksanaan pemilihan umum termasuk dalam menyusun daftar pemilih 

yang akan memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara dilakakukan.  

Dalam upaya untuk mendorong agar setiap orang masuk dalam daftar 

pemilih, penyelenggara pemilu, KPU melakukan serangkain tugas yang tersusun 

secara apik dan sistimatis dalam menyusun daftar pemilih, mulai dari awal tahapan 

penyusunan sampai dengan penetapan akhir melalui pemuktahiran daftar pemilih.  

Dalam upaya untuk melakukan pendafataran dan pendataan setiap orang 

sebagai daftar pemilih menganut dua sistem (stelsel) yang umumnya digunkan, 

yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.
18

 Sistem pemuktahiran daftar pemilih 

sebagaimana dengan asas yang disebutkan tersebut, dalam prakteknya dapat dilihat 

melalui proses yang dilakukan. Berikut ini akan diuraikan model pelaksanaan dari 

sistem pendaftaran pemilih baik secara stelsel aktif maupun stelsel pasif. Tindakan 

pendaftaran dikategorikan sebagai stelsel aktif apabila penyelenggara pemilu, KPU 

hanya memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih sementara yang tersedia 

kepada warga masyarakat di tempat-tempat strategis dengan tujuan untuk 
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mendapatkan tanggapan dari anggota masyarakat. Pada sistem ini warga 

masyarakat yang berhak memilih diwajibkan aktif melihat dan memberikan 

tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Pada intinya partisipasi warga 

masyarakat pada sistem ini menjadi prinsip utama.  

Sistem pemuktahiran daftar pemilih dapat dikategorikan sebagai stelsel 

pasif apabila petugas yang diberikan kewenangan untuk itu aktif mendatangi 

kediaman warga masyarakat untuk meminta mereka mengecek apakah setiap 

anggota keluarga yang sudah berhak memilih sudah masuk dalam daftar pemilih. 

Dalam sistem seperti ini warga masyarakat pasif menunggu didatangi oleh petugas. 

Pada dasarnya terhadap dua model sistem pemuktahiran daftar pemilih 

dilakukan sebagai upaya untuk menjamin agar hak konstitusional setiap warga 

negara terjamin dan terdaftar sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak 

suaranya yang dilakukan melalui tatacara, mekanisme dan prosedur tertentu yang 

telah ditetapkan menurut hukum yang berlaku. Penggunaan prosedur diperlukan 

untuk menghindari kemungkinan kecurangan dalam pemilu yang bertentang dengan 

asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, semisal kemungkinan 

seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur 

juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait 

dengan logistik Pemilu penentuan pembagian disetiap TPS, serta distribusi logistik. 

Namun demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang 

substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.
19

 

Salah satu masalah prosedural yang sering terjadi baik dalam pemilu 

legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden selama ini adalah 

menyangkut daftar pemilih tetap yang banyak menuai kritik dari berbagai pihak, 

termasuk yang terjadi dalam proses pemilu tahun 2019 yang akan diselenggarakan 
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 Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih warga Negara Dalam Pemilihan Umum (Jurnal 

Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015), Hal. 110 
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yakni penetapan daftar pemilih tetap mengalami kendala oleh karena beberapa 

faktor sehingga penetapan yang akan dilakukan oleh KPU mengalami penundaan. 

Kecaman itu datang akibat kelemahan dalam susunan daftar pemilih tetap, misalnya 

yang terjadi yakni adanya warga negara yang terdaftar lebih dari satu kali dalam 

daftar pemilih atau yang biasa disebutkan dengan data pemilih ganda, maupun 

adanya temuan tentang daftar pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat 

sebagai pemilih. Sebaliknya disisi lain banyak warga negara yang memiliki hak 

pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.  

Kondisi ini akan membuat pemilu yang dicita-citakan demokratis tidak 

dapat berjalan sesuai dengan harapan oleh karena masih menyisakan permasalahan. 

Untuk itu, pembenahan terhadap penyusunan dan penetapan daftar pemilih menjadi 

penting untuk dilakukan bagi seluruh steakholders sehingga legitimasi pemilu yang 

demokrasi serta lahirnya pemimpin dan wakil-wakil rakyat melalui pemilu 

berkualitas merupakan cerminan dari kehendak seluruh rakyat melalui hak pilih 

yang telah diberikan dalam setiap pemilu diselenggarakan. 

Jika dibandingkan dengan pemilihan umum yang terjadi dibeberapa negara, 

misalnya di Amerika tentang daftar pemilih, tidak seluruh warga negaranya 

dimasukan dalam daftar pemilih hanya orang-orang tertentu yang menjadi pilihan 

yang diberikan kekuasaan untuk memilih sehingga dalam kerangka ini telah 

menempatkan adanya pembatasan bagi warga negara untuk terlibat secara langsung 

dalam pemilihan umum meskipun demokrasi yang berlaku di Amerika adalah 

demokrasi langsung namun terbatas. Pemberian batasan ini sebagai syarat dalam 

pemenuhan asas kedaulatan yang dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku 

(electoral college) sehingga kualitas dan hasil demokrasi melalui pemilihan umum 

selalu mencerminkan dari kehendak seluruh rakyat, oleh sebab rakyat memberikan 

kepercayaan penuh kepada wakil-wakil mereka untuk menentukan pilihannya. 
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Gambaran yang diperlihatkan oleh Amerika sebagai negara demokrasi 

meletakkan seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada suatu 

keadaan yang bersifat pasti, khususnya terhadap penetapatan dan penentuan tentang 

pemilik hak suara dalam pemilu yang tercatat secara jelas dan terukur, sebagaimana 

dimaksudkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan istilah daftar 

pemilih yang selalu menjadi persoalan serius pada setiap pemilu akan dilaksanakan. 

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat, terlebih 

diberikan kekuasaan kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat 

untuk memberikan hak suara, khususnya yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 

atau lebih dalam pemilu dengan alasan apapun tidak boleh hilang. Oleh sebab, 

kedudukan setiap warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan tanpa 

kecuali. Dengan demikian, hak kesamaan ini telah termaktub juga dalam prinsip 

kedaulatan rakyat yang telah kita anut menjadi prinsip dasar penyelenggaraan 

pemerintahan dan negara di indonesia. Dengan ketentuan tersebut, tidak boleh ada 

warga negara yang tidak terlibat untuk memberikan hak suara dalam setiap pemilu 

karena alasan tidak terdaftar dalam daftar pemilih maupun hal teknis lainnya, 

karena ini merupakan hak dasar bagi warga negara dalam penyelenggaraan negara.  

Disamping itu, asas kepastian dalam pemilu menjadi kunci suksesnya 

pemilu terutama dalam penetapan daftar pemilih harus benar-benar dipastikan 

bahwa daftar pemilih yang disusun itu akurat tidak mengalami kegandaan sehingga 

asas kepastian pemilih dapat terjamin dalam mencapai pemilu yang demokatis. 

Seperti praktek yang terjadi pada pemilu di amerika bahwa seluruh pemilih sudah 

secara pasti dapat ditentukan dan bahkan tidak ada satupun dari daftar pemilih tidak 

memberikan hak suara dengan alasan apapun, dengan begitu prinsip kedaulatan 

yang mereka anut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Kalo dibandingkan 

yang beralaku di Indonesia, terutama mengacu kepada tafsiran kedaulatan ditangan 

rakyat maka, satu orang tidak memilih dapat dimaknai bahwa pemilu yang 
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dilaksanakan tidak mencerminkan terhadap kedaulatan rakyat, apalagi jika warga 

negara yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilu dalam jumlah yang 

banyak. Karena itulah, bahwa hak pilih bagi setiap warga negara harus benar-benar 

terlindungi. 

Daftar pemilih yang akurat merupakan persyaratan berlangsungnya 

pemilihan yang jujur, adil, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kemungkinan 

penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah kepada peserta 

pemilu oleh penyelenggaran pemilu. Pada pemilu serentak 2019, penetapan daftar 

pemilih tetap (DPT) kembali diwarnai sejumlah temuan dari beberapa partai politik 

(parpol), terutama pemilih ganda. Data yang dilansir di sejumlah media 

menegaskan jumlah yang cukup signifikan sehingga pada akhirnya dalam pleno 

terbuka KPU tersebut, direkomendasikan kembali untuk perbaikan dan 

penyempurnaan DPT dalam waktu 60 hari.
20

 Semoga dalam rapat pleno KPU 

berikutnya dalam penetapan daftar pemilih tetap tidak lagi menjadi persoalan 

sehingga terwujud pemilu demokrati.      

            

5. Kesimpulan  

Pemilihan umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

diselenggarakan secara berkala disetiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih dan 

menentukan wakil-wakilnya maupun kepemimpinan secara nasional dalam 

menjalan tugas pemerintahan dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. 

Pelaksanaan kedaulatan ini seharusnya tidak menyisakan persoalan, terutama 

terhadap keikutsertaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan hak 

suara dalam pemilihan umum harus benar-benar dipastikan bahwa penyusunan dan 

penetapan daftar pemilih itu sudah memenuhi standar demokrasi keterwakilan, 

yaitu setiap orang yang telah berusia 17 tahun atau lebih, maupun yang sudah 
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 Ferry Kurnia Rizkiyansah, Sekai lagi tentang DPT, Republika, 20 September 2018, hal. 6  
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kawin harus diberikan hak sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan terdaftar 

dalam daftar pemilih tetap sehingga tidak ada lagi pemilih yang menggunakan hak 

suara dengan kartu tanda penduduk (dafar pemilih khusus) maupun data ganda 

daftar pemilih untuk mewujudkan kepastian hukum dan demokrasi.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

49 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

 

Abramson, Paul R. ―Political Participation‖, dalam Seymour Martin Lipset (ed), 

The Enclycopedia of democracy, Vol. III, Woshington DC.: 

Congressional Quarterly Inc. 1995.   

 

ACE-Electoral Knowledge Network, ―Quality Standar of Voter Lists‖ 

ACE-Electoral Knowledge Network, ―Voluntary versus Mandatory 

Registration‖ dan self Initiated versus State Initiated Registration.  

 

Asshididqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo, 2013) 

 

 Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, Cet-kelima. (Jakarta: Pusat Studi Hukm Tata Negara, Fakultas 

Hukum Univeritas Indoensia, 1983), hal, 328. 

 

Nohlen, Dieter. ―Voting Rights‖, dalam Seymour Martin Lipset (ed), The 

Enclycopedia of democracy, Vol. IV, Woshington DC.: Congressional 

Quarterly Inc. 1995.    

  

Rizkiyansah,  Ferry Kurnia. Sekai lagi tentang DPT, Republika, 20 September 

2018 

 

Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih warga Negara Dalam 

Pemilihan Umum (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015) 

 

Seri Demokrasi Elektoral, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur 

Kembali Sistem Pemilihan Pemutahiran Daftar (Jakarta: Kemitraan bagi 

Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011). 

 

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 

 

Repulik Indonesia, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan 

daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2018. 

 

70 

71 

50 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 
BAGIAN 

3 
 

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 

UNTUK PENEGAKAN KEADILAN PEMILU 

 

oleh 

SITTI RAKHMAN, SP.,MM. 

e-mail rahma_puji@yahoo.com 

 

Abstrak 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid akan menjamin pelaksanaan asas 

pemilu luber dan jurdil dan prinsip pemilu mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, 

tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan 

umum dan aksesibilitas. DPT valid dapat diwujudkan dengan menjawab tantangan 

regulasi, kesiapan sistem dan SDM dari hulu ke hilir serta kesiapan seluruh 

jajaran pengawas Pemilu untuk memastikan penegakan keadilan pemilu dalam 

pemutakhiran Data Pemilih Tetap. Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan 

berkualitas ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah soal validitas DPT 

dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memberikan 

hak suaranya bisa terjamin dan bisa tersalurkan dengan baik.  

 

Kata Kunci: DPT valid, Asas, Prinsip pemilu 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa kedaulatan 
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berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, 

dimaknai sebagai pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat dalam pengejawantahannya 

dilaksanakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E ayat (5) 

UUD 1945). Selanjutnya diatur dalam konstitusi Pasal 22E ayat (1) bahwa 

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

adil setiap lima tahun sekali.  Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat juga 

merupakan pelaksanaan hak asasi manusia untuk dapat memilih dan dan pilih, dan 

pembatasannya  hanya dapat dilakukan melalui undang-undang (pasal 28J ayat 2 

UUD 145).   

Dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan umum Kepala 

Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu)  ada pembatasan hak warga 

negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya yaitu tercantum dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) hal 

ini menjadi substansial jika secara administrasi tidak validnya DPT dan KTP-el 

menyebabkan terjadinya batasan hak warga negara untuk tidak dapat menggunakan 

hak konstitusional mereka. Banyaknya warga yang tidak bisa ikut berpartisipasi 

dalam pemilu dikarenakan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 

juga belum memiliki KTP-el merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia (HAM) yang dilakukan negara dalam wilayah hak sipil dan politik. 

Temuan Komnas HAM, pola di semua wilayah sama, dimana masyarakat tidak 

terdaftar dalam DPT tetapi partisipasi pemilih tinggi, aspek-aspek administratif 

telah menjadi pengabaian terhadap hak-hak konstitusi, dan pengabaian merupakan 

suatu bentuk pelanggaran (Ridha, 2009). 

Proses pelaksanaan pemilu  setiap lima tahun sekali dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan yang telah diatur dalam undang-undang tentang pemilu sebagai 

turunan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
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merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilu,  olehnya itu 

pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk menghasilkan DPT valid menjadi 

keharusan untuk menjamin pelaksanaan hak memilih, menjamin terlaksananya hak 

konstitusional Warga Negara Indonesia dan juga sebagai sumber dasar perhitungan 

logistik pemilu seperti perhitungan jumlah suarat suara di TPS yang akan 

digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara (tungsura).  Urgensi DPT 

valid yaitu  pertama DPT valid adalah hulu dalam setiap pemilu, diharapkan dengan 

DPT Valid hilirnya tungsura dilaksanakan secara berintegritas, jujur dan adil; kedua 

DPT valid dapat meghasilkan pemilih yang valid setiap orang yang berhak memilih 

menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar; ketiga DPT valid dapat 

memaksimalkan penggunaan hak memilih secara tepat, akuntabel dan berkeadilan.  

Pemutakhiran data pemilih menjadi DPT dilakukan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) beserta jajarannya, sebagai catatan dalam proses pemutakhiran data 

pemilih sejak tahun 1999 era reformasi sampai dengan pelaksanaan pemilu tahun 

2019 masih mendapatkan sorotan publik dengan berbagai kendala klasik anatara 

lain tidak validnya daftar pemilih (pemilih yang telah meninggal dunia masih 

terdaftar dalam DPT, Nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid, NIK 

ganda, pemilih ganda, kisruh DPT masih merupakan headline dalam setiap pemilu 

ke pemilu.  Artinya proses dalam pemutakhiran data pemilih masih membutuhkan 

perbaikan yang  mendasar dalam setiap pemilu. 

 

II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka beberapa persoalan penting yang akan 

diurai dalam upaya menghasilkan data pemilih tetap yang valid demi menegakkan 

keadilan pemilu sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah penyusunana daftar Pemilih tetap disetiap pemilu? 
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2. Bagaimana tantangan regulasi terkait upaya menciptakan daftar Pemilih tetap  

valid pada pemilu tahun 2019? 

3. Bagaiamana kesiapan sistem dan SDM dalam pemutakhiran data pemilih? 

4. Bagaimana pemaknaan DPT valid sebagai upaya taat  asas dan prinsip Pemilu? 

5. Bagaimana upaya pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap 

Pemutakhiran Data Pemilih guna menegakkan keadilan Pemilu? 

 

III. PEMBAHASAN 

a. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)  dalam sejarah Pemilu 

Dalam catatan sejarah pemilu sejak tahun 1999 (era reformasi) dampai dengan 

tahun 2019, lima kali pelaksanaan pemilu, pemutakhiran Daftar pemilih masih 

terjadi permasalahan dan menjadi sorotan antara lain sebagai berikut: 

 

No Pemilu Kisruh DPT Sumber  

1 1999 

Tercatat merupakan pemilu era reformasi dengan 

tingkat partisipasi pemilih paling tinggi sebesar 

92,74%. Namun dalam masalah DPT, terdapat 

banyak daerah yang waktu itu kekurangan 

formulir model A (blangko pendaftaran pemilih) 

https://nasional

.sindonews.co

m/read/798087

/18/dpt-jalan-

terjal-kpu-

menuju-

pemilu-2014-

1382663975 
2 2004 

Menurut survei Jaringan Universitas dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat tercatat sebanyak 

9% pemilih tidak terdaftar 

3 2009 

DPT yang paling amburadul di masa reformasi, 

jutaan warga tidak dapat memilih karena tidak 

terdaftar dalam DPT 

4 2014 

Proses pemutakhiran data pemilih dan daftar 

pemilih sementara hasil daftar pemilih sementara 

hasil perbaikan (DPSHP) belum akurat. 

Rekapitulasi DPT 33 Provinsi menghasilkan 

545.362 TPS, serta dari 80.801 desa/ kelurahan, 

496 kabupaten/ kota, total pemilih dalam DPT 

berjumlah 186,8 juta orang, sedangkan daftar 

pemilih versi DP4 Kemendagri berjumlah 190 
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juta orang. 

Terdapat selisih sekitar 4 juta daftar pemilih 

antara data KPU dan Kemendagri. Data DPT 

yang disajikan oleh KPU masih belum valid, 

karena berdasarkan hasil temuan Bawaslu masih 

ada data yang perlu diperbaiki. Temuan Bawaslu 

di antaranya mengenai belum sinkronnya data 

yang ada pada Sistem Pemutakhiran Data 

Pemilih (Sidalih) dengan data yang ditetapkan 

oleh KPU Kabupaten/Kota.  

Misalnya Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan 

hasil Pleno KPU Provinsi menyatakan pemilih 

berjumlah 9.840.562 orang. Namun, data yang 

terdaftar di Sidalih terdapat 9.803.082 orang. 

Masalah ini tidak hanya di Sumatera Utara, tapi 

hampir di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun 

KPU menyatakan data yang valid adalah data 

yang terdapat dalam Sidalih akan tetapi, secara 

legal formal, yang harus dijadikan dasar 

penatapan DPT nasional adalah data yang 

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Di 

samping data yang belum sinkron, Bawaslu juga 

masih menemukan sekitar 11.000 data pemilih 

yang bermasalah, di antaranya karena NIK 

ganda, NIK kosong, status perkawinan tidak 

terisi bahkan hingga pemilih fiktif 

5 2019 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) temukan 

1.013.067 identitas pemilih ganda pada Daftar 

Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2019. Jumlah 

tersebut merupakan hasil dari analisis Bawaslu 

terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 

kabupaten/kota di Indonesia. "Dari 285 

kabupaten/kota dengan 91.001.344 pemilih yang 

terhimpun, ditemukan kegandaan data sebanyak 

1.013.067," Ketua Bawaslu Abhan, Senin 

(10/9/2018). Analisis tersebut meliputi tiga 

elemen data, yaitu nomor induk kependudukan 

(NIK), nama dan tanggal lahir pemilih. 

 

5 fakta soal data pemilih ganda DPT Pemilu 

https://nasional

.kompas.com/r

ead/2018/09/1

3/08580441/po

lemik-data-

pemilih-ganda-

pemilu-2019-

ini-5-faktanya.  
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2019 yang dirangkum Kompas.com: 

1. Ada yang terdaftar sebagai pemilih hingga 

belasan kali 

Data pemilih ganda dalam DPT menunjukkan 

adanya satu orang yang terdaftar sebagai pemilih 

lebih dari satu kali. Satu orang bisa saja terdaftar 

sebanyak 2, 3, atau belasan kali. Komisioner 

KPU Viryan Azis mengatakan, penyebabnya 

bisa bermacam-macam. Pertama, adanya parktik 

administrasi dalam pencatatan data pemilih yang 

masih belum selesai. Misalnya, ada pemilih yang 

sudah memiliki KTP elektronik di suatu tempat, 

namun kemudian pindah. 

2. Diungkap oleh tim Prabowo Subianto dan 

Sandiaga Uno Persoalan DPT ganda awalnya 

diungkap oleh tim pengusung Prabowo 

Subianto-Sandiaga Uno. Sekjen Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, 

pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda 

dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar 

Pemilih Sementara (DPS) milik KPU. Dengan 

adanya temuan ini, mereka meminta KPU 

menunda penetapan DPT hingga bersih dari 

pemilih ganda. 

 

3. KPU bantah jumlah pemilih ganda mencapai 

25 juta 

Viryan optimistis, data pemilih ganda tak sampai 

2 persen dari total DPT yang berjumlah 187 juta. 

Bahkan, KPU menargetkan, jumlah pemilih 

ganda hanya mencapai 1 persen setelah 

dilakukan perbaikan. "Yang kami lakukan adalah 

membersihkan (pemilih ganda), dan kami yakin 

angkanya di bawah 2 persen bahkan 1 persen 

dari total DPT," kata Viryan, di Kantor KPU, 

Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018). 

Sejak awal, KPU tidak yakin dengan angka 25 

juta pemilih ganda. Alasannya, dalam melakukan 

analisis terhadap potensi kegandaan, kubu 

Prabowo-Sandi hanya menggunakan tiga elemen 

data. Tiga elemen tersebut adalah nomor induk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tirto.id/

pemilih-ganda-
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kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir 

pemilih. 

4. Versi Bawaslu, data pemilih ganda ada 2 juta 

Bawaslu memprediksi jumlah pemilih ganda 

pada DPT Pemilu 2019 mencapai 2 juta. Angka 

ini meningkat dari hasil analisa Bawaslu 

sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta 

data pemilih ganda. Angka itu merupakan hasil 

analisa Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota 

dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. "Prediksi 

1,8 sampai 2 juta (data pemilih ganda)," 

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, di kantor 

Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).  

5. Pengecekan pencermatan, hingga 15 

September 2018 Untuk menyelesaikan persoalan 

tersebut, KPU bersama Bawaslu, dan partai 

politik dari tingkat daerah sampai pusat terus 

melakukan pengecekan dan pencermatan. Proses 

ini dilakukan hingga 15 September 2018. Jika 

menemukan data pemilih yang diyakini sebagai 

data ganda, KPU akan langsung mencoret. 

Nantinya, jika pascaperbaikan DPT masih 

ditemukan identitas pemilih ganda, KPU tetap 

akan mencoret data ganda tersebut. 

 

Dalam DPT,  ada yang namanya kosong, datanya 

ganda, NIK-nya kosong, alamatnya kosong. 

Saya pastikan itu bukan data dari Dukcapil," 

Prof. Zudan, Rabu (5/9/2018) 

 

KPU menemukan adanya masyarakat yang 

memiliki data e-KTP ganda. Pencocokan dan 

penelitian yang dilakukan KPU di lapangan 

menemukan adanya warga yang bahkan 

memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

ganda. 

"Dari fakta-fakta lapangan yang kita temui, ada 

temuan-temuan tersebut, sebagai contoh ada 

orang punya KTP elektronik lebih satu, masih 

ada NIK ganda,"  

 

di-dpt-pemilu-

2019-kemelut-

kemendagri-

vs-kpu-cXhc) 

 
https://news.detik.

com/berita/42083

47/kpu-soal-

penyebab-dpt-

ganda-data-

banyak-hingga-

operator-lelah 
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Dari berbagai polemik diatas, terlihat bahwa permasalahan pemutakhiran 

data pemilih untuk menjadi DPT Valid belum terselesaikan  dan masih menjadi hal 

yang mewarnai kisruh pemilu ke pemilu, ada masalah mendasar dan upaya 

penyelesaian yang belum mencapai titik temu dalam setiap pemilu. Mencari akar 

permasalahan dan menemukan solusi yang tepat agar masalah klasik dapat 

terselesaikan dengan baik. Tantangan regulasi, sytem pengelolaan kependudukan 

dan data pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/pemutakhiran data 

pemilih, hal ini semua harus dibenahi jika kita ingin menuju satu titik DPT valid 

demi tegaknya keadilan pemilu.  

 

b. Tantangan Regulasi: Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai 

basis data Pemilih 

Harapan dan tantangan terakit regulasi untuk perbaikan Daftar Pemlih Tetap 

dijawab dengan disempurnkannya perubahan kedua Undang-Undang tentang 

Pilkada yaitu Undang-Undang 10 tahun 2016,  demikian pula dengan disahkannya 

Undang-Undang  Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana diatur 

syarat untuk terdaftar dalam DPT dan menjadi pemilih adalah warga Negara yang 

telah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang 

mengatur tentang syarat memilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 

elektronik (KTP-el) sebagai berikut: 

 Pasal 57 ayat (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara 

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Selanjutnya pada ayat (2) Dalam hal 

warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik. 
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 Pasal 61 ayat (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak 

pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat 

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik. 

 Pasal 200A ayat (3) Surat keterangan sementara dari kepala dinas yang 

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota 

setempat, baik sebagai syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai 

syarat terdaftar sebagai pemilih dapat dipergunakan paling lambat sampai 

dengan bulan Desember 2018. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017  yang 

mengatur tentang syarat memilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 

elektronik (KTP-el) dan pemungutan suara ulang jika tidak menggunakan KTP-el 

sebagai berikut 

 Pasal 210 ayat (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, 

seseorang harus menunjukkan bukti  kartu tanda penduduk elektronik dan bukti 

yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di 

TPS awal. 

 Pasal 348 ayat  (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS 

meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar 

pemilih tetap di TPS yang bersangk:utan; b. pemilik kartu tanda penduduk 

etektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda 

penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar 

pemilih tambahan; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih. 

 Pasal 348 ayat (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar 

pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda 

penduduk elektronik.  

59 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

 Pasal 348 ayat (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dapat memilih di TPS/TPSLN dengan 

menggunakan kartu tanda penduduk elelrtronik. 

 Pasal 372 ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil 

penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS  terbukti terdapat keadaan sebagai 

berikut huruf d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik 

dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. 

Keinginan para pembuat Undang-Undang (Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat/DPR) untuk menjadikan KTP-el sebagai basis data pemilih 

merupakan langkah awal yang diharapkan untuk menjadikan solusi bagi 

permasalahan DPT.  Alur yang diharapkan dengan penetapan hal tersebut yaitu 

sebagai strategi awal untuk menertibkan data kependudukan bagi cikal bakal 

terwujudnya ―single identity number‖ sebagai upaya untuk dapat melaksanakan 

system e-voting, demikian juga ada upaya lebih progresif melalui regulasi untuk 

meningkatkan kesadaran warga Negara untuk aktif melakukan perekaman dan  

memiliki KTP-el. 

KTP-el  untuk menjadi single identity number  hal ini yang paling 

mendasari diterapkannya KTP-el sebagai basis pemilih dengan begitu dapat 

menghasilkan data pemilih yang valid. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam 

mewujudkan kesiapan pemungutan suara secara elektronik yang pranatanya 

disiapkan dengan Undang-Undang  10 tahun 2016 yaitu pada Pasal 85 ayat (1) yang 

berbunyi ―Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: huruf b. 

memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Selanjutnya 

dalam ayat (2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah 

dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan 

mudah‖.   
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Dari regulasi diatas, timbul pertanyaan apakah harapan pemberlakukan 

KTP-el dapat serta merta meredeksi permasalahan DPT? atau menjadi tantangan 

tersendiri dalam Pemilu?.  Pemberlakuan UU 10 tahun 2016 yaitu pilkada serentak 

kedua pemilihan umum kepala Daerah yaitu pilkada serentak di 101  daerah dengan 

rincian 7 provinsi, 18 kota serta 76 kabupaten) yang diseenggaraka pada tanggal 15 

Februari 2017, dan Pilkada serentak ketiga yang diikuti 171 daerah dengan rincian 

17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal  27 

Juni tahun 2018.   

Dari catatan yang muncul misalnya salah satu pernyataan sikap Masyarakat 

Sipil Peduli Pemilu yang tergabung dari bermacam lembaga swadaya masyarakat 

dan akademisi yang concern terhadap pemilu pada tanggal 29 Juni 2018 mengenai 

sejumlah catatan kritis sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 

2018 adalah catatan buruk DPT yang merupakan catatan bagi penyelenggaraan 

pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019. Hal ini menunjukkan bahwa KTP-el 

yang menjadi syarat sebagai pemilih belum menjawab berbagai perosalan kritis 

tentang DPT dalam pilkada 2018 dan masih merupakan hal krusial yang harus 

dibenahi untuk pelaksanaan pemilu tahun 2019. 

Beberapa analisis kendala permasalahan KTP-el dalam pilkada 2018 

sebagai basis data pemilih sebagai berikut: 

 Banyaknya pemilih yang harusnya memiliki hak untuk memilih tetapi belum 

melakukan perekaman KTP-el (pemilih pemula dan warga negara yang belum 

melakukan perekaman) 

 Jumlah alat perekaman KTP-el yang terbatas dan kondisi rusak 

 Jaringan yang sering offline 

 Pencetakan Blangko KTP-el yang terbatas jumlahnya 

 Kesadaran warga Negara untuk melakukan perekamana secara aktif dan untuk 

melaporkan perpindahan penduduk atau mutasi penduduk, serta perubahan 
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status meninggal dunia untuk dilakukan pencoretan datanya dalam sistem 

adiminitrasi kependudukan (sisminduk) yang masih rendah. 

 Jumlah data penduduk belum valid yaitu antara jumlah data penduduk dengan 

jumlah penduduk yang rill berada ditempat tidak sinkron jumlahnya, sehingga 

banyak yang belum melakukan perekaman (data penduduk ada) tetapi ril 

penduduk tidak berada di tempat. Bisa disebabkan dengan mobilitas penduduk 

yang tinggi seperti sedang berada diluar negeri (mahasiswa atau sedang bekerja) 

atau ada kepentingan oknum tertentu yang menyebabkan jumlah data penduduk 

diupgrade (tidak sesuai dengan jumlah data ril penduduknya). 

 SDM birokrasi di tingkat kelurahan/kecamatan di dinas pendukan dan catatan 

sipil (disdukapil) tidak bekerja secara cermat dalam melakukan penginputan 

data, atau penundaan pekerjaan yang juga dapat menyebabkan data entri 

menjadi tercecer atau hilang. 

Dari berbagai analisis kendala permasalahan KTP-el diatas, berbagai 

potensi kerawanan sangat mungkin terjadi antara lain menghasilkan daftar 

penduduk potensial pemilih pemilihan umum (DP4) yang kurang valid sebagai 

sumber awal daftar pemilih yang akan dicocokan dan diteliti oleh petugas 

pendaftaran pemilih (Pantarlih) KPU ditingkat RT/RW sebagai basis Tempat 

Pemungutan Suara (TPS), kemudian dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih 

Sementara (DPS) dan akhirnya ditetapkan menjadi DPT. Hulu daftar pemilih 

adalah DP4 sehingga hulu ini juga harus dibenahi jika ingin menhasilkan DPT yang 

valid. 

c. Kesiapan Sistem Pendataan Pemilih 

Sistem Pendataan pemilih dalam system KPU Sistem Informasi Daftar 

Pemilih (Sidalih), perlu dipertanyakan kembali bentuk pemutakhirannya, apakah 

dalam Sidalih selain kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh 

petugas Pantarlih juga dilakukan update data pemillih terbaru terhadap posisi 
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pemilih yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai pemilih misalnya telah menjadi TNI/POLRI demikian pula 

sebaliknya telah memenuhi syarat, pensiun dari TNI/POLRI untuk dapat 

dimasukkan dalam data pemilih, dan juga pemilih yang sedang terganggu jiwanya 

untuk dilakukan pencoretan dalam system.  

Sistem pemutakhiran data berkelanjutan yang dilakukan KPU dalam bentuk 

Sidalih bentuk sebagai data pasif atau data yang berkembang sesuai dengan proses 

perjalanan hidup pemilih yang hidup dan berkembang serta terupdate proses 

kedudukannya sebagai pemilih. 

Potensi masalah dalam sistem pendataan pemilih berkelanjutan seperti 

Sidalih dalam sistem, adalah tidak update-nya perkembangan data, dikarenakan 

petugas yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih hanya bersifat pasif, 

berbeda halnya dengan petugas Pantarih yang secara aktif melaporkan 

perkembangan data pemilih baik dari perubahan status karena menikah, juga karena 

pekerjaan menjadi TNI/POLRI dan juga telah meninggal dunia. 

Potensi masalah lain adalah lambatnya jaringan internet dan kelelahan dari 

system data yang diakses secara bersamaan di seluruh Indonesia sehingga antara 

data manual dan data sidalilh menjadi tidak sinkron. Belum lagi keterbatasan 

komputer di setiap kantor PPS yang tidak memadai baik sistem hardware dan 

software yang memadai untuk melakukan input, validasi, kroscek dan pencoretan 

data pemilih. 

d. Kesiapan Sumber Daya manusia (SDM) dalam Pendataan pemilih 

Dari segi sumber daya manusia (SDM) setidaknya ada tiga persoalan besar 

yang menjadi hambatan mewujudkan DPT valid; pertama dari segi SDM pengelola 

sumber data dalam hal ini Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Disdukcapil) yang 

merupakan pihak yang mengsuply sumber data ke KPU dalam bentuk DP4 yang 

kemudian akan dimutakhirkan oleh KPU,  kedua dari SDM yang melakukan 
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pendataan dan pendaftaran data pemilih dalam hal ini KPU beserta jajaran sampai 

dengan petugas Pantarlih, yang ketiga adalah kesadaran masyarakat untuk berperan 

serta secara aktif dalam memastikan dirinya terdata atau tidak dalam pemilu. 

Persoalan pertama adalah bersumber dari SDM  Disdukcapil, sejauhmana 

data tersebut valid dan tidak terdapat kegandaan serta keberanian untuk melakukan 

pencoretan atau penghapusan bagi penduduk yang telah meninggal dunia, 

pencoretan ini hanya bisa terjadi jika jajaran SDM di kelurahan secara aktif 

melakkan pemutakhiran data dan juga update data yang tidak ditunda-tunda, sebab 

permasalahan administrasi tercecer atau hilang pada saat akan dilakukan 

penginputan dalam sisminduk juga bisa terjadi, hal ini menimbulkan orang yang 

telah meninggal dunia hidup kembali dalam data penduduk, demikian pula 

pencatatan/penginputan data perpindahan atau mobilitas penduduk tidak upade 

alamat sesuai dengan defacto tempat tinggal penduduk yangn bersangkutan. 

Persoalan kedua adalah SDM Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan 

setiap pemilu sangat bergantung pada  kelihaian dan keuletan petugas Pantarlih 

dalam melakukan pencocokan dan penelitian di setiap TPS demikian pula dengan 

kemampuan dan kapabilitas petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) disetiap 

kelurahan yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan penginputan data dalam 

data pemilih berupa pemilih yang telah berumr 17 tahun pada saat hari H 

pemungutan suara, pemilih yang berubah status telah menikah bagi yang berumur 

dibawah 17 tahun, pemilih yang berubah status/pensiun dari TNI/POLRI serta 

penghapusan data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih antara 

lain meninggal dunia, berubah status menjadi TNI/POLRI dan berubah status 

sedang terganggu jiwanya. Persoalan kedua ini menjadi sumber permasalahan 

utama dalam pemutakhiran data pemilih, dengan analisis sebagai berikut: 

 Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang sebagian besar merupakan 

petugas rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam 
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pemutakhiran data pemilih, umumnya mereka merupakan orang tua lanjut usia 

atau pensiunan ataupun pejabat RT/RWyang memiliki keterbatasan dalam 

melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah kerumah, artinya 

potensi besar Pantarlih untuk bekerja dibelakang meja tanpa melakukan coklit 

dari rumah ke rumah.  Keterbatasan lainnya adalah dalam melakukan 

penambahan pemilih, tulisan tidak mudah terbaca dan kemungkinan besar tidak 

dapat menuliskan NIK secara benar, harusnya dalam pendataan ―dilengkapi 

dengan fotocopy KTP atau Kartu Keluarga‖  sebagai bahan koreksi bagi PPS 

dalam melakukan input daftar pemilih agar terhindar dari tuduhan penambahan 

pemilih fiktif akibat ketelodaran Pantarlih;  

 Keterbatasan dalam hal SDM operator berupa kemampuan IT petugas untuk 

melakukan entri dan penghapusan data dalam data manual dan dalam Sidalih 

 Rekapitulasi tingkat PPS dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan 

sifatnya hanya mengentry dan menghapus data hasil kerja Pantarlih dan 

langsung ditetapkan sebagai DPS.  

Persoalan ketiga adalah kesadaran warga Negara untuk aktif melakukan 

perekaman dan melakukan perubahan status di disdukcapil, agar data yang 

diberikan dapat diupdate sesuai dengan kepentingannya misalnya telah berpindah 

domisili, sehingga alamat dalam KTP-el sudah sesuai dengan alamat domisili, juga 

laporan  telah meninggal dunia sehingga tidak lagi didaftarkan/dihapus dalam data 

kependudukan. 

e. Pendataan Pemilih dalam Pemilihan tahun 2019 

Pendataan pemilih dalam Pemilihan umum tahun 2019 tidak jauh berbeda 

dengan pendataan pemilih dalam pemilihan umum tahun 2014, sumber data pemilih 

yaitu daftar penduduk potensial pemilih pemilihan umum (DP4)  dari kementerian 

dalam negeri, dan juga data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan yang 

bersumber dari KPU untuk dilakukan sinkronisasi. Setelah itu dilakukan pemetaan 
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dan diturunkan sampai ke tingkat TPS di kelurahan untuk dilakukan pencocokan 

dan penelitian oleh panitia pendafataran pemilih (Pantarlih) di setiap kelurahan 

dengan para petugasnya dari tokoh masyarakat/RT/RW yang diharapkan mengenal 

warganya agar dapat menghasilkan data pemilih yangn  lebih valid. Kemudian data 

hasil coklit Pantarlih akan dientri oleh panitia pemungutn suara (PPS) di kelurahan  

dan menghasilkan Daftar Pemilih sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan 

menjadi DPT di tingkat PPS, panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU 

kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dengan tahapan dan waktunya diatur 

dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 218 tentang, tahapan jadwal Pemilihan 

Umum tahun 2019. 

Perbedaan pertama antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019, 

adalah proses pencocokan dan penelitan data pemilih sebagai basis pemilih di TPS 

adalah tidak lagi berdasar pada  defacto atau fakta tempat tinggal pemilih /domisili 

pemilih untuk didaftarkan dalam pemilih di tempat pemungutasn suara (TPS).  Pada 

Pemilu tahun 2019 pencocokan dan penelitian pemilih berdasar pada dejure ―secara 

hukum pemilih beralamat sesuai dengan alamat KTP-el pemilih tersebut, sehingga 

akan didaftarkan sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el pemilih tersebut. 

Perbedaan kedua antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019, basis 

pendataan pemilih didasarkan pada pemilikan terhadap KTP-el, dimana dalam 

pemilu tahun 2019 ini hanya mereka warga Negara Indonesia yang memiliki hak 

pilih dan memiliki KTP-el yang akan dicantumkan sebagai daftar Pemilih. 

Perbedaan ketiga antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019, 

adalah daftar pemilih tetap yang berbasis dejure harus ditambahkan daftar pemilih 

tambahan yang merupakan pemililh A5/pemilih pindahan (berbasis defacto) yang 

kemudian dihitung sebagai dasar untuk menentukan jumlah logisitik surat suara 

dalam setiap TPS ditambah dengan surat suara cadangan sebesar 2%. 

66 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

Perbedaan ke-empat antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019, 

adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memiliki data pemilih yang 

dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan disimpan dalam sistem daftar Pemilih 

(Sidalih) dan juga merupakan sumber data pemilih untuk dimutakhirkan dilakukan 

sinkronisasi dengan DP4, dimutakhirkan dan pada akhirnya ditetapkan menjadi 

DPT pemilu tahun 2019. 

Pada dasarnya dengan pendataan pemilih yang berbasis pada alamat KTP-

el, seharusnya tidak akan memunculkan potensi kegandaan dalam DPT, dengan 

asumsi data NIK dan perekaman KTP-el tidak terdapat kegandaan, artinya human 

error akan diminimalisir dalam pemutakhiran yang dilakukan Petugas pantarlih jika 

mereka bekerja berdasarkan basis pendataan KTP-el sesuai dengan alamat yang 

tertera dalam KTP-el pemilih tersebut. 

f. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai keharusan taat asas Pemilu 

Pemilihan umum dalam konstitusi Pasal 22E ayat (1)  UUD 1945 

menyatakan pemilihan umum dilakasanakan langsung umum bebas rahasia dan 

jujur adil demikian pula ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor  7 tahun 

2017 tentang pemilihan umum, dalam pemaknaan asas pemilu secara ―langsung‖ 

maka hal ini dapat memberikan pemaknaan bahwa DPT valid akan memberikan 

jaminan pemilih untuk dapat memberikan pilihan secara langsung, tidak ada yang 

boleh diwakikan, tanpa ada sekat administrasi yang membatasi dalam pelaksanaan 

hak konstiusional secara langsung oleh rakyat dengan memilih wakil-wakilnya 

yang berkualitas dan menjamin perpanjangan suara di konstituen mereka dapat 

secara langsung ditentukan oleh rakyat itu sendiri. 

Secara ―umum‖ dalam asas ini mengandung pengertian bahwa dapat diikuti 

seluruh warga negara yang telah memiliki hak menggunakan suara serta proses dan 

hasil pemilu ini dapat terlegitimasi secara umum. DPT valid ini data 

merepresentasikan pilihan yang mewakili keseluruhan kehendak rakyat sehingga 
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menghasilkan para penyelenggara Negara dan pemimpin Negara yang mewakili 

dan memiliki kredibilitas. 

Secara ‗bebas‘ dalam asas ini mengandung pemaknaan pemilih memberikan 

suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, tidak ada pemaksaan kehendak 

dalam pemilu termasuk diantaranya dalam DPT yang dapat mencederai proses dan 

hasil pemilu, DPT yang bebas dengan kepentingan dan intrik dalam proses 

pemutakhiran dan penetapannaya akan menjamin asas pemilu yang bebas. 

Secara ―rahasia‖ dalam asas ini mengandng pengertian suara yang diberikan 

oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri, setiap warga 

Negara yang dijamin hak pilihnya dalam DPT dijamin kerahasiaannya untuk 

mendapatkan hak pilih dan memilihnya dalam pemilu. 

Secara ‗jujur‘ dalam asas ini mengandung pemaknaan bahwa DPT yang 

valid bersumber dari proses dan hasil yang jujur dalam setiap pemilu, kejujuran 

merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan pemilu termasuk dalam pemaknaan 

DPT yang valid. harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa 

setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, 

dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat 

yang akan terpilih. 

Secara ―adil‖ dalam asas ini mengandung pengertian bahwa,keadilan paling 

mendasar tidak ada keberphikan dalam proses maupun hasil termasuk dalam DPT 

yang valid akan memberikan keadilan semua stakeholder pemilu. perlakuan yang 

sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada diskriminasi atau 

pengistimewaan terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil 

mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta Pemilu, tetapi juga kepada 

penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai 

hak dan kewajibannya.  
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Pemilu yang bebas dan adil mengharuskan pemberian kesempatan warga 

negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa hak pilih. Hak pilih 

(memilih dan dipilih) adalah hak dasar setiap warga negara yang merupakan hak 

asasi manusia berupa hak sipil dan hak politik. Berdasarkan Pasal 25 pada Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang International Covenant on Civil and 

Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi 

pendorong negara untuk berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi, 

memajukan, menegakan dan memenuhi, serta menghormati juga mengakui hak 

pilih sebagai Hak Asasi Manusia. 

g. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Valid sebagai keharusan taat prinsip Pemilu 

Prinsip penyelenggaraan Pemilihan umum pada Pasal 3 Undang-Undang  

No. 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, 

ketertiban umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitatas, kemudian dalam peraturan 

KPU ditambahkan prinsip aksesibilitas. 

Secara ―mandiri‖ DPT valid dapat diartikan sebagai proses dan pelaksanaan 

yang bebas dari tekanan siapapun baik proses maupun hasil yang dicapai dalam 

mendapatkan DPT yang valid,  proses pemutakhiran data pemilih yang bebas dan 

mandiri akan memberikan keadilan dalam pemilu. Penyelenggara Pemilu bebas 

atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan 

atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. 

Secara ―jujur‖ DPT valid  dapat dimkanai sebagai proses dan pelaksanaan 

serata penetapan yang mencerminkan kejujuran/ sesuai dengan fakta dan 

kebenaaran data yang sesungguhnya. Bagi, Penyelenggara Pemilu didasari niat 

untuk semata-mata terselenggaranya Pemutakhiran data pemilih tetap valid sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau 

golongan.  
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Secara ―berkepastian hukum‖ DPT valid dapat diartikan sebagai upaya 

menjamin kepastian hukum bagi warga Negara yang memiiki hak pilih untuk dapat 

diilih dan memilih guna mewujudkan kehidupan  demokratis melalui pelaksanaan 

pemilu. Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Secara ―tertib‖ DPT valid dapat dimaknai bahwa proses dan pelaksanaan 

DPT harus selalu berdasarkan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan 

berdasarkan jadawal tahapan dalam setiap pemilu dan dengan tertib dilaksanakan  

(PKPU tahapan, program dan jadwal). Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, 

fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, 

keserasian, dan keseimbangan. 

Secara ―terbuka DPT valid dapat diartikan sebagai proses dan hasil yang 

terbuka tidak ada hal yang ditutupi dalam proses pendataan pemilu, pemilih dapat 

mengetahui bagaimana proses pendataan dan bagaimana berpartisipasi untuk 

mendapatkan hak pilihnya. Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi 

yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi 

publik. 

Secara ―proporsional‖ DPT valid dapat dimaknai sebagai proses dan hasil 

yang secara berimbang bebas dari kepentingan pribadi atau golongan dengan 

mengedepankan kepentingan Bangsa dan Negara. Penyelenggara Pemilu menjaga 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk 

mewujudkan keadilan. 

Secara ‗profesional‘ DPT valid dapat diartikan bahwa proses dan 

tahapannya dilaksanakan secara penuh tanggaungjawasb sesuai dengan 

kewenangangn yang diberikan dan dengan prosedur yang ditetapkan dan 

dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur yang telah direncanakan. Penyelenggara 
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Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas 

dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. 

Secara ‗akuntabel‘ DPT valid dapat dimaknai sebagai upaya 

pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemilu dalam proses dan pentepan 

DPT, semuanya dapat diukur dan dicapai hasilnya berdasarkan target output dari 

DPT valid yang diinginkan dalam setiap penyelenggaran pemilu. Penyelenggara 

Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Secara ―efektif‖ DPT valid dapat dimaknai sebagai proses dan pelaksanaan 

tepat guna dan berdaya guna, proses hasilnya dapat dicapai secara tepat, serta hasil 

yang berdasarkan sumber data yang valid akan menjamin legalistas tujuan dan 

target yang dicapai. Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan 

dengan tepat waktu. 

Secaa ―efisien‖ DPT valid dapat diartikan sebagai upaya menghasilkan DPT 

yang melalui proses dan pasca penetapannya mengandung unsur efisien dari segi 

penggunaan sumber daya yang ada, termasuk diantara dapat menjamin pelaksanaan 

pemilu yang tidak memboroskan anggaran negara, karena DPT valid akan tepat 

sasaran dan logistik yang disediakan dan tersedia dalam setaip penyelenggaraan 

pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Penyelenggara Pemilu memanfaatkan 

sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur 

dan tepat sasaran. 

Secara ―kepentingan umum‖ DPT valid  dapat dimaknai sebagai 

perwujudan kepentingan umum dan dapat mewakili kepentingan rakyat 

banyak/pemilih secara khusus yang termuat dalam DPT dan bukan kepentingan 

golongan tertentu.  Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
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Secara ‗aksesibilitas‘ DPT dapat diartikan sebagai upaya menjamin akses 

pemilih yang memiliki hak untuk terdata dengan baik dari segi penyandang difabel 

sehingga dalam TPS dapat menyediakan segala sarana untuk mewujudkan hak 

penyandang difabel sepeti tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita 

serta disabilitas lainnya. Kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi 

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 

h. Indeks Kerawanan Data Pemilih DKI JakartaTahun 2019 

Persoalan Pemutakhiran data pemilih di Provinsi DKI Jakarta tidak jauh 

berbeda dengan permasalahan yang dialami secara nasional, dari segi regulasi, 

system dan juga SDM pendataan pemilih, terlebih dengan kesibukan dan kepadatan 

penduduk serta mobilitas yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam 

melakukan pemutakhian data pemilih di Provinsi DKI Jakarta. 

Indeks kerawanan pemilu tahun 2019, merilis empat dimensi kerawanan 

pemilu yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraaan yang bebas dan adil, 

kontestasi dan partisipasi, masing-masing memiliki 4 sub dimensi dengan 16 sub 

dimensi total. Secara umum Provinsi DKI Jakarta menempati kerawanan sedang 

dengan indeks 44,78, tetapi jika dilihat dari sub dimensi hak pilih yang merupakan 

dimensi penyelenggaraaan yang bebas dan adil maka beberapa kabupaten kota 

mendapatkan kerawanan tinggi dengan skor indeks sebagai berikut: 

 Kabupaten Adminsitrasi Kepulauan Seribu mendapat skor 63,64 kategori 

kerawanan sedang 

 Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapat skor 90,91 kategori kerawanan 

tinggi 

 Kota Administrasi Jakarta Selatan mendapat skor 54,55 kategori kerawanan 

sedang 

 Kota Administrasi Jakarta Barat mendapat skor 72,73 kategori kerawanan 

tinggi 
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 Kota Administrasi Jakarta Timur mendapat skor 54,55 kategori kerawanan 

sedang 

 Kota Administrasi Jakarta Utara  mendapat skor 54,55 kategori kerawanan 

sedang 

Akurasi data pemilih menjadi sub dimensi positif, sedangkan  hilangnya hak 

pilih,  data pemilih yang tidak komprehesif, akurat, dan mutakhir menjadi sub 

dimensi negatif yang memberikan kontribusi terhadap kerawanan tinggi disuatu 

daerah. 

Potensi kerawanan yang tinggi dari sub dimensi hak pilih di Kota Jakarta 

Pusat dan Kota Jakarta Barat, yang berarti bahwa potensi untuk kehilangan hak 

pilih di daerah tersebut sangat tinggi, demikian pula kerawanan sedang di 4 (empat) 

kabupaten kota yang lainnya, hal ini menjadi peringatan bagi Bawaslu Provinsi 

DKI Jakarta beserta jajarannya untuk melakukan pengawasan yang komprehensif 

dan holistik demi menegakkan keadilan pemilu tahun 2019.  

i. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih DKI Jakarta pada Pemilu tahun 

2019 

Badan pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta telah 

melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih untuk 

menghasilkan DPT yang valid sesuai dengan jenjang pelaksanaan tahapan tersebut, 

melalui Perbawaslu No. 24 tahun 2018 tentang  pengawasan pemutakhiran data dan 

penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. Pengawasan oleh Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh penyelenggara pengawasan hirarkis dibawahnya 

dengan Panwaslu Kabupaten/Kota (sebelum menjadi badan Permanen/Bawaslu 

Kabupaten/Kota yang anggotanya dilantik pada tanggal  15 agustus 2018), Panitia 

Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) yang beranggotakan 3 (tiga) orang 

setiap kecamatan dan Panitia Pengawas pemilu kelurahan (Panwaskel) yang 

beranggotakan 1 (satu) orang setiap kelurahan.  
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Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas 

PKPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraaan 

pemilihan umum tahun 2019, Pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu 

Provinsi DKI Jakarta dilakukan sejak penerimaan Data pemilih dari KPU ke KPU 

provinsi pada tanggal 25 Maret 2018 dan kemudian dimutakhirkan oleh Pantarlih 

yang diawasai oleh Panwaskel disetiap kelurahan dengan berbasis RT RW. 

Tahapan, program, dan jadwal pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar 

pemilih pada pemilu tahun 2019 sebagai berikut: 

 

No Program/Kegiatan Awal Akhir 

a Penyerahan 17 Desember 2017 17 Desember 2017 

 

Data Kependudukan untuk 

penyusunan daftar pemilih dari 

Kementerian Dalam Negeri 

(WNI) kepada KPU 

  

 

Data WNI bertempat tinggal di 

luar negeri untuk penyusunan 

daftar Pemilih luar negeri dari 

Kementerian Luar Negeri 

kepada KPU 

  

b 

Sinkronisasi data kependudukan 

dan data Warga Negara 

Indonesia di luar negeri 

18 Desember 2018 17 Februari 2018 

c 

Penyandingan Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) Pemilu terakhir 

dengan DP4 hasil sinkronisasi 

oleh KPU 

18 Februari 2018 24 Maret 2018 

d 

Penyerahan data Pemilih dari 

KPU ke KPU Provinsi/KIP 

Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

25 Maret 2018 16 April 2018 

e Pemuktakhiran data pemilih 17 April 2018 17 Mei 2018 
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(pencocokan dan penelitian) 

f 

Penyusunan bahan Daftar 

Pemilih Sementara Hasil 

Pemutakhiran oleh PPS 

18 Mei 2018 8 Juni 2018 

g 

Penyusunan bahan Daftar 

Pemilih Sementara Hasil 

Pemutakhiran oleh PPK 

9 Juni 2018 14 Juni 2018 

h 

Rekapitulasi Daftar Pemilih 

hasil pemutakhiran dan 

penetapan DPS oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

15 Juni 2018 17 Juni 2018 

i 
Rekapitulasi DPS di KPU 

Provinsi/KIP Aceh 

18 Juni 2018 20 Juni 2018 

j 

Penyampaian hasil rekapitulasi 

DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh 

kepada KPU 

21 Juni 2018 23 Juni 2018 

k Rekapitulasi DPS di KPU 23 Juni 2018 25 Juni 2018 

l Pengumuman DPS 18 Juni 2018 1 Juli 2018 

m 

Penyerahan salinan DPS kepada 

Partai Politik tingkat kecamatan 

oleh PPS 

18 Juni 2018 1 Juli 2018 

n 
Masukan dan tanggapan 

masyarakat 

18 Juni 201 8 Juli 2018 

o Perbaikan DPS 8 Juli 2018 21 Juli 2018 

p 

Penetapan Daftar Pemilih 

Sementara Hasil Perbaikan 

(DPSHP) 

22 Juli 2018 22 Juli 2018 

q Perbaikan DPSHP 30 Juli 2018 12 Agustus 2018 

r 

Penyampaian perbaikan DPSHP 

oleh PPS kepada KPU/KIP 

Kabupaten/Kota melalui PPK 

2 Agustus 2018 15 Agustus 2018 

s 

Rekapitulasi DPSHP Akhir dan 

Penetapan DPT oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

15 Agustus 2018 21 Agustus 2018 

t Penyampaian hasil penetapan 22 Agustus 2018 28 Agustus 2018 
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dan rekapitulasi DPT oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota 

kepada KPU, KPU Provinsi/KIP 

Aceh, PPK dan PPS 

u 

Penyerahan salinan DPT kepada 

Partai Politik peserta Pemilu 

tingkat kabupaten/kota dan 

kecamatan 

22 Agustus 2018 28 Agustus 2018 

v Pengumuman DPT 28 Agustus 2018 17 April 2019 

w 
Rekapitulasi di KPU 

Provinsi/KIP Aceh 

29 Agustus 2018 31 Agustus 2018 

x 

Penyampaian hasil rekapitulasi 

DPT di KPU Provinsi/KIP Aceh 

kepada KPU 

1 September 2018 3 September 2018 

y Rekapitulasi di KPU 4 September 2018 6 September 2018 

z Daftar Pemilih Tambahan 28 Agustus 2018 18 Maret 2019 

aa Penyusunan DPTb oleh PPS 10 Februari 2019 3 Maret 2019 

ab Rekapitulasi DPTb oleh PPK 4 Maret 2019 9 Maret 2019 

ac 

Rekapitulasi dan Penetapan 

DPTb oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

10 Maret 2019 12 Maret 2019 

ad 
Rekapitulasi DPTb di KPU 

Provinsi/KIP Aceh 

13 Maret 2019 14 Maret 2019 

ae 

Penyampaian hasil rekapitulasi 

DPTb di KPU Provinsi/KIP 

Aceh kepada KPU 

15 Maret 2019 16 Maret 201 

af Rekapitulasi DPTb di KPU 17 Maret 2019 18 Maret 2019 

ag Pengumuman DPTb 19 Maret 2019 17 April 2019 

ah Pemasukan data DPK 18 April 2019 18 Mei 2019 

 

Pada tahapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 

yang seharusnya dilakukan pada tanggal  22-28 Agustus 2018, dilakukan 

penundaan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta 
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dikarenakan tidak sinkronnya data Sidalih dengan data manual juga timbul 

beberapa keluhan seperti lambatnya Sidalih dalam proses sinkronisasi data tersebut. 

Pada tahapan Rekapitulasi di KPU yang seharusnya diaksanakan tanggal 4-

6 September 2018, dilakukan penundaan menjadi tanggal 15 September 2018  atas 

rekomendasi Bawaslu RI dikarenakan KPU harus melakukan penelusuran kembali 

dan pencoretan data pemilih ganda yang diketemukan oleh Bawaslu di seluruh 

Indonesia. Artinya bahwa masih terdapat invalid dalam DPT yang seharusnya baik 

secara regulasi, sistem pendataan dan SDM petugas pemutakhiran data pemilih 

sudah cukup memadai utuk menghasilkan DPT yang valid. 

Pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih ini yang idak kalah 

pentingnya adalah penyusunan DPTb dan pemasukan data DPK, karena hal ini 

merupakan potensi pleanggaran administrasi yang dapat meningkatkan kecurangan 

dalam pemungutan dan penghitungan suara, sebagai contoh orang yang telah 

mendaftarkan  menjadi DPTb di TPS  tempat pemilih tersebut berdomisili tetapi 

tidak dicoret dalam DPT asalnya maka dapat digunakan untuk melakukan 

pencoblosan kembali di TPS dimana pemilih terdaftar sebelumnya. Sehingga 

pengawasan terhadap DPTb ini menjadi sangat penting dan konsen dilakukan oleh 

Panwaskel juga dalam hal distribusi undangan (C6) nantinya  harus diawasi 

berkenaan dengan mereka yang telah mendapatkan formulir A5 atau pindah 

memilih, untuk tidak lagi mendapat undangan (C6) pada TPS asal dimana pemilih 

tersebut terdaftar dalam DPT.  

Potensi pelanggaran lainnya adalah PPS juga dapat memberikan formulir 

A5/ pindah memilih (DPTb) tetapi dalam prakteknya belum terdaftar dalam DPT, 

karena secara administrasi, belum ada system secara online yang memudahkan 

kroscek terhadap pemberian DPTb dan tidak pula dapat dilakukan kroscek apakah 

mereka telah terdaftar di DPT TPS asal,  hal lain adalah setelah mendaptkan DPTb, 

pemilih juga dapat menggunakan DPK dengan menggunakan KTP-el di TPS sesuai 
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dengan alamat  pemililh yang bersangkutan. Artinya Panwaskel harus bekerja lebih 

ekstra untuk melakukan pengawasan dalam potensi pelanggaran ini. 

Sebagai catatan pada pilkada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, jumlah 

DPTb pada putaran pertama Pilgub DKI Jakarta yang dilaksanakan 15 Februari 

2017 tercatat sebanyak 237.003 pemilih. terdiri dari 109.238 pemilih laki-laki dan 

127.765 pemilih perempuan, jumlah ini kemudian diakomodir dalam putaran kedua 

dengan melakukan perubahan jumlah DPT putaran kedua.  Hal in bermakna dengan 

jumlah DPTb  yang sangat besar, bukan tidak mungkin hal ini dapat terjadi kembali 

pada Pemilu tahun 2019 mengingat belum validnya DPT  dan Provinsi DKI Jakara 

sebagai ibukota Negara yang memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang 

tinggi. 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Sejarah penyusunana daftar Pemilih tetap disetiap pemilu, masih terdapat 

bebagai kekisruhan, DPT yang tidak valid, DPT Ganda, pemilih tidak terdaftar 

dalam data pemilih, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam 

DPT seperti meninggal dunia, pemilu tahun 2019 juga masih mengalami hal 

yang serupa. Kecurangan sangat dimungkinkan jika DPT tidak valid, sebab 

sumber data yang paling utama dan penting adalah DPT. Olehnya itu DPT 

pemilu yang valid tahun 2019 menjadi keharusan demi menegakkan keadilan 

pemilu 

2. Tantangan regulasi terkait upaya menciptakan daftar Pemilih tetap  valid pada 

pemilu tahun 2019 dengan pemberlakukan KTP-el sebagai basis pendataan 

pemilih, harusnya bisa mereduksi berbagai permasalahan mislanya NIK ganda, 

NIK tidak valid. Demikian pula halnya dengan pemberlakukan pendataan 

pemilih yang berbasi pada dejure yaitu pada alamat KTP-el pemilih yang 

bersangkutan harusnya dapat mereduksi potensi data ganda, karena didaerah 
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Provinsi DKI Jakarta yang mobilitas penduduknya sangat tinggi, kemungkinan 

kegandaan tinggi akan terjadi jika secara defacto dilakukan pendataan, pemilih 

bisa terdaftar berkali-kali baik di alamat TPS asal secara dejure dan juga secara 

defacto seusai dengan alamat domisili. 

3. Kesiapan system dan kesiapan SDM dalam pemutakhiran data pemilih: 

Kesiapan sistem yang pertama adalah dari hulunya yaitu data KTP-el yang 

mutakhir sebagai sumber DP4 dari Kementerian Dalam Negeri, pada pemilu 

tahun 2019  telah mengalami kemajuan dibanding dengan pemilu sebelumnya, 

namun system KTP-el sendiri masih mengalami berbagai hambatan-hambatan 

dalam menunjukkan kinerja maksimalnya antara lain perekaman dan update 

data yang belum maksimal; Kesiapan system yang kedua adalah Sidalih yang 

dikelola oleh KPU, hal ini juga sudah mengalami kemajuan dibanding pemilu 

sebelumnya dikarenakan dengan Sidalih dapat mendeteksi potensi kegandaan 

dan analisis secara system sehingga dengan mudah data ganda atau tidak 

memenuhi syarat sebagai pemilih dapat  diketemukan, namun berbagai 

hambatan lainnya muncul seperti jaringan yang lambat dan terjadi error system 

karena diakses secara bersamaan diseluruh wilayah Indonesia. Kesiapan SDM 

ini baik bagi updatenya KTP-el dan juga update data untuk pemutkhiran data 

oleh KPU sampai dengan jajaran dibawahnya, perlu peningkatanan kapasitas 

dan kompetensi dalam hal pemutakhiran data, turun ke lapangan pencatatan dan 

pencoretan, data entri di komputer, banyak kesalahan dalam hal administrasi 

yang secara substansi dapat menghambat pemilih untuk dapat menggunakan 

hak pilihnya secara substansial dan konstitusional. 

4. DPT valid sebagai upaya taat  asas dan prinsip pemilu tahun 2019, dengan DPT 

Valid maka pelaksanaan asas pemilu yang luber dan jurdil serta prinsip 

penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, tertib, 

terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan 

79 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

umum dan aksesibilitas dapat terlaksana dengan baik. DPT Valid akan 

menjamin pemilu dilkasanakan secara berkeadilan dan memiliki integritas dan 

legitimasi yang kuat dalam proses maupun hasil pemilu itu sendiri. 

5. Upaya pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya terhadap 

Pemutakhiran Data Pemilih guna menegakkan keadilan pemilu tahun 2019 

yaitu memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan 

secara tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan tahapan, program dan jadwal 

pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu tahun 

2019, memastikan hak pilih Warga Negara tidak ada yang terlewatkan dalam 

pemutakhiran data pemilih, memastikan DPT tidak terdapat kegandaan yang 

berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.  
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BAGIAN 

4 

 

 

Memastikan Data Pemilih Pemilu 2019 
Oleh Achmad Fachrudin 

 

 

Abstraksi 

Kisruh data pemilih kembali terulang di Pemilu Serentak 2019, dengan berbagai 

penyebab nyaris sama dengan pengalaman Pemilu sebelumnya. Akibatnya,  

penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi molor. Semula DPT ditetapkan  

pada  5 September 2018,  namun karena  masih ada sekitar 6 jutaan data invalid 

versi kubu Prabowo-Sandi, 1,8 juta  versi Bawaslu, dan versi KPU hanya tinggal 

795 ribu nama pemilih ganda dari 185 juta DPT, penetapan DPT ditunda hingga 

16 September 2018.  Ternyata penundaan waktu tersebut hanya mampu membuat 

KPU menyajikan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) secara kuantitatif (jumlah). 

Sedangkan terkait dengan problema invaliditas data dan data ganda, belum bisa 

dituntaskan.  Dampaknya, KPU kembali harus menelen pil pahit dengan diberi 

perpanjangan dua bulan untuk memperbaikinya. Mengingat perbaikan data 

pemilih merupakan hal rumit dan kompleks, direkomendasikan agar perbaikan 

data pemilih fokus pada data invalid/data ganda yang dipersengketakan, 

menyepakati metode perbaikan yang digunakan, solusi lain jika perbaikan data 

pemilih tidak bisa terwujud sampai batas waktu yang ditentukan, dan lain-lain. 

 

A.  Aspek Pengaturan 

Pemilihan Umum (Pemilu)1 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

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

                                                           
1  UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 ayat 1.  
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anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945.  Frasa kedaulatan rakyat sebagaimana dimuat dalam UU No. 7 tahun 

2017 tentang Pemilu dapat dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara 

dipegang atau terletak di tangan rakyat.2 Jika frasa kedaulatan rakyat 

dikontektualisasikan dengan demokrasi yang acapkali didefinisikan sebagai ―suatu 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat‖ (demoracy is government, 

by the people, and for the people‖3, maka demokrasi hanya terwujud manakala 

manakala rakyat benar-benar berdaulat dalam proses berdemokrasi. 

Robert A. Dahl4 menyatakan, demokrasi idealnya harus memiliki syarat adanya 

persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, 

partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam 

proses pembuatan keputusan secara kolektif, dan kontrol terakhir terhadap agenda, 

yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana 

yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk 

mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili 

masyakat. Sementara Institute for Demokracy and Electoral Assistence (IDEA) 

merumuskan 15 (lima belas) standar Pemilu demokratis. Dari 15 standar tersebut, 

dua poinnya mengatur terkait dengan hak untuk memilih (4) dan hak pilih serta 

terkait dengan hak pemilih dan pemilih terdaftar (6).5  

                                                           
2  Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pres, 2012,  hal 19. 
3  William Ebestien, ―Democracy‖, dalam William D. Hasley and Bernard Johnson (eds), Collier‘s Encyclopedia, 

New York: MacMillian Educational Company,1998,  VII, hal 75. 
4 Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi,  Menjalajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat,  

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001,  hal. 52 
5
  Sedangkan 13 (tiga belas) kriteria lainnya adalah (1) penyusunan kerangka hukum, (2) sistem Pemilu, (3) 

penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit Pemilu, (5) Badan Pelaksana Pemilu, (7) akses kertas 

suara Parpol dan kandidat,  (8) kampanye Pemilu demokratis, (9) akses media dan kebebasan berekpressi, 

(10) pembiayaan dan pengeluaran kampanye, (11) pemungutan suara, (12) penghitungan dan tabulasi suara, 

(13) peranan wakil partai dan kandidat, (14) pemantauan Pemilu, dan (15) kepatuhan dan penegakan hukum. 

 Lebih jauh baca: International IDEA, Standar-standar International Pemilu; PedomanPeninjauan 

Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta, International IDEA, 2004. 
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Data pemilih menjadi sangat penting dalam kontek Pemilu demokratis 

setidaknya disebabkan lima argumen yakni: pertama, terkait dengan legitimasi dan 

akseptabilitas terhadap hasil  Pemilu; kedua, menyangkut tingkat kepercayaan 

(trust)  stakeholder Pemilu terhadap Penyelenggara Pemilu;  ketiga, terkait dengan 

perencanaan logistik Pemilu khususnya pengadaan surat suara; keempat, terkait de-

ngan target partisipasi pemilih yang  hendak dicapai, dan kelima, terkait kegiatan 

pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi perolehan 

suara dan penetapan hasil Pemilu/Pilkada di semua tingkatan. 

Menurut Paul R. Abbramson (1995) dalam ―Political Participation‖
6
 sebagaimana 

dikutip Hasyim Asyari, hak pilih dianggap memiliki karakter demokratis bila 

memenuhi empat prinsip, yaitu: umum (universal), setara (equal), rahasia (secred), 

dan langsung (direct). Sementara itu, Daftar Pemilih dikategorikan berkualitas 

manakala memenuhi tiga prinsip utama, yakni: pertama, komprehensif. Maksudnya, 

harus memuat semua WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, baik 

yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua, akurat, yakni: harus 

memuat informasi identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak 

ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. Ketiga,  

mutakhir, yakni:  Daftar Pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu 

pada hari pemungutan suara. 

Hak pilih harus dijunjung tinggi karena merupakan amanat UUD 1945 Pasal 27 

ayat 1 yang menyatakan bahwa ―segala warga kegara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya.‖ Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 

menentukan bahwa: ―(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

                                                           
6 Hasyim Asy‘ari, Arah dan Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju 

Perbaikan, Perludem, 3 April 2013, hal 3. 
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hukum‖; ―(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan.‖ 

Kemudian semangat UUD 1945 tersebut ditindaklanjuti dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 

yang menyebutkan, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan 

dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh 

konstitusi, UU maupun konvensi internasional. Pada Putusan MK tersebut 

ditegaskan, pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak 

dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.‖  Bukan 

hanya di UU Pemilu, UU lainpun, misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia Pasal 43 menegaskan bahwa ―setiap warga negara berhak untuk 

dipilih dan memilih dalam pemilihan‖. 

Jangan dilupakan, hak pilih merupakan komitmen dan konsensus global yang 

diatur pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang 

menyebutkan bahwa: ―(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan 

negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil 

yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama 

untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus 

menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam 

pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang 

bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia 

ataupun menurut caracara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan 

suara‖.  

Demikian pentingnya data pemilih, konstruksi hukum Pemilu banyak mengatur 

tentang hak pemilih. Hal ini dapat disimak dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang 

Pemilu yang sekurang-kurangnya memuat 22 pasal terkait hak pemilih. Tidak 

cukup sampai disitu, KPU juga menerbitkan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang 
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Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan 

PKPU No. 12 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri 

Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Tidak cukup sampai disitu, KPU juga menerbitkan 

sejumlah buku Petunjuk Teknis dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih. 

Antara lain buku kerja Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu 

2019. Buku kerja Pantarlih tersebut sebagai panduan sekaligus catatan/laporan 

pelaksanaan kerja pencocokan dan penelitian (Coklit) bagi Pantarlih. Buku Kerja 

ini wajib digunakan oleh Pantarlih agar kegiatan Coklit terlaksana secara  cermat, 

tertib, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih 

menjadi semakin lebih baik. 

KPU harus dapat melaksanakan pengelolaan data pemilih, berdasarkan prinsip-

prinsip Penyelenggara Pemilu serta Kode Etika Penyelenggara Pemilu. Prinsip-

prinsip Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang pada UU No. 7 tahun 2017 

tentang Pemilu Pasal  3, yakni: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; 

e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. 

efisien. Pengertian prinsip-prinsip tersebut dijelaskan lebih rinci  dalam Peraturan 

Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 

Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906), 

yang berlaku sejak tanggal 11 September 2012. 

Sejauh menyangkut pengaturan pemilih, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu 

sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan dibandingkan dengan UU 

Pemilu/Pilkada sebelumnya. Beberapa poin baru yang diatur UU No. 7 tahun 2017 

yang berbeda dengan UU Pemilu sebelumnya (UU No. 8 tahun 2012) diantaranya 

terkait: 
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1. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah 

pernah kawin mempunyai hak memilih. Di UU No. 8 tahun 2012 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2012 disebutkan, Pemilih adalah 

Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun 

atau lebih atau sudah/pernah kawin.  

2. UU No. 7 tahun 2017 Hanya mengenal e-KTP sebagai identitas 

kependudukan yang digunakan sebagai syarat memilih. E-KTP adalah Kartu 

Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi 

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah. 

Namun di PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di 

Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu  masih ada pengaturan 

tentang Surat Keterangan (Suket), yakni surat yang diterbitkan oleh dinas 

yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.  

3. Tidak ada nomenklatur Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) untuk pemilih 

pindah. Istilah yang digunakan adalah  Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), 

yakni: Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang 

karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk 

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara 

di TPS lain.  

4. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah 

pernah kawin mempunyai hak memilih. Di UU No. 8 tahun 2012 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2012 disebutkan, Pemilih adalah 

Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun 

atau lebih atau sudah/pernah kawin.  
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5. Pengurusan surat keterangan pindah memilih (form A.5) lebih lama, yakni: 

30 hari.  

 

B. Akar Masalah  

Sekalipun KPU sudah dibekali dengan perangkat peraturan perundangan dan 

kode etik Penyelenggara Pemilu serta berpengalaman dalam menyelenggarakan 

Pemilu, tak urung data pemilih acapkali terus menjadi sumber masalah dan konflik 

dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu. Mengapa hal ini terjadi?  Banyak faktor 

penyebabnya. Tetapi yang paling fundamental atau mendasar karena sejumlah  

problem di tingkat hulu belum sepenuhnya atau tidak pernah berhasil dituntaskan 

sehingga berdampak terjadinya problem di tingkat hilir. Dalam perspektif yang lebih 

luas karena kita sebagai bangsa tidak pernah belajar dari sejarah sehingga problem 

tersebut terus mengalami involusi. Sumber masalah di tingkat hulu itu antara lain 

sebagai berikut: 

Pertama, proyek/program e-KTP tidak tuntas7 dalam arti Wajib e-KTP mempunyai 

e-KTP sehingga terwujud  SIN (Single Identity Number). Hal ini berdampak signifikan 

terhadap berbagai kegiatan Pemilu. Seperti pengelolaan data pilih, pencocokan dan 

penelitian (Coklit), pemutakhiran data pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementarea 

(DPS), pemungutan suara, pengelolaan dan distribusi logistik (surat suara) Pemilu, dan 

                                                           
7
 Ketidaktuntasan tersebut antara lain dipicu oleh korupsi terhadap proyek e-KTP untuk tahun 2011 dan 2012 

yang terjadi sejak 2010-an. KPK menemukan fakta,  negara mengalami keruigan sebesar Rp 2,314 triliun. 

Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai 

tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan 

DPR seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setya Novanto. Setelah 

melalui persidangan yang panjang, akhirnya para terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan. 

Khusus kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto, divonis hukuman pidana penjara selama 15 

tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. 
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lain sebagainya. Padahal jika proyek e-KTP tuntas dan SIN terwujud, masalah data 

pemilih sebagian besar bisa teratasi. Nantinya tidak akan ada lagi yang namanya Surat 

Keterangan (Suket). Tetapi jika e-KTP belum juga rampung, data pemilih pada Pemilu 

2019 tetap berpotensi akan menimbulkan masalah. 

Kedua, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh 

pemerintah kepada  KPU belum seluruhnya bersih (clear) dan memenuhi prinsip data 

pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat sehingga berkontribusi terhadap 

terjadinya inakurasi data pemilih.  Tetapi tudingan seperti ini ditolak Kemendagri 

dengan menganggap data dari Kemendagri sudah bersih (clear). Bahkan lengkap 

dengan data by name dan by address.  Sebaliknya, KPU lebih percaya dengan 

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Akibatnya, bukan menyelesaikan problem 

data pemilih malah justeru memperkeruh.   

Ketiga, belum terintegrasinya data base kependudukan berbasis Sistem  Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem 

Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dikelola oleh KPU. Padahal jika antara SIAK 

dengan Sidalih sudah diintegrasikan,  dapat digunakan secara otomatis untuk melakukan 

cek dan kroscek data di kedua belah pihak. Karena antara SIAK dengan Sidalih belum 

terintegrasi, maka ketika terjadi data bermasalah, tidak segera dapat diketahui dan 

dideteksi penyebabnya. Yang sering terjadi justeru saling lempar kesalahan antara pihak 

terkait.  

Selain itu, munculnya data masalah dalam DPS atau DPT berhubungan dengan 

faktor sumber daya manusia (SDM) dan manajemen data pemilih. Problem ini terkait 

banyak hal, seperti: terbatasnya kualitas SDM khususnya pada jajaran KPU di level 

bawah, semakin kurang animo masyarakat menjadi anggota KPPS, PPS dan PPK, 

hononarium PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS masih belum sepenuhnya memadai, 

terbatas dan tidak maksimalnya bimbingan teknis, budaya dan prilaku organisasi, 

pembinaan organisasi, sarana dan prasarana (komputer dan jaringan internet), 
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operator Sidalih, koordinasi antar KPU Kota/Kabupaten khususnya antar KPU 

Provinsi khususnya terkait dengan pembersihan data ganda bermasalah, dan lain 

sebagainya.   

Menurut penggiat Pemilu Ahsanul Minan8, selain  masalah DP4 dan Sidalih, 

sebagian problem data pemilih ada di ranah stakeholder peserta Pemilu dan masyarakat. 

Tingkat partisipasi peserta Pemilu dan masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai 

instrument deteksi permasalahan akurasi daftar pemilih. Permasalahan di ranah 

Pengawas Pemilu, yang mengalami keterlambatan dalam pembentukan jajaran 

Pengawas Pemilu Lapangan yang menjadi ujung tombak pengawasan pemutakhiran 

daftar Pemilih. Berbagai permasalahan tersebut berkontribusi terhadap munculnya 

berbagai varian persoalan dalam daftar pemilih antara lain: (1) tidak akuratnya data DP4 

yang disampaikan oleh Depdagri, yang salah satu indikatornya terlihat dari banyaknya 

jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK, (2), ketidaklengkapan data administrasi 

pemilih, dan (3) ketidak-akuratan data pemilih yang mencakup; a) pemilih tidak 

memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih, b) pemilih fiktif, c) pemilih tidak 

terdaftar. Keempat, tidak dipatuhinya prosedur pemutakhiran daftar pemilih oleh 

penyelenggara Pemilu, dan lain-lain.9 

Faktor lain atau faktor keempat yang membuat problem data pemilih sulit dikelola 

dan disajikan dengan berkualitas, diakibatkan tidak mudahnya penerapan pelanggaran 

administrasi dan pidana.  Menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, 

pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, 

dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaran Pemilu (Pasal 

460 ayat 1). Mekanisme penanganan pelanggarannya sudah diatur di Pasal 220 poin 

2. Yakni: ―jika terjadi pelanggaran administrasi, direkomendasikan oleh Bawaslu 

Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS atau 

peserta Pemilihan. Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan seterusnya wajib 

                                                           
8 Jurnal Bawaslu DKI, Maret 2017. 
9 Ibid. 
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ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan seterusnya‖. Problemnya, 

rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi data pemilih seringkali tidak 

bergigi. Jangankan dilaksanakan, dijawabpun secara tertulis jarang dilakukan oleh 

jajaran KPU sehingga tidak diketahui apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak. 

Alasan yang sering dilontarkan oleh jajaran KPU, data pemilih sedang dilakukan 

perbaikan (on process going).   

Terkait dengan pelanggaran pidana data pemilih,  UU No. 7 tahun 2017 tentang 

Pemilu mengaturnya di pasal 488 dan 489. Pasal 488 berbunyi: ―setiap orang yang 

dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau 

diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih, 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 

banyak Rp 12 juta‖. Sedangkan pasal 489 berbunyi ―setiap anggota PPS atau PPLN 

yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki DPS setelah 

mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta‖.   

Kasus-kasus pelanggaran pidana sebagaimana diatur pasal 488 dan 489 

sebenarnya sering terjadi, khususnya pasal 489. Tetapi penindakan atas pelanggaran 

ini tidak mudah dilakukan. Hal ini karena sulitnya dilakukan pembuktian ―adanya 

unsur kesengajaan dari anggota PPS/PPLN‖. Sebaliknya, seringkali PPS/PPLN 

berdalih tidak ada unsur kesengajaan. Mereka mengaku sudah mengakomodir 

masukan masyarakat dengan cara menginputnya dalam DPS/DPT namun datanya 

terdelet (terhapus) oleh Sidalih. Jadi, Sidalih berubah menjadi si-Dalih. Kalaupun 

pada akhirnya sudah dalam posisi kepepet dan pemilih tersebut tidak masuk dalam 

DPT, maka jurus sakti biasanya akan dikeluarkan: ―pemilih masih bisa 

menyalurkan hak pilihnya dengan cara menunjukkan e-KTP di hari pemungutan 

suara‖.  
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C. Dari Kegaduhan hingga Gugatan  

Pengalaman dari Pemilu ke Pemilu menunjukkan, data pemilih acapkali 

menjadi sumber kegaduhan, konflik dan gugatan hukum baik ke Bawaslu, 

pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan 

menjadi salah satu titik masuk (entry point) pengajuan sengketa hasil Pemilu ke 

Mahkamah Konstitusi (MK)10. Menurut Kamus Besar Indonesia, kegaduhan berasal 

dari kata gaduh yang mempunyai arti rusuh dan gempar karena perkelahian 

(percekcokan dan sebagainya). Gaduh juga dapat diartikan sebagai  rebut atau  

huru-hara. Kata kerja gaduh adalah bergaduh yang mempunyai arti: (1) berbuat 

gaduh (ribut, rusuh); (2) berbantah; atau bercekcok dan (3) bercampur aduk atau 

bercampur baur:  Sementara kata kegaduhan mempunyai arti kerusuhan, 

kekacauan, atau keributan. Misalnya, di desa itu semakin meluas. 

Adapun konflik11  berasal dari kata kerja latin configere yang berarti saling 

memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)12 konflik diartikan 

pertama,  percekcokan; perselisihan; pertentangan; kedua, ketegangan atau 

pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, 

pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan 

sebagainya). Sedangkan dari sisi terminologis, sudah banyak para ilmuwan 

mendefinisikannya sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.  

Taquiri dalam Newstorm dan Davis mengartikan, konflik merupakan warisan 

kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada 

berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua 

pihak atau lebih pihak secara berterusan. Gibson melihat konflik dari dua sisi, 

yakni: positif dan negatif. Dalam pengertian positif, konflik dapat meningkatkan 

                                                           
10 Lebih jauh tentang hal ini, baca: Achmad Fachrudin, Kisruh Daftar Pemilih Pemilu 2014, Dari NIK Invalid 

Hingga Gugatan ke MK dan DKPP, Pustaka Imtak 2015. 
11 wikipedia 
12 kbbi.web.id 
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integrasi, namun dapat pula menimbulkan dampak negatif yakni: disintgerasi. 

Konflik begitu banyak ragamnya13 , yakni: a. konflik gender, b. konflik rasial dan 

antar suku, c. konflik antar umat agama, d. konflik antar golongan, e. konflik 

kepentingan, f. konflik antarpribadi, g. konflik antar kelas, h. konflik antar 

negara/bangsa.  

Sedangkan kata gugatan menurut KBBI berasal dari kata gugat yang berarti 

mendakwa, atau mengadukan. Gugatan sendiri bisa diartikan dengan  (1) tuntutan, 

(2) celaan, (3) kritikan, dan (4)  sanggahan. Dalam kontek hukum, gugatan14 dapat 

dimaknai suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui 

pengadilan. Dalam perspektif hukum positif, gugatan adalah tindakan guna 

memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain 

memenuhi kewajibannya. Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak 

dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan 

kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada 

orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. 

Sementara sengketa, menurut KBBI diartikan sebagai sesuatu yang 

menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Dalam konteks 

hukum15, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan 

tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya 

diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah 

pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal 

yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat. 

Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa. 

Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa. 

                                                           
13 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan 

Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta, Kencana 2011, hal 351-357. 
14 ww.suduthukum.com. 
15 kamushukum.web.id 
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Dalam perselisihan hasil Pemilu, sengketa Pemilu16 dimaknai sebagai 

perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu 

mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU, 

termasuk juga Perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

(DPRA) dan DPRD Kabupaten/Kota di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan 

(KIP). Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan MK (PMK) Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil 

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  

Pemohonnya bisa calon perseorangan anggota DPD Peserta Pemilu, Partai 

Politik Peserta Pemilu, Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 

Anggota DPRA dan DPRK di Aceh, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden. (Pasal 3 PMK No. 14/2008). Sementara termohonnya adalah KPU. Dalam 

hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan/atau 

DPRA, KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut Termohon. Dalam hal 

perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan/atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di 

Aceh menjadi Turut Termohon. (Pasal 4 PMK No. 14/2008). 

Kegaduhan, konflik, gugatan hingga sengketa merupakan kegiatan rutin setiap 

kali penyelenggaraan Pemilu, terutama Pemilu-Pemilu yang digelar di era 

reformasi. Sesungguhnya di era Orde Baru, bukan berarti tidak ada problem data 

pemilih.  Banyak sekali. Bahkan sangat mungkin, kecurangan data pemilih di era 

Orde Baru terjadi secara terstruktur, sistermatis dan massif (TSM).  Namun karena 

tidak terlalu banyak yang mempersoalkan, akibatnya seolah-olah di masa Orde 

Baru tidak problem tentang data pemilih. Sedangkan kalangan yang kritis dengan 

problem data pemilih di masa Orde Baru, akan dengan mudah dituding  akan 

berbuat makar, esktrem dan mengganggu stabilitas nasional. Di sisi lain, kehebatan 

                                                           
16 Ramlan Surbakti Didik Supriyanto Topo Santoso, Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Patnership, 2011, 

Hal 6. 
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pemerintah Orde Baru yang begitu massif dalam mengkampanyekan pendaftaran 

pemilih kepafa masyarakat, terutama melalui media massa seperti surat kabar, radio 

dan TVRI, patut diberi apresiasi.  

 

D. Problem Data Pemilih Era Reformasi  

Problem Daftar Pemilih, baru menjadi isu seksi dan panas, terutama pada 

Pemilu-Pemilu yang digelar di era reformasi. Pada Pemilu 2009 misalnya, daftar 

pemilih menjadi isu seksi dan panas. Meskipun kebenaran informasi yang tertuang 

dalam buku bertajuk ―Istana Gate, Kecurangan Sistematis Pemilu Legislatif 2009‖ 

yang diluncurkan Aliansi Pemilu Jurdil masih harus diverifikasi validitasnya, buku 

setebal 205 halaman tersebut sedikit banyak memberikan informasi mengenai karut 

marut daftar pemilih sehingga akhirnya memaksa DPR mengajukan usul hak angket 

dan rekomendasi agar Ketua dan Anggota KPU RI mundur dari jabatannya karena 

dianggap tidak becus mengurus data pemilih.   

Diantara sorotan tajam yang tertuang dalam buku tersebut adalah ihwal sumber 

data pemilih yang berasal dari pemerintah, yang dituding sebagai penuh dengan 

potensi manipulasi dan kecurangan. Misalnya, disebutkan DP4 yang diterima 

seluruh KPUD berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil—

sebagai bawahan Ditjen Adminduk di seluruh Kabupaten/Kota di tanah air. 

Ternyata terjadi perbedaan. Jika KPU Pusat menerima DP4 secara nasional 

berjumlah 154 juta pemilih, tapi total jumlah yang diterima KPUD-KPUD yang 

ditotal dari Dinas Kependudukan mencapai 171 juta pemilih. Ironisnya, meskipun 

jumlah DP4 yang diterima KPUD membengkak dari DP4 nasional, sejumlah 

pengurus KPU Daerah masih menemukan ribuan pemilih yang tidak terdaftar 

dalam DPS maupun DPT.   

LP3ES pada 2009 menambah panas suasana. Karena berdasarkan  riset 

terhadap DPS pada Juli-Agustus 2008 yang dilakukannya, menemukan sekitar 20,8 
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% persen masyarakat belum terdaftar. LP3ES juga melemparkan isu munculnya 

pemilih siluman (gost voter). Berdasarkan audit DPS 2009 menunjukkan, 7,3 

persen pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS, 62,8 persen 

pemilih merasa dirinya sudah terdaftar, 15 persen pemilih merasa dirinya tidak 

terdaftar, dan 22,2 persen tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak. 

LP3ES juga menemukan, tingkat keaktifan masyarakat untuk memeriksa Daftar 

Pemilih masih sangat rendah, yaitu: 1 persen responden mengatakan akan 

memeriksa namanya; 36,6 persen mengaku tidak akan mengecek; dan hanya 3,4 

persen yang sudah mengecek namanya.   

Kemudian, menjelang Pemilu 2014 ini, LP3ES kembali melakukan assesmen di 

Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya sebagai dirilis LP3ES pada 30 Juli 2013, 97,7 

persen pemilih yang berhak memilih sudah terdaftar di DPS. Sementara hasil 

assesmen untuk Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa 98,1 persen yang 

memilih sudah terdaftar di DPS. Sedangkan yang tidak menggembirakan adalah 

hasil assesmen  LP3ES di Papua yang dirilis ke publik pada 20 Agustus 2014 

dimana sebanyak 80 persen selama masa pengumuman DPS yang telah dijadwalkan 

oleh KPU yakni: 11-24 Juli 2013 tidak dimumkan oleh PPS.  

Kisruh DPT ini terulang kembali saat Pemilukada DKI 2012. Pusat Pergerakan 

Pemuda Indonesia (P3I) merilis hasil risetnya pada 21 Mei 2012 menyebut terdapat 

total 947.643 pemilih fiktif (ghost voter) atau 13,5 persen DPS.17 Rinciannya, 

pertama, terdapat 151.959 Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang 

digunakan dalam DPS KPU DKI. Kedua, terdapat 4.152 NIK kosong (tidak 

memiliki NIK) warga yang berusia lebih dari 17 tahun terdaftar di DPS KPU DKI. 

Ketiga, terdapat 80.297 NIK luar Jakarta yang diakui sebagai DPS Jakarta (di 

depannya tidak ada kode 31 dan 09).    

                                                           
17 Diolah dari press release P3I, 22 Maret 2012.49 
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Keempat, terdapat 327.40 NIK yang memiliki nama dan tanggal lahir yang 

sama yang disebar antar Kelurahan, Kecamatan maupun Kota/Kabupaten. Kelima, 

terdapat 104.695 NIK yang memiliki penulisan nama tidak standar (ejaan kata 

nama diberikan spasi tiap hurufnya). Keenam, terdapat 31.500 NIK yang bodong 

(tidak dapat ditelusuri melalui Website KPU DKI). Keenam, terdapat 248.000 NIK 

yang diduga pemilihnya telah pindah kota, mati dan lainnya yang belum 

terkonsolidasi dalam data DPS.  

Atas temuan P3I tersebut, anggota KPU DKI Jakarta Jamaluddin F. Hasyim 

mengatakan, temuan P3I mengenai nama dan tempat tanggal lahir sama dapat 

terjadi karena memang dimiliki oleh orang yang berbeda. Kegandaan itu 

disebabkan oleh kesalahan petugas ketika menginput data ke dalam komputer. 

Kesalahan menginput data ini lebih rentan terjadi saat memasukkan data NIK. 

Angka 2 bisa saja dianggap 7. Kala dimasukkan ke dalam komputer 7. Sehingga 

jumlah pemilik NIK itu beberapa orang. Tentang pemilik NIK bukan kode DKI 

Jakarta, menurut Jamaluddin, merupakan warga pendatang masuk ke Jakarta. 

Penduduk itu merupakan warga pindahan. Saat pindah NIK-nya tidak diganti 

karena NIK, berlaku nasional. Jamaluddin menegaskan, tidak ada warga luar 

Jakarta dimasukkan ke dalam DPS.18  

Pada Pemilu 2014, kisruh DPT kembali terulang. Berbagai masalah menyeruak 

disini.19 Mulai dari problem invaliditas dan inakurasi dan inakurasi data pemilih, 

Sidalih yang tidak bekerja secara maksimal sehingga Sidalih diplesetkan menjadi 

si-Dalih, miskoordinasi antara KPU dengan Kemendagtri, problem transparansi dan 

buruknya aksesibilitas data dari KPU. Kisruh tersebut mengakibatkan penetapan 

DPT mengalami penundaan hingga empat kali20. Kemudian berlanjut hingga saat 

                                                           
18 Seputar Indonesia, 23 Mei 2013   
19Tentang hal ini, lebih jauh baca: Achmad Fachrudin, Kisruh Daftar Pemilih Pemilu 2014, dari NIK Invalid 

Hingga Gugatan ke MK dan DKPP, Pustaka Imtak, 2015, hal 54-144. 
20 Ibid, 103-112.  
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pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara menjadi molor seterusnya. 

Puncaknya kisruh DPT ini bergulir di MK dan DKPP.   

Berbeda dengan di Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dimana kegiatan 

penghitungan suara menjadi penyebab utama diseretnya Penyelenggara Pemilu ke 

MK dan DKPP. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, 

sengkarut Daftar Pemilih menjadi penyebab utamanya. Dalam hal ini, DKI Jakarta 

menjadi pintu masuk utama gugatan dari kubu Prabowo. Sebelum gugatan formal 

dilayangkan ke MK pada 26 Juli 2014, isyarat atau sinyal kubu Prabowo akan 

menggugat ke MK sudah terlihat. Yakni ketika digelar rapat pleno hasil rekapitulasi 

Pilpres 2014 tingkat provinsi DKI Jakarta pada 19 Juli 2014.  

Setelah melalui proses persidangan yang alot, sejauh terkait dengan perselisihan 

hasil Pilpres 2014,  pada putusan MK yang dibacakan 21 Agustus 2014 menolak 

semua gugatan kubu Prabowo dan Hatta Radjasa.  Sementara dalam putusan 

DKPP No. 249/DKPP-PKE-III/2014 dan No. 252/DKPP-PKE-III/2014 yang 

dibacakan pada hari yang sama dan hanya dibedakan dari sisi waktu/ jam dengan 

persidangan di MK, dalam amar putusannya DKPP memberikan peringatan kepada 

semua anggota KPU (Ketua dan anggota KPU RI). Karena telah mengeluarkan SE 

KPU No. 1446/KPU/2014 agar KPU di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota 

membuka kotak suara di semua TPS. SE KPU tersebut dianggap DKPP tidak sesuai 

dengan PKPU No. 21/2014 yang mewajibkan KPU menyimpan, menjaga dan 

mengamankan keutuhan seluruh kotak suara karena merupakan properti publik.21  

Sedangkan Ketua dan anggota KPU DKI, Ketua dan anggota KPU Jakarta 

Utara, Ketua dan anggota KPU Jakarta Pusat, Ketua dan anggota KPU Jakarta 

Selatan karena dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

(KEPP) Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 

No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang KEPP (Ketua dan Anggota KPU 

                                                           
21 Ibid, 177. 
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Jakarta Barat tidak termasuk yang mendapat peringatan DKPP karena dianggap 

telah melaksanakan seluruh rekomendasi Bawaslu DKI). Sementara Bawaslu 

DKI—meskipun tidak menjadi Teradu dalam perkara a quo—mendapat peringatan 

keras dari DKPP.22  

Pada Pilkada DKI 2017, problem data pemilih juga banyak terjadi. Beruntung, 

problem ini tidak bermuara ke MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP). Diantara kasus menonjol di Pilkada DKI 2017 sebagai berikut: pertama,  

terkait data bermasalah hasil sinkronisasi Disdukcapil DKI sebanyak 33.744. 

Setelah dilakukan verifikasi KPU DKI, terdapat 28.202. Dari jumlah data sebanyak 

itu, data yang tidak teridentifikasi 15.954.  Kedua, membludaknya Daftar Pemilih 

Tambahan (DPTb). Temuan Lembaga Kajian Polmark Indonesia adalah terjadinya 

penambahan DPTb diatas 2,5 persen dari DPT di 542 TPS pada Putaran Pertama. 

Mengacu kepada PKPU No. 10 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya Pasal 22, jumlah surat 

suara cadangan dipatok 2,5 persen dari DPT. Karena itu seharusnya, kata Direktur 

Riset Polmark Eko Bambang Subiantoro, DPTb tidak boleh lebih dari angka 

tersebut. 23  

 Ketiga, banyaknya pengaduan ke Bawaslu DKI pada Pilkada DKI Putaran 

Pertama. Hal ini  mengakibatkan Bawaslu DKI dan Panwaslu se-DKI Jakarta 

kebanjiran laporan. Pengaduan dilakukan secara langsung oleh pribadi 

bersangkutan, namun ada juga yang dilakukan secara kolektif melalui Tim 

Kampanye.  Sampai tanggal 28 Februari 2017, jumlah warga/pemilih yang 

mengadu ke Pokso Pengaduan Daftar Pemilih  Bawaslu DKI Jakarta berjumlah 

973.  

                                                           
22 Ibid, 180. 
23 Pos Kota, 10  April 2017. 
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 Keempat, pada Pilkada DKI 2017 diwarnai oleh banyak muncul kasus warga 

menggunakan Surat Keterangan (Suket). Berdasarkan data dari Disdukcapil pada 14 

Februari 2017, jumlah Suket yang diterbitkan sebanyak 84.591.  Sedangkan pada 

Pilkada DKI Putaran pertama, Disdukcapil DKI menerbitkan Suket sebanyak 

54.150.  Jadi total Suket  mencapai 138.741. Terhadap pemilih yang menggunakan 

Suket pada Pilkada DKI Putaran Pertama dan sudah berhasil dikonversi ke dalam 

DPT, dapat memilih pada pukul 07.00-12.00 WIB. Namun jika belum, terpaksa 

harus memilih pada pukul 12.00-13.00 WIB. Sekalipun Suket menjadi isu panas 

dalam Pilkada DKI 2017, namun tidak terlalu banyak diadukan ke  Bawaslu DKI.  

 Kelima, problem pemilih rentan. Rentan disini bukan sekedar diartikan 

pemilih yang menghuni kantong-kantong penduduk kumuh, miskin, dan kotor. 

Tetapi juga rentan dalam pengertian tidak mudah untuk dilakukan Coklit. Sejumlah 

problem di kawasan pemilih rentan yang menonjol di Jakarta, antara lain:  di 

apartemen, kawasan abu-abu (grey area), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 

Rimah Tahanan (Rutan) dan Polda,   pemilih korban penggusuran, pemilih 

disabilitas, pemilih pemula, pemilih tinggal di luar DKI, dan lain sebagainya. 

 

E. Kisruh Data Pemilih Pemilu  2019 

Kisruh data pemilih kembali terulang menjelang Pemilu Serentak 2019. 

Hanya saja kemunculannya silih berganti dengan isu Pemilu lainnya, seperti Calon 

Legislatif mantan napi korupsi, tagar ganti presiden, iklan pemerintah di sejumlah 

bioskop XX1, kampanye hitam dan lain sebagainya sehingga sorotan terhadap data 

pemilih terpencar ke berbagai isu. Meskipun demikian, setiap kali giliran muncul 

problem data pemilih, KPU kerepotan menghadapinya dan mengakui 

‗ketidakmampuannya‘ menyelesaikan problem data pemilih.  Buktinya, DPT yang 

seharusnya  ditetapkan pada  5 September 2018 (jilid pertama), tidak bisa dilakukan 

karena  pihak kubu Prabowo-Sandi menganggap masih  ada sekitar 6 jutaan data 
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invalid
24

, 1,8 juta  versi Bawaslu
25

 dan sementara  KPU mengakui tinggal 795 

ribu nama pemilih ganda dari 185 juta DPT.
26

  

Akibatnya,  penetapan DPT ditunda hingga 16 September 2018 (jilid 

kedua).  Ternyata penundaan hanya mampu membuat KPU menyajikan DPT Hasil 

Perbaikan (DPTHP) secara kuantitatif, yakni: menjadi  185.084.629, atau berkurang 

647.464 dari 185.732.093. Sedangkan terkait dengan problema invaliditas data, 

belum bisa dituntaskan.
27

 Dampaknya, KPU kembali diberi perpanjangan dua bulan 

untuk memperbaikinya.
28

 Apakah setelah diberi tenggat dua bulan, KPU mampu 

menyajikan data secara lebih berkualitas dan clear pada perbaikan data pemilih jilid 

ketiga? Sulit bagi kita untuk meramalnya karena tidak ada paramerter yang jelas: 

seperti apa perbaikan data pemilih yang diharapkan. Terkecuali hanya target waktu 

selama dua bulan.  

Sesungguhnya sinyal KPU belum bisa menuntaskan invaliditas ganda, 

sudah terendus beberapa hari sebelumnya. Sebab dua hari sebelum penetapan DPT 

jilid dua (16 September 2018), Bawaslu masih menemukan 2,9 juta data pemilih 

ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
29

 Temuan itu merupakan 

hasil analisis di 492 kabupaten/kota di Indonesia, dari total 514 kabupaten/kota. 

Dari 176.988.126 orang pemilih (492 kabupaten/kota), ada ditemukan kegandaan 

yang berdasar tiga elemen, yakni: Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan 

tanggal lahir, itu di 2.905.116 pemilih. Jumlah itu meningkat dari analisis Bawaslu 

sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda. Namun demikian, 

angka tersebut merupakan hasil pencermatan Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota 

dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. 

                                                           
24 Sebelumnya Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyatakan, setidaknya ada 25 juta data 

ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS. Alasannya, di beberapa Dapil ditemukan beberapa nama, 

bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS. 
25 ttps://www.kaskus.co.id, Rabu, 12 September 2018. 
26 Merdeka.com, Sabtu, 15 September 2018. 
27 KPU mengklaim data ganda tersisa 796 di DPT. 
28 Kompas, 17 September 2018. 
29 Kompas.com, 14/09/2018. 
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Invaliditas data pemilih ini diperkuat dengan hasil jajak pendapat Litbang 

Kompas. Dari sebanyak 6,82 persen responden menyatakan punya anggota 

keluarga yang terdaftar di lebih dari satu lokasi. Menariknya data ganda ini 

sebagian besar ditemukan pada responden yang berada di Pulau Jawa. Tiga dari 

empat responden yang anggota keluarganya terdaftar sebagai pemilih ganda berasal 

dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Selain pemilih ganda, saat ini juga ada responden 

yang belum terdaftar sebagai pemilih. Hal ini dikonfirmasi oleh 14,14 persen 

responden. Padahal, Sembilan dari sepuluh responden yang belum tercantum dalam 

DPT telah punta e-KTP. Sekitar dua persen responden tercantum dalam daftar 

pemilih berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Semarang dan 

Surabaya.
30

 

Problem DPT di tingkat nasional mencerminkan problem DPT di sejumlah 

daerah. Di  Jakarta,  Bawaslu DKI Jakarta menemukan 10.626 data pemilih yang 

dianggap ganda. Temuan DPT ganda direkomendasikan Bawaslu Kabupaten/Kota 

se-DKI Jakarta kepada KPU DKI Jakarta, setelah diverifikasi faktual di lapangan 

terbukti terdapat 1.332 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Proses 

verifikasi itu meliputi NIK Nama Ganda, NIK Nama Tanggal Lahir Gand, NIK 

sama dan Nama Tanggal Lahir Ganda. Selain menemukan data ganda, Bawaslu DKI 

Jakarta masih menemukan orang meninggal, orang yang sudah pindah alamat 

keluar Jakarta, orang yang tidak bere-KTP masih terdaftar dalam DPT.
31

 

Di Jawa Barat, partai koalisi Prabowo–Sandi menduga adanya data pemilih 

bermasalah sebanyak 25 juta orang. Dugaan data bermasalah tersebut terungkap 

dalam rekapitulasi pemilih nasional yang dilakukan KPU RI, beberapa waktu lalu.
32

 

Di Magelang, sebanyak 2.086 pemilih dari DPT Pemilu 2019 Kabupaten Magelang 

dicoret oleh KPU Kabupaten Magelang. Pencoretan ini dilakukan dalam Rapat 

                                                           
30

 Kompas, 24 September 2018. 
31 Lintasparlemen.com, 12 September 2018. 
32

 Detiknews.com, 11 September 2018. 
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Pleno Terbuka Penetapan DPT HP, di Aula KPU setempat, Rabu (12/9/2018) 

petang. Dengan pencoretan ini, makan jumlah DPT berkurang menjadi 977.414 

pemilih dari sebelumnya 979.500 pemilih.
33

 Di Bangkalan, Jawa Timut,  Bawaslu 

setempat  menemukan data 300 orang yang telah meninggal dunia.
34

 

Salah satu partai yang vokal mengeritisi data pemilih adalah Partai 

Gerindra. Berdasarkan hasil kajian Partai Gerindra terhadap DPS KPU DKI Jakarta, 

terdapat 1,2 juta data yang masuk kategori invalid. Invaliditas data dibagi kepada 

14 kategori. Diantaranya: NIK/KK tidak berjumlah 16 digit, Nomor Induk 

Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) dengan kodekab/kota "00" atau kode 

Kecamatan "00", KK berdomisili di luar Propinsi Dapil (misal DKI kode Prop 

"31"), KK berdomisili di luar Kab/Kota dapil (misal Jakarta "3173"), dan lain-lain.  

Isu utama terkait invaliditas data terkait standarisasi elemen,  angka (16 digit) dan 

kode KK dan NIK. Ketika hal tersebut tidak lengkap atau sinkron, KK dan NIK 

berpotensi bermasalah. Kemudian terkait data ganda, menurut versi Gerinda DKI, 

ada sebanyak 27 ribu lebih. Disini,  terdapat lima jenis, yakni: KK, NIK, Nama, 

tanggal lahir sama=sama,  KK, NIK, Nama, tanggal lahir=sama, KK, NIK, Nama  

dan alamat=sama‘,  dan nama dan alamat=sama. Sebegitu jauh, Gerindra DKI 

sampai saat ini belum merasa problem invaliditas data dan data ganda di Jakarta 

sudah berhasil dituntaskan. 

Masalah bertambah rumit ketika pada PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 18 

ayat 13 diatur,  salinan DPS yang diberikan tidak menampilkan informasi NIK dan 

NKK secara utuh. Semula hanya empat digit yang dibintangi atau ditutup, 

kemudian bertambah menjadi enam digit. Karena permintaan Gerindra DKI agar 

KK dan NIK dibuka seluruhnya tidak digubris oleh KPU DKI, Gerindra DKI 

melaporkan kasus ini ke Komisi Informasi Publik (KIP) DKI dengan gugatan KPU 

telah melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

                                                           
33 Kompas.com. Jumat 13 September 2018. 
34 cnnIndonesia.com, Minggu, 16/09/2018. 

104 



 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

Gerindra berpendapat, NIK dan NKK merupakan dokumen terbuka untuk diketahui 

publik dan tidak tergolong yang dikecualikan. Berdasarkan informasi dari 

Sekretaris Gerindra DKI M. Sulhi
35

, dengan membuka NIK dan KK secara 

keseluruhan, KPU DKI menemukan data ganda sebanyak sekitar 123 ribu dari 

jumlah DPS. Sementara Gerinda DKI dengan berdasarkan pada NKK dan NIK 

yang sebagian dibintangi, menemukan 27 ribu data invalid. 

Sementara kalangan menengarai, data ganda dikontribusi dari DP4 yang 

dikelola Kemendagri. Sontak saja,  pihak Kemendagri membantahnya dengan 

menegaskan bahwa DP4 yang diserahkan kepada KPU sudah clear, lengkap dengan 

data by name dan by address. Sebaliknya, Mendagri Tjahjo Kumolo justeru 

berpendapat KPU sebagai biang keladinya. Penyebab munculnya data ganda dalam 

DPT salah satunya terjadi karena KPU tidak optimal menggunakan DP4 dari 

Kemendagri. Tugas utama Kemendagri dalam penyusunan daftar pemilih adalah 

menyediakan DP4 dan membantu KPU melakukan pemutakhiran data.
36

 

Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, ada tiga penyebab terjadinya data 

ganda pada DPS Pemilu  2019. Pertama, adanya praktik administrasi pencatatan 

data masyarakat yang masih belum sesuai dengan aturan. Misalnya, pemilih yang 

sudah memiliki KTP elektronik kemudian pindah tempat tinggal. Mengurus data 

kepindahan namun dimungkinkan ditempat asal masih ada datanya, ditempat baru 

ada datanya sendiri. Kedua, terjadi perekaman identitas lebih dari satu kali. Hal itu 

karena pencocokan data di lapangan yang tidak akurat dan proses input data yang 

belum tuntas. Maksudnya, orangnya berbeda di Pilkada dan Pemilu, setelah di cek 

kembali orangnya berbeda. Ketiga, kemungkinan data tersebut memang ganda. 

Untuk data pemilih semacam ini yang seharusnya segera dicoret KPU.
37

  

                                                           
35 Wawancara, Rabu, 19 September 2018. 
36 Indopos, Kamis, 06 September 2018 
37 Republika.co.id,  Kamis 06 September 2018. 
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Bagaimana dengan aspek kuantitas data pemilih. DPTHP versi KPU per 16 

Sepetember 2019 sebanyak  185.084.629, atau berkurang 647.464 dari 

185.732.093, dengan pemilih luar negeri sebanyak 2.049.791. Jumlah DPT per 16 

Sepetember 2018 ini ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah DPS yang 

ditetapkan KPU pada Kamis, 12 Juli 2018, yakni: 185.639.674 pemilih, atau selisih 

sebanyak 555.045.  Trend serupa terjadi di DKI Jakata. Berdasarkan rapat pleno 

terbuka soal rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 pada 31 

Agustus 2018, KPU DKI menetapkan.  Saat ini, jumlah pemilih yang sudah 

terdaftar dalam DPT sebanyak 7.211.891 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki 

sebanyak 3.596.640 pemilih dan perempuan 3.615.251 pemilih yang tersebar di 6 

Kabupaten dan kota di Jakarta. Bandingkan dengan DPT Pilkada DKI 2017 Putaran 

Kedua sebanyak 7.218.254, atau lebih banya (6.363) dari DPT Pemilu 2019. 

Padahal, logika sederhananya, secara kuantitas data pemilih seiring 

berjalannya waktu harusnya mengalami kenaikan. Bukan mengalami penurunan. 

Sebagai bahan pertimbangan,  Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif 

Fakrullah melontarkan pernyataan adanya perbedaan sekitar 10 juta antara DPT 

Pemilu 2019 dan DP4
38

.  Sedangkan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh 

Berdaulat atau Migrant, Senin (20/8/2018) merilis pemilih luar negeri: sekitar 7 juta 

pemilih.
39

 Jauh dari angka yang dirilis oleh KPU, sebanyak 2 juta lebih. Persoalan 

pokoknya bukan sekadar perbedaan angka, yang lebih penting lagi memverifikasi 

dan memvalidasi kebenaran data tersebut untuk mencegah kemungkinan 

tidak/belum maksimalnya jumlah pemilih masuk dalam DPT/DPTHP.  

Problem paling menonjol jelang Pemilu 2019 terkait dengan pemilih 

pemula. Data-data mengenai jumlah pemilih pemula beragam. Dirjen Dukcapil 

Zudan Arif Farullah mencatat, dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan 

berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 

                                                           
38 Kompas, 18 September 2018. 
39 Kompas.com, 20 Agustus 2018.  
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5.035.887 jiwa.
40

 Ketua KPU Arif Budiman merilis, potensi pemilih pemula atau 

pemilih yang baru 17 tahun pada hari pemungutan suara sebanyak lebih dari 7 juta. 

Dalam kesempatan lain Arif  menyebut, ada sekitar 5 juta pemilih pemula yang 

sudah akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu Januari hingga April 2019.
41

 

Komsioner KPU Viryan Aziz kepada Medcom.ID Rabu, 8 Agustus 2018 menyebut, 

jumlah pemilih pemula hanya mencapai 1.262.878 jiwa.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan data mencolok antara Dukcapil dengan KPU (Viryan)  harus 

dijernihkan, diklarifikasi dan diverifikasi. Karena hal tersebut menyangkut 

perlidungan hak pilih, validitas dan akurasi data. Problem yang tidak kalah serius 

adalah terkait dengan kejelasan status pemilih pemula: apakah sudah seluruhnya 

sudah masuk dalam DPT, atau masih ada yang belum masuk DPT? Yang sudah 

masuk dalam DPT-pun masih ada masalah, apakah sudah memiliki e-KTP atau 

                                                           
40 Okezonews.com, Jum'at 31 Agustus 2018 
41 Kompas, 17 September 2018. 
42 metrotvnews.com, Rabu, 08 Agustus 2018. 
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belum? Problem lain, apakah pemilih pemula sudah seluruhnya melakukan 

perekaman e-KTP atau belum? Yang paling aman tentu yang sudah masuk DPT 

dan sudah memiliki e-KTP, dan yang paling belum aman adalah yang belum masuk 

DPT dan belum melakukan perekaman e-KTP.  

Pemilih pemula yang pada 17 April 2019 berumur 17 tahun dan ingin 

mengikuti Pemilu tentu berharap agar proses perekaman dan pencetakan e-KTP 

bisa dilakukan sebelum akhir 2018. Namun keinginan ini bisa berbenturan dengan 

aturan karena syarat untuk membuat e-KTP baru adalah telah berusia 17 tahun, 

selain  Surat Pengantar RT/RW, Fotokopi KK, Fotokopi Akta Kelahiran, dan lain-

lain.
43

 Sementara bila dilakukan perekaman dan penerbitan e-KTP tepat di hari 

pemungutan suara pada 17 April 2019—meskipun dijanjikan Mendagri Tjahjo 

Kumolo bisa dilakukan hanya waktu satu jam jika seluruh persyaratan terpenuhi
44

 

sangat riskan dan nyaris sulit dilakukan, apalagi di hari libur dan di hari dimana 

orang tengah berkonsentrasi dengan kegiatan pemungutan suara.  

Bisa saja pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP atau melakukan 

perekaman, namanya sudah masuk dalam DPT. Caranya, menurut Dirjen Dukcapil 

Zudan Arif Farullah,  dengan memasukkan nama pemilih pemula dalam database 

kependudukan dengan sebelumnya dibekali Suket yang diterbitkan instansi terkait. 

Zudan mengatakan, formula ini sudah disampaikan ke KPU. Tujuannya menjaga 

hak pilih dari pemilih baru. Tetapi langkah ini belum tentu seratus persen pemilih 

pemula dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Sebab, sesuai dengan panduan 

teknis pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) akan meminta setiap pemilih, termasuk pemilih pemula untuk 

menunjukkan e-KTP atau Suket lainnya untuk dicocokkan dengan DPT. Jika 

pemilih pemula tidak bisa menunjukkan e-KTP, akan ditolak menyalurkan hak 

pilihnya. Problem ini jangan dianggap sepele karena berpotensi menghilangkan hak 

                                                           
43 https://www.cermati.com. 
44 ww.cnnindonesia.com,  Kamis, 05/04/2018. 
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pilih dan kegaduhan dan kekacauan (chaos) di TPS yang bisa merembet ke TPS 

lainnya. 

Potensi lain dari data pemilih yang belum tergarap dengan maksimal saat 

Coklit dan namanya belum masuk di DPS/DPT adalah pemilih yang berasal di 

kawasan elit, apartemen, Lapas dan Rutan, grey area, daerah konflik, pendalaman 

dan penyandang disabilitas.
45

 Masalah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segere 

disisir dan diakomodasi. Penyebabnya bisa macam-macam. Untuk pemilih yang 

tinggal di kawasan pemukiman mewah/apartemen, acapkali petugas Pantarlih tidak 

bisa melakukan Coklit secara door to door akibat terkendala ketatnya sistem 

keamanan di apartemen.  Pemilih di pedalaman lokasinya sulit dijangkau oleh 

trasportasi darat atau laut yang berakibat potensinya sebagai pemilih terancam 

hilang. Jikapun tetap diakomodir, pencatatannya oleh petugas KPPS tanpa dibekali 

dengan identtas kependudukan.  

Pemilih di Lapas dan Rutan masalahnya sangat komplek. Umumnya warga 

binaan tidak dibekali dengan e-KTP karena ditahan pihak penyidik. Akibatnya, 

ketika dilakukan Coklit, antara potensi pemilih dengan yang bisa dimasukkan ke 

dalam DPT, sangat sedikit. Contoh aktualnya adalah warga binaan di  Lapas Kelas I 

Salemba, Rutan Salemba, Lapas/Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan 

Rutan Pondok Bambu yang potensi pemilihnya mencapai 15.057 warga binaan.
46

 

Namun menurut KPU DKI
47

, yang elemen NKK dan KK-nya lengkap hanya 967 

penghuni dan sudah masuk di DPT tempat asal. Ada rencana, penghuni Lapas atau 

Rutan yang berasal dari luar wilayah Lapas atau Rutan akan didaftarkan dalam 

                                                           
45 Di KPU DKI Jakarta, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 6.419. Para penyandang disabilitas ini terdiri 

dari penyandang tuna daksa sebanyak 1.692, tuna netra sebanyak 820, tuna rungu sebanyak 976 pemilih, tuna 

grahita sebanyak 893, dan jenis disabilitas lainnya sebanyak 2.038. Merdeka.com, 30 Agsutus 2018. Jumlah 

ini lebih besar dari Pikada DKI yang mencapai 5.271 jiwa  di Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017. 
46 Berdasarkan data dari Disdukcapil DKI pada 13 April 2016, dari sekitar 15.057 warga binaan terdapat di 

Lapas Kelas I Salemba, Rutan Salemba, Lapas/Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan Rutan Pondok 

Bambu).  
47 Merdeka.com, 30 Agustus 2018. 
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DPTb. KPU RI sedang mempersiapkan regulasi pelayanan bagi pemilih DPTb di 

Lapas atau Rutan.  

Tambahan lagi, keberadaan mereka di Lapas dan Rutan sangat dinamis, 

dalam arti keluar-masuk tahanan.  Kalaupun pada hari pemungutan suara 

menggunakan form A-5 (pindah memilih), yang bersangkutan tetap tidak bisa 

menggunakan hak pilihnya secara penuh seperti warga setempat dan asas ‗de jure‖ 

(pemilih harus memilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP). Tetapi 

jika hak pilih warga binaan dibiarkan tidak ada solusinya, berpotensi KPU dianggap 

tidak melindungi hak konstitusional warga dan melanggar HAM. 

Problem lain terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Secara regulasi, 

DPTb dimaksudkan untuk mengatur pemilih yang telah terdaftar dalam  DPT di 

suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih  tidak dapat menggunakan haknya 

untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan  suara 

di TPS lain. Syaratnya, harus menunjukkan e-KTP  atau Suket dan salinan bukti 

telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan 

formulir Model A.A.1-KPU (PKPU No. 11 tahun 2018, Pasal 37 ayat 1).  

Sebelumnya, Pemilih dalam DPTb melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih 

dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk 

memilih di TPS lain paling lambat 30 sebelum hari pemungutan  suara (ayat 2).  

Ihwal mengurus A5 ini bukan perkara mudah. Pengalaman pada Pilkada 

DKI 2017, cukup banyak petugas KPPS yang bertugas di Lapas dan Rutan 

Cipinang Jakarta Timur terpaksa tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena tidak 

sempat mengurus surat pindah memilih. Terlebih sekarang ini pengaturan mengenai 

pindah memilih cukup lama yakni: 30 hari sebelum pemungutan suara. Jangka 

waktu yang cukup lama ini di satu sisi sangat positif untuk memudahkan jajaran 

KPU mengatur distribusi surat suara. Namun negatifnya, membuat pemilih malas 
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dan lupa mengurus prosedurnya. Manakala sosialisasi tentang hal ini sangat minim, 

berpotensi mengakibatkan banyak pemilih pindahan terancam tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya.  

Potensi kerawanan lain yang harus diwasadai dan diantisipasi pada hari 

pemungutan suara, terutama pemilih yang tinggal di apartemen, Lapas, Rutan atau 

bekerja di rumah sakit manakala secara massif  berbondong-bondong datang ke 

TPS untuk menuntut hak pilihnya tanpa sebelumnya mengurus surat pindah 

memilih. Tentu hal ini bisa menimbulkan pembludakan pemilih, krisis surat suara 

(dalam aturan surat cadangan per TPS hanya 2,5 persen dari jumlah total DPT di 

setiap TPS), kekacauan dan kegaduhan di sejumlah TPS, dan sebagainya. Sekaligus 

berpotensi hilangnya hak pilih akibat kendala administratif. Pada Pemilu 2014 dan 

Pilkada DKI 2017, kasus semacam ini banyak terjadi di sejumlah apartemen di 

Jakarta (yang paling terkenal di Kalibata City, Jakarta Selatan) dan menjadi viral di 

media sosial.   

Selain itu, UU No. 7 tahun 2017 memberikan fasilitas Daftar Pemilih 

Khusus (DPK). PKPU No. 11 tahun 2018 menyebutkan,  DPK adalah daftar 

Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT 

dan  DPTb. Pemilih dalam DPK dapat  menggunakan hak pilihnya pada hari 

pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP. (PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 

39 ayat 3). Selain itu, Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat 

yang tertera dalam e-KTP-. (ayat 4).  DPK disusun menggunakan formulir Model 

A.DPK-KPU (ayat 5). Fasilitas DPK ini juga tidak sepenuhnya mampu menjawab 

problem terkait kemungkinan masih banyaknya warga yang belum masuk dalam 

DPT. Apalagi, pemilih pemula yang hingga hari pemungutan suara belum 

melakukan perekaman dan mempunyai e-KTP dan namanya belum masuk DPT.  
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E. Memastikan Kualitas DPTHP 

 Agar masa perbaikan data pemilih selama dua bulan perbaikan data pemilih 

dapat mengantarkan kepada terwujudnya DPTHP yang komprehensif, mutakhir dan 

berkualitas, disarankan melakukan hal-hal sebagai berikut:   

1.  Perbaikan data pemilih harus fokus untuk menyelesaikan isu pokok atau 

problem data pemilih sekarang ini, yakni: adanya data ganda sekitar 6 jutaan 

data invalid versi kubu Prabowo-Sandi, 1,8 juta versi Bawaslu dan versi 

KPU sebanyak 795 ribu nama ganda dari 185 juta DPT dan problem 

kuantitas DPTHP. Sebelumnya, harus ada kesamaan parameter yang 

digunakan untuk mengukur suatu data/daftar pemilih telah memenuhi prinsip 

komprehensif, mutakhir atau belum. Selain parameter, harus disepakati 

metode yang digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi. Misalnya 

dengan cara menyandingkan atau ‗adu data‘ yang dimiliki oleh KPU, 

Bawaslu dan partai politik. Hal ini diperlukan agar perbaikan data pemilih 

tuntas dan menghasilkan data pemilih yang sesuai dengan keinginan 

bersama. 

2.  Perbaikan data pemilih harus menyeluruh dan dilakukan oleh jajaran KPU RI 

pada semua tingkatan. Sebab, tidak mungkin problem data pemilih hanya 

diperbaiki di tingkat nasional, sementara di level bawahnya tidak dilakukan. 

Artinya, data pemilih pada semua tingkatan harus dilakukan sinkronisasi 

sesuai dengan perkembangan terbaru. Bawaslu dan jajarannya harus 

memastikan proses ini sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, 

dalam masa perbaikan DPTHP, jajaran KPU harus menyisir kembali potensi 

pemilih, khususnya di kawasan rentan (apartemen, Lapas dan Rutan, grey 

area, pedalaman, daerah sengketa, dan lain sebagainya) dengan berbagai 

terobosan yang lebih efektif dan efsien, baik secara internal maupun 

berkoordinasi dengan instansi terkait. Untuk memastikan tidak ada satupun 
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pemilih yang memiliki hak pilih tercecer, tidak tercoklit, dan tidak masuk 

dalam DPTHP. 

3.  KPU, Bawaslu dan partai politik perlu membuat kesepakatan: apakah 

kualitas data pemilih harus 100 persen bersih dari invaliditas dan data ganda? 

Bagaimana jika di bawah angka 100 persen, apakah diperlukan adanya 

tingkat margin error yang bisa ditoleransikan (tolerable) dan tidak bisa 

ditoleransikan (untolerable)?  Jika sampai dead line perbaikan data pemilih 

KPU tetap tidak menyajikan 100 persen, harus dicarikan  solusinya melalui 

penerbitan Surat Edaran (SE) KPU. Misalnya, data invalid dan ganda 

tersebut diberikan penandaan (arsir). Hal yang sama dilakukan untuk 

mensikapi adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan atau pemilih non 

TNI/Polri menjadi anggota TNI/Polri setelah DPT/DPTHP jilid letiga 

ditetapkan. Selain itu, jika pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut ada 

surat undangan pemberitahuan memilih (C6), kepada PPS/KPPS 

diinstruksikan untuk tidak membagikan guna menghindari C6 digunakan 

oleh orang lain. Ini semua harus menjadi  bagian tidak terpisahkan dalam 

perbaikan data pemilih. 

4.  Pemerintah harus diberi dead line untuk dapat memproses, merekam dan 

menerbitkan e-KTP bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 telah 

berumur 17 tahun dengan memberi tenggat waktu sampai akhir 2018. Jika 

sampai akhir Desember 2018 tidak dapat diwujudkan, harus dibuka peluang 

untuk menerbitkan Suket sebagai administrasi kependudukan yang bisa 

digunakan untuk memilih di TPS. Penerbitan Suket ini tidak diatur oleh UU 

No. 7 tahun 2017 namun masih diatur di PKPU No. 11 tahun 2018. Suket 

harus diterbitkan sebagai upaya perlindungan hak pilih bagi semua warga 

negara (bukan hanya pemilih pemula) yang memenuhi syarat untuk 

mengikuti Pemilu namun terkendala dengan administrasi kependudukan. 
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5.  Terkait dengan PKPU No. 11 tahun 2018 Pasal 18 ayat 13 yang mengatur 

salinan DPS tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh 

sehingga berbuntut masalah ini diadukan Gerindra DKI ke KIP DKI karena 

dianggap melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP), harus menjadi bagian dari agenda perbaikan yang harus 

diselesaikan oleh KPU, partai politik, KIP dan Bawaslu. Jangan sampai hal 

ini dibuat menggantung, atau tidak ada kepastian. Dalam proses perbaikan 

bisa saja diuji dengan suatu metode yang disepakati bersama: apakah 

pembintangan atau penutupan NIK dan NIK hingga enam digit, 

menimbulkan  terjadi distorsi atau anomali data? Jika ya, maka PKPU ini 

bisa dipertimbangkan untuk dibatalkan.  

6.  Untuk mengatasi sulitnya penggunaan dan pengenaan pasal pidana, 

khususnya pasal 489 karena tidak mudah menemukan unsur kesengajaan dari 

jajaran PPS/PPLN yang mengakibatkan seseorang yang sudah memenuhi 

syarat sebagai pemilih namun tidak masuk dalam DPS/DPT dan acapkali kita 

dijadikan amunisi atau dalih oleh PPS/PPLN untuk mengelak dari ancaman 

sanksi yang diatur oleh peraturan perundangan. Bawalu perlu mereview 

secara kritis pengaturan ini dan mencari terobosan agar pasal ini bukan pasal 

karet dan bisa ditegakan hukum pidananya secara nyata tentu dengan 

berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

Meskipun demikian,  sebelum menerapkan pasal pidana, seluruh jajaran 

Pengawas Pemilu harus melaksanakan tugasnya dengan  efektif, terukur, 

emprik, didukung data otentik, valid dan historical data lengkap dari proses 

pengawasan. Selebihnya penegakan sanksi pidana Pemilu pelanggaran 

terhadap data/daftar pemilih banyak tergantung dari kemauan, kesanggupan 

dan keberanian Pengawas Pemilu. 
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BAGIAN 

5 
 

 

MENYOAL HAK POLITIK WARGA  

DALAM KONTESTASI PEMILU: TELAAH TAHAPAN 

 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019 

 

Oleh:  

Nurlia Dian Paramita dan Nugroho Noto Susanto 

 

Abstraksi 

Pemilu merupakan ajang kontestasi yang hingga hari ini dinilai sebagai 

mekanisme paling demokratis. Melalui proses kontestasi ini diharapkan terpilih 

kepala negara, kepala daerah, dan wakil rakyat yang mampu mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan mensejahterakan rakyat. Salah satu syarat penting yang 

mutlak harus terpenuhi adalah partisipasi warga untuk menentukan siapa 

pemimpin yang akan dipilih menjadi wakil rakyat/presiden/kepala daerah.  . 

Dengan pendekatan kualitatif, tulisan ini hendak mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang timbul di tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 

2019 sekaligus menawarkan gagasan tentang strategi penyelesaian masalah dalam 

tahapan pemutakhiran pemilih.  

 

Kata Kunci: Hak Politik, Daftar Pemilih, Kontestasi, Partisipasi, Pemilu 2019 
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A. PENDAHULUAN 

1.    Latar Belakang 

Salah satu tahapan paling krusial dalam sebuah perhelatan pemilu adalah 

pemutakhiran data pemilih. Betapa tidak, tahapan inilah yang menentukan 

seseorang akan berpartisipasi ikut mencoblos pilihannya atau tidak. Pada tahapan 

ini pula, kita menjadi tahu berapa jumlah pemilih dalam suatu even pemilu atau 

pilkada. Namun, pemutakhiran data pemilih jelang pemilihan kepala daerah atau 

pemilu selalu saja menyisakan persoalan.  

Mencuatnya persoalan daftar pemilih ini, juga sering dijadikan basis 

argumentasi oleh penggugat terkait sengketa pemilu atau pemilihan di Mahkamah 

Konstitusi. Salah satu contohnya seperti kasus yang terjadi pada Pilkada 2017 di 

Kota Tasikmalaya, dimana paslon Dede Sudrajat dan Asep Hidayat mengajukan 

gugatan sengketa hasil pungut hitung ke Mahkamah Konsitusi.
1
 Salah satu obyek 

yang diperkarakan paslon tersebut adalah soal daftar pemilih. Menurut mereka, 

terdapat penambahan daftar pemilih tetap dan surat keterangan pengganti kartu 

tanda penduduk elektronik yang diduga asli atau palsu. Bayangkan bagaimana 

kualitas pemilu kita jika setelah pemilu dilangsungkan, ternyata didapati ada 

masalah pada akurasi data pemilih. 

Pada pemilu 2009, persoalan pemutakhiran data pemilih menjadi satu isu 

yang memancing perhatian publik. Menurut penelitian P2P-LIPI yang dikutip Luky 

Sandra Amalia,
2
 pada pemilu 2009 juga meninggalkan catatan persoalan siginifikan 

pada pemutakhiran data pemilih hingga terbitnya Daftar Pemilih Tetap. 

                                                           
1
 Neni Nur Hayati, Pendataan Pemilih Pilkada dan Segala Permasalahannya, 

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/17432821/pendataan-pemilih-pilkada-dan-segala-

permasalahannya?page=all. 
2
 Luky Sandra Amalia, Pemilu Legislatif 2014: Catatan Awal, hal 3, dalam Luky Sandra Amalia, 

Syamsudin Haris, dkk, Evaluasi Pemilu Legislatif 2014:Analisis Proses dan Hasil, P2P LIPI & 

Pustaka Pelajar: Yogyakarta,2016 
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Menurutnya ada dua persoalan krusial pada aspek Daftar Pemilih Tetap yaitu (1) 

penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) ke KPU. Pada poin ini, 

menurutnya Departemen Dalam Negeri tidak mengoptimalkan penyisiran atau Up 

date data potensial di daerah, khususnya daerah yang baru selesai 

menyelenggarakan pilkada; (2) Tidak ada sosialisasi masif yang dilakukan oleh 

KPU mengenai perubahan sistem pendaftaran pemilih dari stelsel pasif menjadi 

stelsel aktif. Sehingga masyarakat tidak tahu bahwa untuk menjadi pemilih harus 

mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

setempat. Carut marutnya problem DPT Pemilu 2009, sampai Adam Schmidt 

menyebut KPU tidak memenuhi kriteria berhasil dalam mengurus tahapan DPT 

Pemilu 2009.
3
  

Sementara pada pemilu 2014 seperti mengonfirmasi ulang masalah yang 

ditemukan pada 2009 dimana pemutakhiran data pemilih masih menyisakan 

persoalan akut. Pada pemilu 2014, terdapat sejumlah palanggaran pada aspek 

pemutakhiran data pemilih. Menurut Harun Husein, terdapat temuan pelanggaran 

sebanyak 911, laporan diterima 74, diteruksan ke KPU 985, ditindaklanjuti KPU 

919, dan tidak ditindaklanjuti KPU sebanyak 66 kasus.
4
 Data ini menunjukkan 

bahwa temuan pelanggaran dan laporan pelanggaran administrasi pemilu di aspek 

pemutakhiran data pemilu bukan isapan jempol. Berikut data yang disampaikan 

Harun Husein.  

 

 

 

                                                           
3
 Adam Schmidt, Indonesia’s 2009 Election: Performance, Challenges and Negative Precedent. 

dalam ―problem of democratization in Indonesia: Election, Institution, and Society. Institute of 

Southeast Asian Studies, 2010, dalam Harun Husein, Pemilu Indnesia, Fakta, Angka, Analisis dan 

Studi Banding.2014. Jakarta:Perludem  
4
 Husein, Harun. (2014). Pemilu Indonesia, Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding. 

Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi., dalam Novembri Yusuf Simanjuntak, 

Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu, Jurnal Bawaslu Vol.3 No.3 2017 hal 311 
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Tabel. Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Pemilu 2014 

Tahapan 

Temuan 

Diterima 

 

Laporan 

Diterima 

Diteruskan 

ke KPU 

 

Ditindak 

lanjuti 

KPU 

 

Tidak 

Ditindak 

lanjuti 

KPU 

Pemutakhiran 

Daftar 

Pemilih 

911 74 985 919 66 

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta 

 

Senada dengan apa yang terjadi pada pemilu 2009, dan pemilu 2014, daftar 

pemilih pada perhelatan pilkada di Indonesia juga menuai banyak persoalan. Baik 

pada pilkada 2015, 2017, maupun yang terakhir pilkada 2018. Pada pilkada 2018 

misalnya, sebuah even politik yang terkini, persoalan pemutakhiran data pemilih 

sangat mencolok sekali. Persoalan potensi hilangnya ribuan hak pilih warga akibat 

luputnya perekaman single identity number (SID) dalam Nomor Induk 

Kependudukan menjadi pukulan krusial di momentum pilkada 2018. Padahal hasil 

pemutakhiran data pemilih akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Pilkada 2018. Sedangkan DPT pilkada 2018 akan dijadikan sebagai salah satu data 

awal dalam menentukan DPT Pileg dan Pilpres 2019, selain DPT pilkada 2015 dan 

2017.  

Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 

menjanjikan bahwa perekaman KTP-el akan berakhir pada Desember 2018, dengan 

harapan 8 juta penduduk calon pemilih aktif sudah memenuhi proses tersebut.  

Namun hal itu belum menjamin terdaftarnya pemilih pemula yang pada awal 2019 

hingga pemilihan berlangsung tepat berusia 17 tahun ke atas.  Sebagai contoh, 

menjelang pilkada 2018 lalu, sekitar 500.000 warga provinsi Papua terancam tidak 

dapat mencoblos pada pemilihan gubernur dan bupati. Begitu pula warga di 
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sejumlah daerah terpencil di provinsi Maluku dimana mereka belum melakukan 

perekaman karena terkendala akses
5
.  

Catatan kinerja pemerintah dalam melakukan perekaman E-KTP penduduk 

itu sungguh memilukan. Padahal ihtiar perekaman E-KT penduduk dimulai sejak 

tahun 2010. Batin kita semakin menjerit, tatkala mendengar dan membaca laporan 

dari berbagai media bahwa pejabat negara yang mengurus E-KTP justru melakukan 

korupsi secara berjamaah atas biaya perekaman E-KTP yang nilainya trilyunan 

rupiah.
6
 Alih-alih pemerintah memenuhi janji dengan kinerja yang optimal, tetapi 

justru anggaran rakyat yang dipakai untuk kerja perekaman E-KTP justru dikorupsi 

oleh pejabat.  

Laporan media Tirto menyebutkan tentang persoalan yang mengitari tahapan 

pemutakhiran pemilu 2019 yang tinggal enam bulanan lagi. Terdapat partai politik 

yang melaporkan adanya Dua puluh lima juta pemilih ganda yang muncul dalam 

Daftar Pemilih Sementara (DPS).
7
 Sementara Bawaslu merilis terdapat setidaknya 

1,3 juta pemilih ganda di daftar pemilih pemilu 2019.
8
  

Apa yang terjadi pada pemilu dan pilkada yang sudah-sudah terkait masalah 

pemutakhiran data pemilih, dan persoalan yang mencuat pada pemutakhiran data 

pemilih pemilu serentak 2019, adalah tanda bahwa tahapan ini menyisakan banyak 

masalah. Padahal hak politik melalui hak untuk memberikan suara/memilih 

merupakan hak dasar (basic right) sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat dalam satu rumah demokrasi. Untuk mengurai benang kusut yang 

berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih, khususnya pada pemilu 2019, 

kajian ini kami hadirkan sebagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan 

yang selalu timbul pada tahapan pemutakhiran data pemilih.  

                                                           
5
 Harian Kompas, 25 April 2014 

6
 Korupsi E KTP,https://tirto.id/q/korupsi-e-ktp-clC 

7
 https://tirto.id/pemilih-ganda-di-dpt-pemilu-2019-kemelut-kemendagri-vs-kpu-cXhc 

8
 https://tirto.id/bawaslu-prediksi-ada-13-juta-data-ganda-di-dpt-pemilu-2019-cW9G 
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1. Permasalahan Penelitian 

 Permasalahan penelitian yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Apa saja permasalahan Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 

2019?  

b. Mengapa permasalahan tersebut masih terjadi?  

c. Bagaimana upaya perbaikan penjaminan hak pilih warga pada pemilu 2019 ?  

 

2. Metode penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan riset deskriptif analitis. Sebagai sebuah kajian 

deskriptif analisis, peneliti melakukan analisis terhadap suatu fakta empirik yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. Peran peneliti sebagai penafsir realitas 

sangat menentukan arah penelitian.  

Oleh karena itu, kajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang menggunakan studi literature yang relevan dengan obyek kajian. Dalam kajian 

kualitatif, yang menjadi titik tekan bukan analisis statistic berbasis numerik, 

melainkan interpretasi teks untuk memberi makna atas suatu fenomena. Penulis 

melakukan review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur 

yang terpilih. Sumber literatur yang menjadi rujukan adalah buku, jurnal ilmiah, 

laporan media massa, dan hasil pengawasan Bawaslu.  

 

3. PERSPEKTIF TEORI 

3.1. DEMOKRASI  

Demokrasi adalah sistem yang hingga saat ini dianggap paling baik untuk 

mencapai keseimbangan antara kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat. Memang 

kami tidak hendak mengatakan bahwa demokrasi adalah segala-galanya, atau 
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meminjam perkataan Fukuyama bahwa demokasi, khususnya demokrasi liberal 

merupakan ‗akhir sejarah‘ pergelutan ideologi besar dunia, yang ia sebut dengan 

the enf of history.
9
 Tetapi kami rasa tidak berlebihan jika kami sampaikan bahwa 

sistem demokrasi adalah sistem politik yang paling banyak diminati oleh berbagai 

negara bangsa, termasuk Indonesia. Huntington mencatat adanya gelombang 

demokrasi di dunia, yang diawali dengan proses transisi dan demokratisasi. 

Menurut Huntington terdapat gelombang pertama, kedua, dan ketiga dalam 

demokrasi.
10

 

Salah satu hal yang membuat banyak negara bangsa memilih demokrasi 

sebagai sebuah sistem adalah karena adanya ruang keterlibatan publik atau rakyat 

dalam putusan politik. Berbeda dengan sistem monarki, atau teokrasi, kekuasaan 

negara dalam demokrasi diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang 

memosisikan rakyat atau warga negara sebagai penentunya. Dari sini, rakyatlah 

yang dianggap sebagai pemilik kedaulatan, sementara mereka yang terpilih sebagai 

pemimpinan suatu negara merupakan perpanjangan tangan dari kehendak dan 

aspirasi rakyat.  

Demokrasi juga menawarkan mekanisme timbal balik (check and balance) 

antara rakyat dan pemimpin terpilih dalam proses implementasi kebijakan publik. 

Hatta, kontrol publik terhadap proses demokrasi -rekrutmen pemimpin atau 

pelaksaan kebijakan publik- merupakan sesuatu yang inheren dalam rezim 

demokrasi. Justru itu, ruang kebebasan berpendapat, berexspresi, dijamin oleh 

negara secara adil dan bebas.  

                                                           
9
 Francis Fukuyama, The end of history and the last man, 1992, Free Pers, Macmilan Newyork, hal 

xi. https://www.democraziapura.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/1992-Fukuyama.pdf 
10

 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 

University of Oklahoma Press. 1991.  
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Untuk lebih mendalam tentang demokrasi, beberapa pendapat ahli kami 

paparkan di sini. Georg Sorensen
11

 menuturkan bahwa istilah demokrasi merupakan 

perkawinan dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratos 

(pemerintah). Dari dua kata itu muncullah frase ―pemerintahan oleh rakyat‖. 

Menurut Alan Ware, bahwa unsur pembentukan demokrasi dapat dilihat dari tiga, 

yaitu mengoptimalkan kepentingan, pelaksanaan pengawasan, dan berorientasi 

pada warga negara.
12

 

Di antara banyak ahli, terdapat seorang pakar, yaitu David Held yang 

menggabungkan gagasan sayap liberal dan sayap marxis dalam wajah demokrasi. 

Saripati gagasan dua kelompok itu ia sebut dalam istilah democratic autonomy.
13

 

Demokrasi Otonomi menurut Held setiap orang seharusnya memiliki kebebasan 

dan kesetaraan dalam menentukan kondisi kehidupannya. Untuk itu itu orang-orang 

itu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam suatu kerangka pikir yang 

menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka. Di sini Held 

menekankan adanya kesetaraan hak yang sama dalam ruang politik demokrasi. Hak 

yang dimaksudkan oleh Held tidak saja pada wilayah politik seperti kebebasan 

memilih dan dipilih, namun juga hak untuk menentukan preferensi sosial dan 

ekonomi. Pada perkembangannya, hak asasi tidak hanya dilihat dari aspek politik, 

namun juga ekonomi, dan sosial, bahkan budaya. Demokrasi otonomi Held, 

mensyaratkan adanya partisipasi kewargaan yang tinggi terhadap relasi kuasa yang 

ada dalam sebuah negara.  

Praktik demokrasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia, dan banyak 

negara-negara demokrasi lainnya, sejatinya memanfaatkan gagasan yang dibangun 

oleh Joseph Schumpeter. Ia menyatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah 

                                                           
11

 Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia 

Sedang berubah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal 2 
12

 Alan Ware, Citizens, Parties and the State A Reappraisal, Cambridge Polity Press, 1987, hal 7-

16). 
13

 David Held, Model of Democracy, Cambridge:Polity Press, 1987. hal 271 
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metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin.
14

 Metode Demokrasi 

menurut Schumpeter yang memberikan hak bagi warga negara untuk memilih 

calon-calon pemimpin yang hadir dalam suatu model pemilihan umum. Dalam 

kalimatnya Shumpeter, ―metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk 

sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk 

mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara‖.   

Gagasan Schumpeter, kemudian juga dikembangkan secara lebih spesifik 

oleh Robert Dahl.
15

 Ia mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. 

Sebagai sistem politik, demokrasi harus menekankan pemerintah untuk 

memberikan responsifitas terhadap preferensi warga negaranya. Responsifitas 

pemerintah tersebut mensyaratkan warga negara memiliki kesempatan untuk : 1. 

Merumuskan preferensinya; 2.menunjukkan preferensinya kepada warga-warga 

lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, dan 3. Memberikan 

bobot yang sama pada preferensinya, yang dilakukan oleh warga negara.  

Menurut Georg Sorensen, sama dengan yag dilakukan oleh Hans-Jorgen 

Nielsen dalam proses transisi demokrasi di Cile,
16

 bahwa ketiga kesempatan warga 

negara yang dikembangkan oleh Dahl tersebut, akan dapat diwujudkan ketika 

terpenuhinya delapan kondisi sebagai berikut: 

1. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi  

2. Kebebasan mengeluarkan pendapat 

3. Hak memilih 

4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah 

5. Hak bagi pemimpi politik untuk bersaing dalam mencari dukungan 

                                                           
14

 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (1942; reprint,London:Allen and 

Unwin, 1976).  hal 260, dalam Georg Sorensen, hal. 14 
15

 Robert A. Dahl, Polyarchy:Participation and Opposition (New Haven : Yale Univesity Press), 

1971. Hal 3, dalam George Sorensen, hal 18 
16

 Hans Jorgen Nielsen Den Chilenske Transitionsproces (The Chilean process of Transition) 

Aarhus:University of Aarhus, Institute of Political Science, 1991) hal 5, dalam Georg Sorensen, hal 

18. 
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6. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara 

7. Pemilihan umum yang bebas dan adil 

8. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan 

suara dan pengungkapan preferensi lainnya.  

 

Delapan syarat bagi terbentuknya demokrasi sebagai sistem politik yang baik, 

kemudian dibagi menjadi tiga dimensi utama dalam praktik demokrasi politik yakni 

kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil.
17

 Menurut Larry Diamond, 

Juan J.Linz, dan Seymour Martin Lipset, tiga dimensi yang merupakan 

pengembangan dari gagasan Dahl itu, dalam praktiknya harus memenuhi tiga 

kondisi sebagai berikut:
18

 

a. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisai 

(khususnya partai-partai) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang 

efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan 

kekerasan 

b. Tingkat partisipasi politik yang inkusif dalam pemilihan pemimpin dan 

kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada 

kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkarkan 

c. Tingkat kebebasan politik dan sipil -kebebasan berpendapat, kebebasan pers, 

kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi- cukup untuk 

memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.  

 

Dalam kontek pelaksanaan demokrasi di Indonesia, berbeda dengan yang 

dikemukanan oleh Fukuyama yang menitikberatkan tentang dominasi demokrasi 

liberal. Khusus di Indonesia, untuk menampung aspirasi gagasan sosial budaya 

                                                           
17

 Robert A. Dahl, dalam Goerge Sorensen, hal 19 
18

 Larry Diamond, Juan J.Linz, dan Seymour Martin Lipset (eds), Democracy in Developing 

Countries. Vol. 2: Africa i(Boulder:Lynne Rienner, 1988), hal xvi, dalam Georg Sorensen, hal 19-20 
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yang sangat khas, maka dalam aspek teoritis Indonesia menerapkan apa yang 

disebut sebagai demokrasi Pancasila.  

Sri Soemantri M, mengatakan bahwa demokrasi pancasila ditemukan dalam 

UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang kemudian dipatrikan kembali dalam 

sila ke empat Pancasila yakni, ―Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Semangat demokrasi 

Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945, dan Pancasila tersebut kemudian 

diterjemahkan dalam mekanisme suksesi kepemimpinan dalam agenda 5 (lima) 

tahunan yang berskala nasional yang dikenal dengan istilah pemilihan umum 

(pemilu).
19

   

Menurut Kacung Marijan, pemilihan umum adalah sarana untuk 

memfasilitasi keikutsertaan partisipasi politik warga dalam menentukan siapa 

pemimpin atau orang yang akan dipilih demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
20

 

Betapa pentingnya pemilu dalam praktik demokrasi di Indonesia, Pemilu telah 

dimasukkan dalam butir UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Pemilu termaktub 

dalam Bab VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
21

 berbunyi, 

―Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil setiap lima tahun sekali.‖ Pemilihan umum tersebut seperti termaktub dalam 

UUD 1945 memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR RI/DPD RI, dan DPRD 

provinsi dan kabupaten/kota.  

Tidak hanya itu, bahkan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar Republik 

Indonesia mengatur tentang suksesi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang 

terdiri dari Gubernur/Bupati/walikota, sesuai dengan butir UUD 1945 dipilih secara 

langsung melalui skema pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu diatur dalam 

                                                           
19

 Ni‘matul Huda, Imam Nasef, ―Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi‖(Jakarta, Kencana : 2017, hal 42) 
20

 Kacung Marijan, ―Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada secara langsung‖,Surabaya, 

PusDeHam: 2006, Hal 4 
21

 UUD 1945, diunduh dari http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf 
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Bab VI tentang Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis” 

 

3.2. KONTESTASI DAN PARTISIPASI POLITIK WARGA 

3.2.1. Kontestasi  

Meminjam pendapat Robert Dahl dimana demokrasi menekankan aspek 

Kompetisi, Partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi, dalam bahasa 

lain disebut juga dengan kontestasi yang mensyaratkan adanya kontestan dalam 

merebut kekuasaan negara. Kompetisi merupakan suatu kondisi yang harus terjadi. 

Kompetisi sehat antar banyak kontestan dalam merebut dukungan warga untuk 

memeroleh kedudukan kekuasaan disebut dengan kontestasi. Kontestasi yang benar 

adalah adanya kompetisi dalam ruang dan regulasi yang terukur dan menjamin 

adanya kebebasan (free) dan adil (fair). Kontestan yang terpilih akan dititipkan 

amanah untuk mengurus kepentingan publik. 

Menguatkan apa yang telah kami sampaikan di atas, meminjam pendapat 

Anjte Wiener bahwa kontestasi merupakan sebuah proses kompetisi yang didahului 

dengan serangkaian peraturan yang disepakati satu sama lain yakni norma dasar, 

pengorganisasian prinsip dan standar operasional prosedur. Selengkapnya Anjte 

Wiener
22

 mengatakan, “Contestation is a social acivity,…In turn, as social practice 

contestation entails objection to specific issues that matter to people,… deliberation 

as the political mode of contestation involves addressing rules and regulations with 

regard to transnational regimes according to semi-formal soft institutional codes.” 

Dalam rezim demokrasi, norma dasar, pengorganisasian prinsip, dan standar 

operasional prosedur yang digariskan oleh Anjte Wiener termanifestasi dalam 

                                                           
22

 Antje Wiener, “A Theory of Contestation” (London, Springer : 2014, hal 1)  
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system pemilu yang berjalan secara periodik dan teratur. Kiki Syahnakri
23

, 

menyatakan bahwa Pemilu pada hakikatnya merupakan ajang kompetisi untuk 

menentukan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dengan demikian terdapat aturan 

main di dalamnya. Hal ini dilaksanakan dengan rangkaian tahapan pelaksanaan 

teknis yang berkaitan satu sama lain.  

Kontestasi dalam politik elektoral adalah sebuah proses pergantian kekuasaan 

yang dilaksanakan dengan melakukan pemungutan suara. Ini dilakukan dengan 

adanya suara yang dihasilkan dari pemilih/warga negara. Sebelum sampai pada 

proses tersebut warga harus terdaftar sebagai pemilih. Sehingga korelasi antara 

kontestasi elektoral dengan hak pemilih adalah bagaimana seorang pemimpin yang 

terpilih mampu mewujudkan keinginan rakyat. Sebagaimana termaktub dalam 

alinea II Pembukaan UUD 1945
24

 yang menyebut bahwa negara yang hendak 

diwujudkan adalah ―Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur” dengan suatu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah Indonesia yang 

berdaulat tersebut memiliki tugas untuk menunaikan tujuan mulia didirikannya 

Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni 

―membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial”.  

Seseorang yang telah dipilih oleh rakyat dalam suatu sistem pemilu yang 

demokratis, seyogyanya akan melakukan tugas responsiveness kepada rakyat. 

Seorang pemimpin terplih harus mempunyai apa yang disebut oleh Yudi Latif 

sebagai, ‗Ideologi kerja‘ (working ideology) berupa seperangkat prinsip dasar 

                                                           
23

 Kiki Syahnakri, “Sistem Kenegaraan dan Konflik Politik” (Opini Kompas, 21 September 2018) 
24

 Undang Undang Dasar 1945, http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 
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sebagai haluan kebijakan
25

. Haluan kebijakan yang merupakan manifestasi dari 

ideologi kerja seorang pemimpin, akan terwujud jika dia dipilih, dan memiliki 

legitimasi yang kuat. Di situlah pentingnya peran partisipasi warga atau pemilih 

dalam proses kontestasi. 

 

3.2.2. Partisipasi Politik Warga  

 

Beberapa ilmuwan politik telah mengetengahkan tentang teori-teori yang 

berkembang tentang partisipasi politik warga. Misalnya, Verba dan Nie (1974) 

menyatakan bahwa ―partisipasi politik‖ adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh 

individu-individu warga negara untuk mempengaruhi pilihan orang-orang untuk 

posisi-posisi pemerintahan dan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan 

mereka sebagai pejabat pemerintah‖.  

Menurut Brady (1999), partisipasi politik pemilih mencakup empat konsep 

dasar yaitu adanya aktivitas atau aksi, dilakukan oleh warga negara biasa, tentang 

politik, dan pengaruh. Dengan demikian partisipasi politik pemilih adalah tindakan 

suka rela, yang berarti bahwa para pelakunya tidak dipaksa untuk melakukannya 

(Verba,Scholazman, dan Brady, 1995:38-39) 

Kaase dan Marsh melihat bahwa partisipasi politik terdiri dari dua bentuk, 

yaitu konvensional dan tidak konvensional. Bentuk konvensional mencakup segala 

aktivitas oleh warga negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses 

politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan baku, seperti pemungutan suara 

seorang calon untuk menduduki jabatan tertentu atau kampanye menjelang pemilu. 

Sementara partisipasi politik yang tidak konvensional adalah segala kegiatan yang 

dilakukan oleh warga negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir politik ―yang 

tidak berhubungan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan yang mengatur 
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 Yudi Latif, “Presiden Pemimpin” (Analisis Politik Kompas, 20 September 2018) 
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partisipasi politik di bawah suatu rezim tertentu seperti demontrasi, mogok kerja, 

boikot, penandatangan petisi, atau perusakan fasilitas umum sebagai protes atas 

kebijakan tertentu dari pemerintah‖ (Kaase dan Marsch, 1979:41) Dalam kajian ini, 

partisipasi politik yang kami maksudkan adalah partisipasi warga dalam bentuk 

konvensional seperti yang dinyatakan oleh Kaase dan marsh. Partisipasi 

menekankan aspek keterlibatan rakyat dalam putusan politik, utamanya pemilu.  

Menurut Schumpeter (1954), salah seorang ilmuwan ilmu politik terkemuka, 

mengatakan bahwa keikursertaan warga negara dalam pemilu yang demokratis 

merupakan elemen dasar dari sebuah sistem demokrasi. Salah satu sifat dasar dari 

demokrasi adalah kompetisi secara bebas di antara elit untuk memeroleh dukungan 

warga negara dalam rangka menduduki jabatan publik seperti presiden dan anggota 

dewan perwakilan rakyat (DPR).  

Dukungan warga negara di sini bermakna kehadiran warga dalam bilik suara 

untuk memberikan hak pilihnya. Artinya tanpa kehadiran warga dalam bilik suara 

secara signifikan tentu akan mengganggu jantung demokrasi itu sendiri 

sebagaimana kata Schlozman, dan Brady (1995:1) bahwa ―partisipasi warga negara 

adalah jantung demokrasi‖. Meminjam pendapat ini, dapat kita pahami bahwa 

esensi dari sebuah pembangunan demokrasi di suatu negara, sejatinya terletak pada 

aspek partisipasi warga negaranya. Singkatnya, kualitas demokrasi dan kualitas 

pemimpin suatu negara bangsa, termasuk Indonesia terletak pada sejauh mana 

kehadiran pemilih di TPS.  

Pendapat Schlozman, dan Brady diperkuat kemudian oleh Cf Kaase dan 

Marsh. Dua nama pakar belakangan berpendapat, ―demokrasi tidak dapat 

dibayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas 

dalam proses bernegara‖ (Cf Kaase dan Marsh,1979:28) Pendapat ini 

menitikberatkan pada dua aspek; pertama kemampuan warga negara; dan kedua 

ruang politik yang bebas dan adil dalam melakukan partisipasi politiknya.  
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Salah satu tafsir yang dapat dibentangkan di sini soal kemampuan adalah 

adanya jaminan negara bahwa mereka diakui dalam suatu rezim pemilu yang 

demokratis untuk mengaktualisasikan pikiran, dan pilihannya. Pengakuan negara 

terhadap warga salah satunya adalah adanya pengakuan hak warga untuk memilih 

dimana mereka telah terdaftar dalam daftar pemilih dalam suatu periode pemilu. 

Sedangkan tafsir kedua adalah soal jaminan kebebasan yang diberikan negara 

dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu.  

Pendapat senada lain disampaikan oleh Conway, bahwa, ―partisipasi politik 

pemilih dipercaya sebagai alat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang 

diharapkan‖ (Conway, 2000:3). Dari Conway kita dapat memahami bahwa unsur 

partisipasi warga berhubungan dengan dorongan untuk membuat kebijakan politik 

di lembaga dewan perwakilan rakyat atau presiden. Terpilihnya seseorang dalam 

suatu proses pemilu, didahului dengan adanya janji kampanye atau program 

kampanye yang disampaikan kepada warga. Itulah yang membuat daya tarik bagi 

warga untuk memberikan hak suaranya hingga bermuara kepada kebijakan-

kebijakan.  

DI sini, pijakan paling fundamental adalah adanya pemberian suara kepada 

seseorang yang kemudian disebut sebagai wakil rakyat, (people representatif). 

Untuk konteks Indonesia, mereka yang diberi hak suara dan memeroleh dukungan 

signifikan, berhak pula untuk menduduki jabatan di lembaga perwakilan rakyat, 

yang disebut dewan perwakilan rakyat. Di Amerika Serikat, lembaga ini disebut 

dengan House of Representative.
26

 Kata ‗perwakilan‘ atau ‗representative‘ 

merupakan penjelmaan dari dukungan suara yang diberikan oleh warga negara di 

bilik suara yang sebelumnya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap oleh lembaga 

pemilihan umum (baca:Komisi Pemilihan Umum).  
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Lebih jauh lagi, Kaase dan Marsh (1979:30) berpendapat bahwa partisipasi 

politik warga terkait terkait pemerintahan demokrasi, berhubungan dengan unsur-

unsur seperti rasionalitas, kontrol, responsiveness (tanggap terhadap aspirasi 

warga), fleksibilitas, legitimasi, dan resolusi konflik. Secara sederhana apa yang 

diungkapkan oleh Kaase dan Marsh tersebut memberikan informasi kepada kita 

tentang motivasi atau dorongan tertentu dari warga negara untuk ikut serta dalam 

pemilu. Kami hanya menitikberatkan beberapa faktor di sini yaitu kontrol, 

responsiveness, fleksibilitas, dan legitimasi.  

Mengikuti Kaase dan Marsh, faktor kontrol berkaitan dengan adanya 

semacam kontrol (check and balance) dari warga terhadap kepemimpinan yang 

telah ada mengingat kontrol dekat dengan makna kepercayaan. Warga ingin 

menunjukkan kepada penguasa bahwa suara mereka bisa menjadi alat kontrol 

terhadap kebijakan mereka. Bergantinya pemimpin politik atau partai politik dalam 

panggung kekuasaan karena warga negara memberikan kontrol politik yang 

diberikan pada periode berkala pemilu. Kontrol juga dimaknai sebagai upaya 

koreksi terhadap kebijakan yang diputuskan oleh perwakilan rakyat. Apakah 

kebijakan pejabat publik sesuai atau tidak dengan kehendak rakyat. Jika ada yang 

dirasa tidak sesuai, maka warga memiliki hak untuk melakukan kontrol.  

Faktor ini memberikan makna bagi kita bahwa partisipasi warga berhubungan 

dengan adanya fleksibilitas atau kelenturan dalam menentukan pilihan politik. 

Seorang warga bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya dalam iklim 

demokrasi. Dan karena adanya fleksibilitas ini, dukunga rakyat kepada politisi 

senantiasa berubah, naik turun sesuai dengan performa kepemimpinan politisi 

tersebut dalam mengemban amanah rakyat. 

Faktor berikutnya, adalah legitimasi. Partisipasi politik warga dalam ruang 

demokrasi yang kita anut memiliki makna sebagai legitimasi. Legitimasi itu dalam 

studi politik berhubungan dengan keabsahan kepemimpinan yang terpilih secara 
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politik. Semakin tinggi partisipasi warga maka makin tinggi pula legitimasinya. 

Makin tinggi legitimasi politiknya, maka makin tinggi kualitas demokrasi yang 

terjadi. Salah satu analisis yang tajam dan reflektif soal adanya krisis legitimasi 

adalah paparan Jurgen habermas.
27

  

Kerangka Habermas tesebut, dipakai oleh Leo Agustino dalam melihat 

pemerintah lokal di Indonesia. Dalam pengamatan Leo Agustino,
28

 banyak fakta 

dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia mengalami kemunduran 

demokrasi yang disebabkan oleh adanya krisis legitimasi pemerintah lokal. Leo  

Agustino meminjam uraian Habermas bahwa faktor yang menyebabkan krisis 

legitimasi adalah ketika negara semakin terbelenggu oleh adanya dikotomi 

pandangan mengenai sektor publik dan sektor privat; di mana kemudian sektor 

privat semakin menentukan proses akumulasi modal dan menghilangkan kuasa 

pemerintahan. Di arah lokal, menurut Leo Agustino, sektor privat menunjukkan 

dominasinya pada ranah publik yang diwakili oleh pemerintah daerah. Jika realitas 

lokal adalah refleksi wajah nasional, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah 

Indonesia bisa mengalami apa yang habermas sebut sebagai krisis legitimasi.  

 

3.3. Hak Pilih Warga sebagai Hak Asasi Manusia 

 

Sebagai sebuah negara demokrasi yang menganut rechstaat yakni negara 

kepercayaan timbal balik, terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang bertumpu atas dasar prinsip kebebasan dan persamaan
29

. Maka 

aktualisasi terhadap hak-hak warga negara (citizen’s right) adalah suatu bentuk 

                                                           
27

 Jurgen Habermas, Krisis Legitimasi,(Terj). Yogyakarta:Qalam, 2004 
28

 Leo Agustino, Krisis Legitimasi Pemerintah Lokal, Media Indonesia, 26 Juli 2005. Dapat dilihat 

di : 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20307/Krisis%20Legitimasi%20Pe

merintah-MI.htm 
29

 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 

hal 74. 
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penghormatan HAM yang mutlak diberikan oleh negara. Hak Politik sebagaimana 

dimaknai dalam kajian ini adalah Hak untuk memilih dan dipilih termaktub jelas 

dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 J.  

Spirit pengakuan kedaulatan rakyat di depan hukum itu kemudian ditegaskan 

pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
30

 UU HAM mengatur 

mengenai hak memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang 

berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan” 

Pentingnya aspek hak pilih warga dalam suatu negara, aspek hak pilih 

tersebut juga diakui dalam norma hukum internasional. Lembaga internasional yang 

fokus pada isu pemilu, International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (International IDEA), menerangkan tentang standar internasional 

tentang suatu pemilu disebut sebagai demokratis atau tidak. Satu di antara standar 

internasional dimana sebuah pemilu disebut demokratis adalah adanya kerangka 

hukum atau aturan yang mengatur hak untuk memilih dan dipilih. Kerangka hukum 

tersebut harus menjamin warga negara yang memenuhi syarat dijamin untuk bisa 

ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Menguatkan aspek hak untuk memilih dan 

dipilih, suatu pemilu disebut demokratis jika terdapat kerangka hukum yang 

mengatur dan menerapkan tahapan proses pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. 

Kerangka hukum yang dimaksud harus mewajibkan adanya penyimpanan daftar 

pemilih secara transparan, akurat, dan melindungi hak warga negara yang 
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 https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-
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memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak 

sah atau curang.
31

 

Ketentuan tersebut menegaskan negara wajib memenuhi segala bentuk hak 

asasi setiap warga negara. Khususnya yang berkaitan dengan hak pilih pada rezim 

pemilu di Indonesia yakni pemilihan gubernur bupati dan walikota, pemilihan 

legislatif dan pemilihan presiden. Sebagai konsekuensi atas hal tersebut, apabila 

muncul hilangnya hak pilih, hal ini merupakan pengingkaran yang berakibat fatal 

dan inkonstitusional. Sistem pemerintahan yang ditentukan oleh suara rakyat 

(demos) yang berdaulat (kratos), yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Dengan demikian slogan one man, one vote menjadi sebuah 

komitmen pentingnya pengakuan atas hak politik yang diejawantahkan dalam hak 

untuk memilih atau hak pilih.  

Dengan demikian hak politik adalah hak partisipatif untuk terlibat 

menentukan keputusan memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam kehidupan 

bernegara. Yang dimaksud kehidupan bernegara adalah proses/mekanisme yang 

disepakati dalam menentukan sebuah rezim kekuasaan. Dalam hal ini Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sementara hak pilih adalah 

hak warga untuk menggunakan surat suara dalam pemilu yang didapatkan ketika 

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.  

Aspek partisipasi menjadi penting, dikarenakan rakyat adalah pemilik 

kedaulatan tertinggi, sehingga pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih hendaknya 

mampu mengemban amanah dengan baik. Tantangan dari pemilu ke pemilu di 

Indonesia yaitu menghadirkan partisipasi public dalam kondisi yang optimal. 

Idealnya partisipasi warga tidak hanya hadir dan memberikan suara, namun 
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 DKPP RI, Standar Internasional Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu, dalam Potret 

Pemilukada Serentak 2015, hal 34-35 
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bagaimana pemilih juga mampu mengontrol jalannya pemerintahan yang dihasilkan 

oleh pemilu yang demokratis.  

Tidak mudah mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Dibutuhkan langkah 

strategis dalam bingkai kemitraa dan sinergi banyak pihak. Yang tidak boleh 

dilupakan adalah bahwa keterlibatan warga negara dalam seluruh proses tahapan 

demokrasi akan memperkuat legitimasi hasil-hasil dari demokrasi itu sendiri
32

. 

Sehingga sikap apatisme dalam ukuran yang rendah atau tinggi akan merugikan dan 

cenderung menempatkan pemerintah pada wibawa yang rendah. Rendahnya 

wibawa pemerintah bisa berakibat pada lahirnya krisis legitimasi seperti yang 

disinggung oleh Jurgen Habermas. 

Padahal pemerintah adalah perpanjangan tangan rakyat untuk menjalankan 

kepemimpinan negara. Di situ, pemerintah negara harus memiliki legitimasi yang 

kuat. Apa jadinya jika suatu pemerintah negara mengalami defisit legitimasi. 

Padahal urgensi pentingnya negara Indonesia telah hadir dalam sejarah sosial 

politik Indonesia yang dipelopori oleh pejuang kemerdekaan dan proklamasi 

Indonesia. Bertemali degan substansi hadirnya negara itu, patut disimak kembali 

gagasan John Lock tentang negara.
33

 Menurutnya, negara didirikan karena untuk 

melindungi hak-hak rakyat, yang bertujuan untuk melindungi hak milik, hidup dan 

kebebasan baik terhadap bahaya dari luar ataupun dari dalam. Rakyat mendapatkan 

hak alamiah namun tidak semuanya. Hal ini dikarenakan rakyat telah menyerahkan 

kedaulatan kepada negara, sehingga ada hak-hak masyarakat yang diatur negara 

demi kemaslahatan bersama 
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33
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab pembahasan ini, kami akan menjawab rumusan pertanyaan yang 

telah kami tulis pada bab pertama. Uraian pembahasan atas permasalahan tersebut 

kami sajikan dalam beberapa bagian di bawah ini. Pertama sekali, kami akan 

menyajikan aturan atau norma hukum yang mengatur tentang penjaminan hak pilih 

warga dalam regulasi pemilu 2019. Setelah menguraikan topik itu, kami akan 

membentangkan permasalahan-permasalahan apa saja yang mengemuka dalam 

tahapan pemutakhiran data pemilu serta mengapa persoalan daftar pemilih tersebut 

masih juga terjadi.  

 

1. Hak Pilih Dalam Norma Hukum Pemilu 2019 

 

Beberapa norma tentang hak pilih dan pemilih pada pemilu 2019 diatur dalam 

UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum Bab I 

Pengertian Istilah Pasal I UU Pemilu No. 7 tahun 2017 diterangkan seputar syarat 

pemilih yang boleh mengikuti pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut 

(masing-masing secara berurutan butir 32,33,34):  

- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri. 

- Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai wargi negara. 

- Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin. 

 

UU 7 Tahun 2017 Bab V Peyusunan Daftar Pemilih Bagian Kesatu Data 

Kependudukan Pasal 201 dijelaskan bahwa : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah 
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menyediakan data kependudukan dalam bentuk: a. data agregat kependudukan per-

kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan, anggota 

DPRD kabupaten/kota;  b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan 

bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan c. data Warga Negara 

Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam 

penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.  

Ayat (2) pasal 201 dijelaskan bahwa data kependudukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri 

Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari 

pemungutan suara. Sedangkan ayat (3) menjelaskan bahwa data Warga Negara 

Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada 

KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

Ayat 4 Pasal 201 menjelaskan bahwa data kependudukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU 

dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Pada ayat (5) disebutkan bahwa 

data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih 

Pemilu. Dilanjutkan ayat (6) bahwa data penduduk potensial pemilih Pemilu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang 

bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) 

bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme: a. Menteri Dalam Negeri 

menyerahkan kepad KPU; dan b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. 

Pada ayat (7) diterangkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding 
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daftar pemilih tetap Pemilu terakhir. Ayat (8) menjelaskan Pemerintah memberikan 

data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU 

sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih. 

Bagian Kedua tentang Daftar Pemilih Pasal 202 ayat (1) KPU 

Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar 

pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai 

bahan penyusunan daftar Pemilih. Pada ayat (2) disebutkan Daftar Pemilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk 

kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara 

Indonesia, yang mempunyai hak memilih. Dan pada ayat (3) dijeaskan bahwa 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam 

Peraturan KPU.  

Untuk menjabarkan perintah UU pemilu kepada KPU, lantas KPU 

menerbitkan Peraturan KPU no 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih 

di dalam negeri dan penyelenggaraan pemilihan umum. Pada PKPU 11 tahun 2018 

pasal 4 ayat (2) poin d dijelaskan bahwa “Pemilih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di wilayah administratif pemilih yang 

dibuktikan dengan KTP-el” kemudian poin (e) ―dalam hal pemilih belum 

mempunyai KTP-el sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d, dapat 

menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang 

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat”.  

Dari uraian tentang norma hukum soal pemutakhiran dan penetapan data 

pemilih, undang-undang memerintahkan kepada pemerintah (kementerian dalam 

negeri dan kementerian luar negeri) dan penyelenggara pemilu yakni KPU dan 

Bawaslu untuk menunaikan tugas dan kewajiban masing-masing lembaga untuk 

memutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih.  
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UU no. 7 tahun 2017 Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan 

Kewajiban Paragraf 1 Pasal 12 butir (f) menerangkan KPU bertugas 

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah 

dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Dari aturan ini dapat kita pahami bahwa 

KPU yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemutakhiran dan penetapan daftar 

pemilih. Untuk itu, di UU pemilu 2017 pada pasal 14 butir (l) telah diterangkan 

pula kewajiban KPU yaitu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih 

secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Aturan yang menjelaskan tentang tugas dan 

kewajiban KPU terkait pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 

tersebut akan sukses atau tidak juga berkaitan dengan data pemilih potensial yang 

diberikan oleh pemerintah kepada KPU.  

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KPU seperti digambarkan pada 

paragraf di atas, KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait 

tugas dan kewajiban Bawaslu, telah dinyatakan juga dalam UU pemilu 2017. 

Tersurat pada Paragraf 1 tentang Bawaslu Pasal 93 ayat (d) butir (1) bagian ketiga 

tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu, disebutkan bahwa bawaslu 

bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar 

pemilih tetap. Sedangkan kewajiban Bawaslu disebut dalam Pasal 96 butir (d) 

dimana Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data 

pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dari norma hukum di atas, dapat kita petik suatu pemahaman bahwa ada 

empat lembaga negara yang saling berhubungan dalam menyelesaikan tahapan 

pemutakhiran data pemilih hingga penetapan daftar pemilih yaitu Kementerian 
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Dalam Negeri dan jajarannya ke bawah, Kementerian Luar Negeri, KPU dan 

jajarannya ke bawah, dan Bawaslu dan jajarannya hingga ke bawah. Sementara 

pihak lain yang juga sangat relevan adalah kelompok masyarakat sipil baik dari 

organisasi non-pemerintah atau masyarakat umum.  

 Dari empat lembaga negara tersebut, pemerintah (Kemendagri dan Kemenlu) 

yang memiliki peran awal dan krusial penting dalam tahapan tersebut. Daftar 

penduduk potensial yang dijadikan rujukan sebelum menentukan daftar pemilih 

merupakan produk dari Kementerian Dalam Negeri khususnya direktorat 

kependudukan dan pencatatan sipil, dan Kementerian Luar Negeri bagi pemilih di 

luar negeri. Baik buruknya kinerja KPU dan Bawaslu, semua bermula dari hasil 

data DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri dan jajarannya, juga kementerian luar 

negeri untuk pemilih di luar negeri.  

Pada aspek tehnis, kerja pemutakhiran data pemilih akan sangat bergantung 

juga oleh panitia pendaftaran pemilih yang dibentuk oleh KPU. Secara teknis, 

Pantarlih memiki tugas untuk melakukan pendataan pendudk potensial pemilih 

dengan memperhatikan beberapa elemen penting sebagai berikut:
34

:   

• Pastikan bahwa pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga di 

wilayah tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-EL, Kartu 

Keluarga, atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

sipil.  

• Jangan daftarkan pemilih yang berasal dari daerah lain (perantauan) yang telah 

tinggal/menetap di wilayah kerja pantarlih tetapi belum/tidak memiliki KTP-

EL/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga dengan domisili yang menunjukkan 

bahwasannya pemilih tersebut betul–betul tinggal wilayah kerja Pantarlih.  

• Pantarlih tidak mencoret pemilih yang memiliki KTP-EL atau Surat 

Keterangan Disdukcapil setempat setelah berkoordinasi dengan ketua RT/ 
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 KPU RI, Buku Panduan Kerja Pantarlih, 2019. Jakarta: KPU, hal 11 
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RW/sebutan lain, meskipun pemilih tersebut tidak dapat ditemui, seperti TKI, 

pelajar atau mahasiswa, atau kelompok pemilih sejenis lainnya.  

• Mencatat pemilih dengan identitas kependudukan bukan di wilayah kerja 

Pantarlih ke dalam formulir khusus.  

• Mencatat pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan sama sekali 

padahal permilih tersebut merupakan penduduk setempat ke dalam form 

khusus.  

• Menyampaikan kepada pemilih yang tercatat dalam form khusus tersebut untuk 

diperiksa kembali apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih di tempat asal 

pada saat tahapan pengumuman DPS. 

 

Serangkaian kerja pemutakhiran oleh Pantarlih tersebut dilakukan kepada 

warga yang tinggal di rumah sesuai domisili. Setelah hal itu dilakukan, Pantarlih 

akan menempelkan stiker sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah 

dimutakhirkan. Kemudian setelah melakukan mekanisme tersebut Pantarlih 

melakukan mekanisme pleno penetapan hasil Coklit di berbagai tingkatan. Pleno 

tersebut menjadi ajang untuk dilakukan ―sinkronisasi‖ terhadap pendataan pemilih. 

Ini dikarenakan proses tersebut mencegah potensi tidak terdaftarnya pemilih 

sebagai pemilih dalam wilayah pemilihan yang sama (data ganda).
35

 Disisi lain para 

pihak yakni Pawas, saksi paslon, dan pemantau juga dapat menyampaikan laporan 

atau temuan yang nantinya akan diperbaiki oleh penyelenggara teknis di setiap 

jenjangnya. Selanjutnya pasca pleno akan ditetapkan DPS yang nantinya akan 

ditempel untuk kemudian dilakukan kembali pencermatan pasca masukan dari 

masyarakat dan dilakukan perbaikan pasca masukan dari masyarakat yang 
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kemudian disebut sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 

sebelum akhirnya ditetapkan sebagai DPT. 

 

2. Identifikasi Permasalahan Proses Pemutakhiran Pemilih Pemilu 2019 

 

Dalam 19 tahun penyelenggaraan pergantian kekuasaan, Indonesia tergolong 

sebagai demokrasi stabil. Tahun 1999, rakyat memberi suara yang melahirkan 

wakil rakyat secara lebih demokratis. Lima tahun kemudian rakyat memilih 

langsung presiden Republik Indonesia, yakni tahun 2004, 2009 dan tahun 2014.
36

 

Pada tahun 2019, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak pertama dalam 

sejarah republic Indonesia berdiri. Keserentakan yang dimaksudkan adalah 

keserentakan antara pemilu legislative (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/Kota), dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden. 

Untuk menyukseskan pemilu serentak 2019, salah satu tahapan yang harus 

dituntaskan dengan baik adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penetapan 

daftar pemilih. Dalam proses tahapan tersebut ternyata tidak bebas dari 

permasalahan. Banyak pihak yang telah memberikan perhatian tentang 

permasalahan di aspek tahapan ini. Perhatian yang juga mencolok diberikan oleh 

Partai Politik peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu. 

Yang mencengangkan kita, Bawaslu pada 25 September 2018 merilis Indeks 

Kerawanan Pemilu 2019.
37

 Pada IKP 2019 Bawaslu, salah satu kerawanan tinggi 

dari berbagai tahapan pemilu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Menurut 

bawaslu, salah satu faktor pendukung tingginya kerawanan pada tahapan ini adalah 

adanya proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember 

2018. Berdasarkan analisis kerawanan per tahapan Pemilu 2019, pada tahapan 
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 Usman Hamid, ―Pemolisian Demokratis dalam Jebakan Demokrasi‖ (Opini Kompas, 6 september 
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Pemutakhiran Data Pemilih, disimpulkan, terdapat 224 kabupaten/kota (43,6 

persen) termasuk dalam kategori rawan tinggi. Adapun, 290 kabupaten/kota (56,4 

persen) terkategori  rawan sedang. Uniknya, tidak ada kabupaten/kota yang masuk 

dalam kategori rawan rendah. Hasil riset Bawaslu itu mengabarkan kepada kita 

bahwa hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia, pada tahapan pemutakhiran 

data pemilih pemiu 2019 mengalami persoalan yang serius.  

 Apa yang dirilis Bawaslu pada riset IKP 2019, sekaligus mengonfirmasi 

bahwa permasalahan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar 

pemilih adalah problem akut yang harus dicarikan solusinya. Untuk mencari solusi 

yang tepat, harus diketahui dulu apa saja permasalahan utama yang berkontribusi 

pada tingginya kerawanan pada tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih 

pemilu 2019. Di bawah ini kami akan bentangkan beberapa permasalahan utama 

yang mencuat terkait tahapan pemutakhiran data pemilih hingga penetapan data 

pemilih tetap pemilu 2019. Permasalahan ‗utama‘ yang kami sebut, untuk 

menunjukkan permasalahan yang sering muncul. Artinya barangkali masih ada 

permasalahan lain yang karena keterbatasan ruang, tidak kami tuliskan di sini. 

Beberapa permasalahan utama itu adalah sebagai berikut: 

 

2.1. Problem Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)  

 

DP4 merupakan data penduduk yang disiapkan oleh Kementerian Dalam 

Negeri untuk diserahkan dan digunakan sebagai basis data oleh KPU dalam 

menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara teoritik, jika data DP4 dari 

pemerintah mencerminkan hasil pekerjaan yang berkualitas, bisa 

dipertanggungjawabkan, maka tahapan penetapan daftar pemilih akan jauh lebih 

baik, dan tentu lebih mudah finalisasinya. Sebaliknya, jika sejak DP4 saja telah 
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terbentang banyak permasalahan, maka sampai tahapan akhir penetapan daftar 

pemilih, akan diwarnai dengan masalah.  

Justru yang mencengangkan, salah satu masalah yang sangat akut pada 

penyelenggaraan pemilu adalah data DP4 yang dihasilkan pemerintah. Akibatnya 

hak pilih warga akan menemui persoalan karena data pemilih dihasilkan KPU 

berpotensi tidak akurat. Sedari awal proses ini berlangsung memang dihadapkan 

pada sistem yang tidak kompatibel. Masalah bermula dari DP4 yang diserahkan 

pemerintah kepada KPU mengalami problem.   

Problem riil kependudukan yang terjadi seperti pindah alamat, absennya 

pelaporan kependudukan tentang kelahiran dan kematian. Pergerakan warga 

pemilih yang terdaftar pada DPT 2019 adalah tantangan besar yang harus 

diantisipasi jauh hari oleh pemerintah, dan juga KPU. Selain soal pengakuan hak 

untuk memilih, atau justru memberikan pengakuan kepada mereka yang tidak 

berhak, resiko tidak memadainya data kependudukan akan berdampak pada 

penyediaan logistik surat suara.
38

 

Dalam konteks DP4 Pemilu 2019, Direktur Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, secara 

meyakainkan bahwa DPT Pemilu 2019 tidak akan bermasalah apabila KPU 

menggunakan DP4 yang disusun kementeriannya. Namun, tepat lima hari setelah 

pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Apa yang disampaikan Zudan juga 

disampaikan Tjahyo Kumolo, selaku Menteri Dalam negeri.
39

  

Namun, atas apa yang disampaikan dua pejabat teras Kemendagri itu seperti 

terbantahkan ketika Tjahyo Kumolo sendiri, selaku Mendagri justri pernah tardaftar 

sebagai pemilih ganda pada pilkda serentak 2018. Namanya terdaftar sebagai 

pemilih di TPS 10 Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota 
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Semarang, Jawa Tengah. Padahal Tjahyo Kumolo telah pindah alamat dan ber-KTP 

DKI Jakarta. Viryan Azis, komisioner KPU Viryan bahkan meragukan validitas 

data DP4 pemerintah valid. Menurut Viryan, data ganda tak terhindarkan dalam 

DP4 versi pemerintah.
40

 

Menurut Arfianto Purbolaksono, peneliti The Indonesian Institute, salah satu 

sebeb mengapa timbul masalah dalam data DP4 adalah karena proses pendataan 

sebagian pemilih masih menggunakan metode pencatatan manual. Dengan cara itu, 

potensi kesalahan administrasi amat mungkin terjadi pada saat pencatatan.
41

 

Dalam konteks DP4 pemilu 2019, KPU menemukan 14,1 juta warga yang 

usianya berkisar antara 10-20 tahun, dan 0,03 persen di antaranya adalah penduduk 

berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4. Belum lagi dengan warga yang 

belum memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP elektronik. Dari data pemilih yang 

terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP 

manual.
42

 Yang menimbulkan pertanyaan juga adalah adanya selisih jumlah suara 

sebesar 10 juta pemilih antara DPS dan DP4, dimana data DPS berjumlah 186 juta 

jiwa, sementara jumlah DP4 sebesar 196 juta jiwa.
43

 

Selain masalah di atas, Pada proses sinkronisasi data DP4, KPU juga 

menemukan permasalahan lain di seputar DP4. Di antara permasalah itu yakni 

terdapat data penduduk yang NIK-nya 16 digit namun empat angka di 

belakangnya nol semua. Sementara angka terakhir NIK bukan nol. Terdapat juga 

problem pengkodean NIK dimana pengkodean pada DP4 tidak sesuai dengan 

pengkodean provinsi, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Ada pula 

ditemukan NIK dengan pengkodean kecamatan Nol, ada NKK (nomor kartu 
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keluarga) invalid, NKK tidak sesuai dengan pengkodean provinsi. DP4 juga 

mengandung masalah seperti adanya data nama orang yang hanya terdiri dari 

satu huruf atau dua huruf, ada nama dengan karakter yang salah, dan ada pula 

nama yang ada tanda tanyanya. Persoalan lainnya dalam DP4 ada beberapa 

datanya yang mengandung informasi ganda, informasi tempat lahir hanya 2 

huruf, dan kemudian tempat dan tanggal lahir invalid.
44

 

 

2.2. Problem Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) 

 

Salah satu masalah terkait pemutakhiran data pemilih adalah sistem Informasi 

Data Pemilih (Sidalih).Pada praktik pelaksanaan pencatatan daftar pemilih ke 

Sidalih, ternyata sistemnya juga tidak selamanya sepi dari permasalahan. Di antara 

masalah yang timbul adalah daya tahan dari sistem itu sendiri. Ketika ada petugas 

atau operator yang melakukan upload data ke Sidalih, ditemukan adanya eror dalam 

proses. Bisa dibayangkan ketika sistem error tersebut terjadi di banyak tempat di 

waktu yang bersamaan. Akibatnya terjadi ketidakvalidan dan ketidakakuratan data. 

Dampaknya, petugas melakukan pencatatan manual melalui laporan excel. Atas 

permasalahan yang timbul itu, salah seorang pengamat politik dan pemilu, Toto 

Sugiarto mensinyalir bahwa sistem operasionalnya Sidalih dianggap tidak 

transparan dan penggunaannya belum teruji keakuratannya
45

.  

Sidalih juga mengharapkan adanya jaringan internet yang memadai di seluruh 

Indonesia, tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, seperti di Papua, jaringan internet 

sangat bermasalah. Dalam rilis yang disampaikan Bawaslu dalam pencematan 

daftar pemilih sementara menuju DPTHP, KPU Papua terlambat memberikan data 

by name by address kepada Bawaslu Papua sehingga Bawaslu Papua hanya dapat 
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melakukan pencermatan di 10 dari 29 daerah. Dalam Berita Acara Rekapitulasi 

Papua, terdapat penjelasan bahwa Bawaslu dapat menyampaikan kembali saran 

perbaikan dengan hasil analisis setelah dilakukannya rekapitulasi DPTHP di tingkat 

KPU Propinsi.
46

 

Apa yang terjadi di Papua, bisa terjadi juga di daerah lain. Akibatnya, 

penyelenggara pemilu yang berada di daerah pedalaman, atau daerah terluar 

Indonesia, dipastikan mengalami permasalahan yang signifikan. Di antara masalah 

itu adalah dimungkinkannya unggah data pemilih lebih dari satu kali. Kondisi itu, 

membuat potensi pemilih ganda di Sidalih tercipta.  

Merespon berbagai laporan tentang Sidalih itu, Bawaslu melakukan rilis dan 

rekomendasi kepada KPU untuk diambil langkah-langkah solutif terhadap 

kesenjangan proses unggah data itu. Rekomendasi Bawasu itu menemukan 

momentumnya tatkala Bawaslu menemukan penggunaan SIDALIH mengalami 

hambatan dan kendala dalam penggunannya.  

Bawaslu meminta KPU untuk memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam proses unggah dan 

unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses 

pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH. Hal ini juga menyebabkan 

keterlambatan dalam menyampaikan dokumen by name by address ke Bawaslu 

setelah penetapan DPTHP di tingkat Propinsi. 

 

2.3. Problem Pemilih Ganda  

Pada 6 September 2018, KPU mengumumkan jumlah DPT pemilu 2019. 

Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih, terdiri dari 185.732.093 pemilih 

di dalam negeri dan 2.049.791 luar negeri. Di dalam negeri, jumlah pemilih itu 
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terdiri pemilih laki-laki sebanyak 92.802.671 dan pemilih perempuan sebanyak 

92.929.422. Sementara pemilih luar negeri, terdiri dari 984.491 pemilih laki-laki 

dan 1.065.300 pemilih perempuan. Untuk pemilih dalam negeri, KPU menyediakan 

805.075 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 83.370 kelurahan dan 

desa di seluruh Indonesia.
47

 Data DPT tersebut berubah lagi pada saat pleno 

rekapitulasi perbaikan DPT pada 16 september 2018.  

Namun, pada proses penetapan DPT tesebut, terdapat berbagai permasalahan 

yang mencuat. Koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi meminta Penetapan DPT 

ditunda karena menurut mereka terdapat 25 Juta pemilih ganda. Terlepas apakah 

benar ada angka sebesar itu, temuai pendukung Prabowo-Sandi sempat 

menghobohkan media massa. Bahkan salah satu televisi berita nasional, TV One, 

mengangkat tema pemilih ganda dalam acara favorit mereka, Indonesia Lawyer 

Club.  

Meski pada akhirnya tidak terbukti terdapat 25 juta kegandaan pemilih, bukan 

berarti tidak ada masalah pemilih ganda. Problem ini tetap ada, namun jumlahnya 

yang berbeda. Salah satu temuan soal pemilih ganda itu dilakukan oleh Bawaslu. 

Hasil pengawasan Bawaslu menyebutkan data pemilih ganda yang didapatkan dari 

data penetapan DPT 6 September 2018 sejumlah 1 juta pemilih pada 285 kab 

kota.
48

 Satu juta kegandaan pemilih tersebut baru dilakukan pada 285 Kabu/kota. 

Sehingga atas rekomendasi Bawaslu, penetapan DPT 2019 perlu ditunda dan 

mengalami perubahan.
49

 

Dalam laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan 

penetapan daftar pemilih, Bawaslu melakukan analisis kegandaan di seluruh 
                                                           
47

 Rakhmat Nur Hakim, "DPT Pemilu 2019 dan Temuan Dugaan Data Pemilih 

Ganda", https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/10383391/dpt-pemilu-2019-dan-temuan-

dugaan-data-pemilih-ganda.  

48
 Kompas,13 September 2018 
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propinsi di Indonesia. Dengan mendasarkan pada tiga elemen informasi dalam 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama dan 

Tanggal Lahir (TTL), Bawaslu menyampaikan data kegandaan ke KPU di seluruh 

provinsi.  

Bawaslu menyampaikan hasil analisis kegandaan tersebut bersama dengan 

hasil pengawasan terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih 

terdaftar di DPT dan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar di DPT. 

Hasil pencermatan bersama tersebut terbukti dengan perubahan di Berita Acara 

seluruh Propinsi. Terdapat angka korektif yaitu sebanyak 647,464 pemilih yang 

dihapus di DPT dari 1.400.931 kegandaan data yang disampaikan oleh Bawaslu. 

Bawaslu mengidentifikasi terhadap pemilih dengan informasi yang invalid 

sebanyak 765.796 data dan menghimpun informasi terhadap penduduk yang belum 

melakukan perekaman sebanyak 3.242.297. Gambaran tersebut memberikan 

evaluasi bahwa masih terdapat pemilih yang berada di DPT tidak memenuhi unsur 

akurasi dalam informasi elemen pemilih. Demikian juga penduduk yang belum 

melakukan perekaman menimbulkan potensi adanya penambahan jumlah pemilih di 

Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang signifikan sehingga berdampak pada 

penyediaan dan pengaturan logistik Pemilihan Umum.  

Hasil rekomendasi Bawaslu, dan masukan dari partai politik, juga lembaga 

swadaya masyarakat dalam pleno penetapan DPT, akhirnya KPU menetapkan 

jumlah DPTHP pertama dengan jumlah sebanyak 185,084,629 juta ditambah 

dengan 2.025.344 pemilih luar negeri berdasarkan rapat bersama yang digelar 

dengan Bawaslu 16 sept 2018. Di bawah ini kami sampaikan data perbandingan 

data pemilu di Indonesia.   
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Perbandingan DPT Pemilu
50

 

Periode 

pemilu 
Jumlah DPT Keterangan 

2019 187.109.973 

per 16 september 2018, dan masih 

diperbaiki sampai dua belan sejak 16 

september 2018 

2014 190.307.134  

2009 171.265.442  

2004 148.000.369  

1999 117.815.053  

1997 124.740.987  

1992 107.565.697  

1987 93.737.633  

1982 82.134.195  

1977 69.871.092  

1971 58.558.776  

1955 43.104.464  

 

 

2.4. Problem Hilangnya Hak Pilih Dan terdapatnya Pemilih TMS 

 

Selain masalah yang telah disebutkan di atas, terdapat pula potensi 

permasalah hilangnya hak pilih dan masalah adanya pemilih yang tidak memeunuhi 

kriteria peraturan perundangan. Dinamisnya perpindahan warga yang hilir mudik 

melintasi antar kabupaten kota dan provinsi, berpotensi menghilangkan hak piilih 

warga tersebut. Hal ini bukan dilakukan akibat warga tidak berkenan memilih 

                                                           
50

 Data Pemiu 1995-2009 dari Harun Husein, hal. 244. Data DPT Pemilu 2014 dari SK KPU RI No. 

477/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2014 yang dapat diunduh di Dpt pilpres 2014, 

https://kpu.go.id/koleksigambar/SK_KPU_477_DPT_Pilpres_1362014.pdf, dan DPT 2019 dari 

informasi media. Lihat di antaranya, KPU putuskan Perbaikan DPT 2019 diperpanjang 2 bulan 

https://www.merdeka.com/politik/kpu-putuskan-perbaikan-dpt-pemilu-2019-diperpanjang-2-

bulan.html 
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namun terkendala akibat syarat kependudukan yang terdapat pada UU 7 tahun 2017 

tidak terpenuhi. Dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menyebutkan bahwa KTP 

elektronik menjadi instrumen pendataan pemilih dengan pendekatan de jure yakni 

berbasis pada alamat di KTP-el. Padahal sebagaimana informasi di atas, sampai 

saat ini masih terdapat sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP 

manual, dan terdapat 3.242.297 juta jiwa yang belum melakukan perekaman KTP 

Elektronik. 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 mengamanatkan setiap penduduk 

wajib melaporkan peristiwa kependudukan. Peristiwa ini meliputi pindah datang, 

perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Bila tidak ada 

laporan kepindahan, otomatis yang bersangkutan masih terdata di tempat tinggal 

sebelumnya. Ini berbeda dengan pendataan pemilih pada 2014 yang berbasis 

domisili. Sebagai contoh warga yang tinggal di Kota Bekasi tetapi alamat KTP 

elektronik di Provinsi Kalimantan atau Provisni Sumatra, maka pada pemilu 2019 

harus didata di wilayah tersebut. Melihat kondisi ini sangat mungkin, pemilih 

tersebut akan masuk ke DPtb, namun tantangannya bagaimana mengelolanya secara 

efektif dan efisien sehingga jangan sampai pemilih tersebut terdata ganda. Sesuai 

dengan UU pemilu perpindahan tempat memilih diperkenankan hingga 30 hari 

sebelum hari pemungutan suara.  

Maka sangat mungkin pemilih hanya dapat surat suara pemilihan presiden 

namun tidak dapat memilih pada DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR dan 

DPD. Dalam rilis hasil pengawasan Bawaslu DPT 16 september 2018, juga muncul 

beberapa data terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat, informasi pemilih 

invalid, pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar dan pemilih yang belum 

melakukan perekaman (dibuktikan dengan kepemilikan Suket saat Pilkada 

terakhir). Disamping itu diperlukan data pemilih pemula berbasis desa yang 

menginformasikan warga yang berusia 17 tahun di tahun 2019 dan belum 
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melakukan perekaman. Dengan demikian pemilih pemula ini akan mampu 

memenuhi haknya untuk memilih dengan bantuan pemutakhiran data yang 

dilakukan oleh KPU. 

 

C.   PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN  

 

Dalam undang-undang pemilu tahun 2017, pemilu yang bersih, berkualitas, 

dan berintergritas akan terwujud jika didukung oleh penyelenggara pemilu yang 

memenuhi kualifikasi tersebut. UU Pemilu tahun 2017 menyebutkan bahwa 

penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berkaitan dengan tugas kepemiluan, tiga lembaga 

inilah yang bertanggungjawab terhadap berhasil atau tidaknya, berkualitas atau 

tidaknya, pelaksanaan semua tahapan pemilu. Sejurus dengan tahapan penetapan 

daftar pemilih,maka bersama pemerintah, tiga penyelenggara pemilu tersebut 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan penetapan daftar pemilih tetap pemilu 

2019 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.  

Berdasarkan ulasan yang telah kami bentangkan di atas, terdapat beberapa 

kesimpulan terkait tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih pemilu 

2019. Di antara kesimpulan yang penting dituliskan di sini adalah bahwa terdaftar 

sebagai pemilih dalam rezim demokrasi merupakan perlambang tegaknya hak asasi 

manusia. Pemilih yang terdaftar akan menggunakan hak pilihnya, dan menentukan 

arah kepemimpinan negara. Namun dalam praktiknya, persoalan hak pilih dalam 

suatu perhelatan pemilu selalu saja muncul di permukaan.  
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Di antara permasalahan yang timbul dalam tahapan pemutakhiran data 

pemilih dan penetapan data pemilih adalah kualitas DP4 yang diterbitkan oleh 

pemerintah. DP4 menyisakah banyak persoalan yang signifikan. Akibat dari 

rendahnya kualitas DP4, berdampak pada rendahnya kualitas penetapan daftar 

pemilih tetap. Yang bertanggungjawab dalam menghasilkan DP4 adalah 

pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (pemilih dalam negeri) dan 

Kementerian Luar Negeri (pemilih luar negeri).  

DP4 disinkronisasi oleh KPU. Dalam prosesnya, ternyata sinkronisasi data 

DP4 menjadi DPS, hingga tahapan DPT juga menyisakan persoalan. Hasil 

sinkronisasi tersebut masih dipandang belum selesai oleh Bawaslu dan banyak 

pihak lain seperti Partai Politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Di antara 

masalah yang timbul adalah adanya pemilih ganda, hilangnya potensi hak pilih 

warga, dan munculnya pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di antara faktor yang 

menyebabkan masih adanya permasalahan paska sinkroniasi KPU adalah karena 

adanya human eror dari petugas pemutakhiran data pemilih, dan faktor Sistem 

Informasi Data Pemilih. Selain itu, faktor partisipasi aktif masyarakat juga menjadi 

penyumbang masih rendahnya kualitas daftar pemilih tetap dalam pemilu 2019. 

Penduduk yang berpindah, sering sekali tidak memberikan informasi kependudukan 

kepada petugas. Selain faktor kelalaian penduduk, faktor sosialisasi petugas yang 

masih rendah juga menjadi kontributor mengapa terdapat masyarakat yang masih 

enggan melakukan pelaporan. Termasuk juga misalnya informasi bayi baru lahir 

dan orang yang telah meninggal dunia.  

 

2. REKOMENDASI 

 

Atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini terkait dengan problem 

pemutakhiran dan penetapan data pemilih pada pemilu 2019, pada masa-masa yang 
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akan datang, diperlukan langkah strategis untuk bersama-sama menyelesaikan 

persoalan daftar pemilih.  

 Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) menjadi sebuah 

kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Pemerintahan yang baik adalah 

pemerintahan yang bertanggungjawab, akuntabel, dan transparan dalam melakukan 

tugas sebagai pelayan warga negara. Pemerintah yang baik berarti pemerintah yang 

memiliki performa unggul, terbaik, dan berkualitas dalam melaksanakan 

kepercayaan rakyat untuk mengurus kepentingan publik, termasuk salah satunya 

adalah data kependudukan. Persoalan sumber data pemilih, sebaiknya ditinjau 

ulang mana yang akan menjadi sumber pijakan. Meskipun didalam proses 

pemutakhiran sudah terlaksana dengan penyandingan data DP4 dan DPT pemilu 

terakhir. Namun faktanya data ini hampir dipastikan tidak singkron. Sehingga hal 

ini akan menyulitkan akurasi data pemilih. 

Di samping itu, diperlukan juga kapasitas penyelenggara teknis kepemiluan, 

yaitu Komisi Pemilihan Umum yang andal, unggul, dan berkualitas, baik dari 

tingkat atas hingga pada level paling bawah. Tugas pemutakhiran data pemilih 

hingga penetapan daftar pemilih memerlukan kemampuan teknis, keuletan, 

ketrampilan, dan kesungguhan. Kriteria itulah yang menjadi harus dipenuhi oleh 

penyelenggara pemilu. Tentu, kriteria tersebut juga berlaku pada penyelenggara 

pemilu lain seperti Bawaslu dan DKPP.  

Tak kalah pentingnya, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses tahapan 

pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Masyarakat sipil yang memiliki 

kesadaran kritis tentang pentingnya hak politik warga, harus semakin intensif dalam 

memantau proses pelaksanaan tahapan pemilu. Masyarakat sipil dan pemangku 

kepentingan kepemiluan, perlu meningkatkan upaya pendidikan politik kewargaan 

agar pemilih cerdas dan bertanggungjawab semakin tumbuh dalam setiap proses 

pemilu. Tentu, kita semua menginginkan warga aktif untuk memantau apakah hak 
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pilihnya sudah terdaftar sesuai dengan wilayah KTP elektronik atau belum. Selain 

itu Pengawas Pemilu di tingkat desa, PTPS bekerjasama dengan warga sekitar 

memastikan migrasi dan perpindahan penduduk dengan SKPD kecamatan agar 

tercipta data yang akurat setidaknya DPTb/DPK adalah orang yang belum terdaftar 

pada DPTHP 2019. 

Kehebatan banyak pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, 

masyarakat sipil, termasuk pemilih tidak akan berguna jika tidak terbangun 

kolaborasi positif dalam menyukseskan pemilu 2019. Proses pemutakhiran data 

pemilih hingga penetapan daftar pemilih membuktikan, bahwa kolaborasi semua 

pihak, termasuk juga dengan peserta pemilu akan membuat kebijakan 

penyelenggara pemilu menjadi lebih baik. Semoga, pemilu 2019 berjalan dengan 

baik, dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Amin.  
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Abstrak 

Artikel ini mengeksplorasi kilas balik perjalanan pengelolaan data pemilih dan 

pemutakhiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sejak Pemilu 

pertama pasca-Orde Baru, hingga Pemilu tahun 2019. Penyelenggaraan Pemilu tersebut 

selalu terdapat permasalahan-permasalahan yang kurang-lebih berulang dalam tiap Pemilu. 

Problematika data pemilih tersebut, berada di bawah pengelolaan rezim administrasi 

kependudukan, dan rezim administrasi Pemilu di Indonesia. Arikel mengungkap faktor-

faktor yang menjadi akar permasalahan, dan faktor-faktor ikutan yang juga menyumbang 

terhadap permasalahan yang terjadi. 

 

Kata kunci: data pemilih, pemutakhiran daftar pemilih, akar-masalah 

 

ABSTRACT 

This article explores the flashbacks of voter data management and updating voter lists in 

the implementation of elections in Indonesia, from the first post-New Order elections, to 

2019 elections. The holding of these elections always has problems that are more or less 

repeated in each election. The problem of voter data is under the management of 

population administration regimes, and the election administration regime in Indonesia. 

Arikel reveals the factors that are the root of the problem, and the following factors that 

also contribute to the problems that occur. 

 

Keywords: data voters, updating voter lists, root-problems 

                                                           
1
 Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ketua BAWASLU RI 2008-2011; Anggota DKPP R.I., 

2012-2017, dan Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Tahun 2004. Mengajar mata 

kuliah kepemiluan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Program Magister Ilmu 

Politik, dan Program Doktor Ilmu Sosial (DIS) pada Departemen Politik dan Pemerintahan Undip, 

serta Program Magister Tata Kelola Pemilu (TKP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. 
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I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Standar Pemilu demokratis yang berlaku secara internasional menyatakan, daftar 

pemilih harus dikelola secara transparan, akurat, dan inklusif (transparency, accuracy, and 

inclusiveness), melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan 

mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang (protects the 

right of qualified citizens to register, and prevents the unlawful or fraudulent registration 

or removal of persons).
2
 Pengaturan tentang daftar pemilih, yang merupakan perwujudan 

hak memilih dan dipilih di dalam Pemilu juga menggariskan, hak memilih dan dipilih 

merupakan hal yang esensial dalam tiap penyelenggaraan Pemilu (the right to vote and to 

be elected is essential in every election)—sebagaimana pernyataan Deklarasi Hak Asasi 

Manusia Sejagat (The Universal Declaration of Human Rights, 1948).
3
 Perwujudan 

pemilih yang memiliki hak memilih kepada pihak yang dipilih dalam Pemilu, akan menjadi 

dasar legitimasi untuk membentuk pemerintahan negara/daerah. 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menggariskan, daftar 

pemilih sebagai bagian dari perwujudan hak memilih dalam Pemilu mengharuskan 

tindakan-tindakan penghormatan dan penjagaan yang memadai, sehingga tiap warganegara 

terlindungi hak-haknya sebagai pemilih dimaksud. Ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyiratkan keperluan hak memilih (right to 

vote) dan hak dipilih (right to be candidate), sekaligus merupakan hak dasar (basic right) 

tiap warga negara yang pemenuhan mutlaknya dijamin oleh negara, sekaligus merupakan 

                                                           
2
 The International-IDEA. 2001. International Electoral Standard Guidelines for reviewing the legal 

framework of elections. Stockholm-Sweden: The International-IDEA. Hal. 45 

3
 Article 21, the Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 

71 (1948), consist of “ (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; 

this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal 

suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.” Lihat juga: 

International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the 

United Nations on 19 December 1966, dan Optional Protocol to the above-mentionded Covenant. 

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966. 
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hak dasar (basic right) tiap warga negara yang pemenuhan mutlaknya dijamin oleh negara,
4
 

dan merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam pemerintahan,
5
 serta bentuk 

pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara (citizen’s rights) atau hak-hak 

konstitusional warga Negara (the citizen’s constitusional rights).
6
 

Sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pasca-Orde 

Baru, pengelolaan daftar pemilih di Indonesia belum memuaskan tiap pihak. Dalam setiap 

kali Pemilu, isu data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilu menjadi sumber 

permasalahan, baik yang diangkat oleh peserta Pemilu dalam tiap kali sidang-sidang 

permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), pengaduan di Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mekanisme penyelesaian sengketa di Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun dalam forum-forum politik formal dan informal yang 

diangkat oleh para pemangku kepentingan Pemilu lainnya. Isu-isu data pemilih dan 

pemutakhiran daftar pemilih meliputi kuantitas warganegara yang luput dimasukkan ke 

daftar pemilih, pemilih yang ditulis ganda di dalam daftar pemilih, dan hal-hal lainnya 

menyangkut kurang terpenuhinya sejumlah syarat administrasi menurut nomenklatur 

kependudukan lainnya. 

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, juga tidak luput dari permasalahan tersebut. 

Sampai artikel ini selesai disusun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menelusuri 

501.678 data ganda dan 2,1 juga data invalid, terdiri atas pemilih yang Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) kosong atau tidak terstandar dari 

171.822.431 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Penelusuran (DPTHP) Tahap I—

sebagaimana rekomendasi Bawaslu.
7
 Sebelumnya, Tim Kampanye Pasangan Calon 

(Paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dan partai koalisi pengusung, 

juga mengajukan data 25.410.615 mata pilih ganda di Daftar Pemilih Sementara (DPS).
8
 

Dalam penilaian Bawaslu, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU tidak akurat dan 

                                                           
4
 Periksa ketentuan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya cukup ditulis UUD 

1945. 
5
 Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. 

6
 Bab XA Hak Asasi Manusia UUD 1945. 

7
 Kompas, 15 Oktober 2018. 

8
 Kompas, 6 September 2018. 
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tidak berfungsi secara optimal. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) Nasional pada 5 September 2018, KPU semula hendak menetapkan DPT sebanyak 

185.732.093, namun akibat permasalahan-permasalahan tersebut, Bawaslu 

merekomendasikan kepada KPU untuk menunda penetapan DPT paling lama dua bulan. 

Dalam masa dua bulan tersebut, KPU dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat 

Administrasi Kependudukan (Adminduk) diharapakan Bawaslu untuk bersama-sama 

mengecek dan memerbaiki permasalahan daftar pemilih tersebut.
9
 

 

1.2. Permasalahan 

Artikel ini mencoba untuk mengurai kilas balik dinamika permasalahan data pemilih 

dan pemutakhiran daftar pemilih sejak Pemilu tahun 1999, Pemilu tahun 2004, Pemilu tahu 

2009, Pemilu tahun 2014, dan Pemilu tahun 2019 ini. Pokok uraian akan meliputi kerangka 

pengaturan atau regulasi, tindakan atau kebijakan KPU, dan kuantitas daftar pemilih. Di 

bagian-bagian akhir dari artikel singkat ini ingin mencari faktor-faktor utama dan faktor-

faktor khusus mengapa administrasi data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih ini 

selalu terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mutakhir. 

Artikel ini membatasi diri hanya dalam Pemilu pasca-jatuhnya negara Orde Baru, 

dengan menitikberatkan kajian pada syarat pemilih, prinsip dalam pendaftaran dan 

pemutakhiran daftar pemilih dan menyatukan tata cara antara Pemilu legislatif dan Pemilu 

presiden dan wakil presiden di dalam negeri, sedangkan untuk Pemilu di luar negeri, tidak 

dikaji di dalam artikel ini. Di bagian akhir, artikel memuat simpulan dan 

saran/rekomendasi. 

 

II. Pembahasan 

Permasalahan data pemilih dan pemutakhiran pemilih dari Pemilu ke Pemilu sejak 

Pemilu tahun 1999 ini akan mengangkat isu ketentuan dan persyaratan menjadi pemilih, 

prosedur pengelolaan daftar pemilih, dan permasalahan-permasalahan administrasi 

pendataan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih tersebut. 

                                                           
9
 Kompas, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Oktober 2018.  
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2.1.1. Pemilu tahun 1999 

Pemilu tahun 1999 adalah Pemilu pertama pada masa reformasi. Hari pemungutan 

suara digelar pada 7 Juni 1999. Untuk menjadi pemilih, seorang warganegara sudah (i) 

berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunya hak memilih. Adapun 

untuk didaftar menjadi pemilih, seorang warga negara harus memenuhi syarat (ii) nyata-

nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (iii) tidak sedang menjalani pidana penjara 

atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 

lebih; (iv) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga ketentuan tersebut dikecualikan untuk warga 

negara yang ternya di belakang hari tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sedangkan 

anggota ABRI yang di dalamnya juga Polri, tidak menggunakan hak memilih.
10

 

Prosedur pendaftaran pemilih sangat sederhana. Pendaftaran pemilih dilakukan 

secara aktif oleh pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti 

sah. Prinsip dalam pendaftaran pemilih adalah stelsel aktif, yakni pemilih aktif untuk 

mendaftar di tempat yang ditentukan di tiap desa/kelurahan. Prakarsa untuk menjadi 

pemilih, ditentukan oleh prakarsa tiap warga negara. Namun apabila dengan pertimbangan 

geografis desa/kelurahan sulit dijangkau oleh pemilih, undang-undang Pemilu mewajibkan 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk secara aktif melakukan pendaftaran pemilih. 

Setelah dianggap cukup menurut waktu dan banyaknya warga negara yang didaftar, PPS 

mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Masyarakat dapat mengecek dan/atau 

mengajukan nama yang telum tercantum di DPS. DPS kemudian disempurnakan oleh PPS 

untuk selanjutnya diajukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi Daftar 

Pemilih Tetap (DPT). Apabila terdapat pemilih yang juga belum tercantum dalam DPT, 

masih ada kesempatan untuk mengajukan dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap 

                                                           
10

 Ketentuan Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum 
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Tambahan (DPTb). Untuk seluruh proses tersebut, Partai Politik Peserta Pemilu memeroleh 

salinan DPS, DPT, dan DPT Tambahan.
11

 

Isu daftar pemilih dipermasalahkan justru oleh peserta Pemilu yang menjadi anggota 

KPU. Pokok yang dipersoalkan, PPI tidak mampu menunjukkan hasil berapa jumlah 

pemilih dari proses pendaftaran pemilih yang memastikan. Pada mulanya PPI melaporkan 

jumlah pemilih sebesar 114.700.785, dan suara yang sah sebesar 105.786.661.
12

 Menurut 

anggota KPU dalam Pemilu tahun 1999, Edwin Henawan Soekowati, daftar pemilih 

Pemilu tahun 1999 lebih buruk. Dia dan para anggota KPU tidak bisa mengakses data 

pemilih, bahkan data pemilih di tiap Daerah Pemilihan (Dapil) juga tidak bisa 

diketahuinya. Proses dalam perangkat Informasi Teknologi (IT) penghitungan suara sangat 

tertutup dan dikuasai oleh pemerintah berikut pihak asing yang merupakan donatur 

penyelenggaraan Pemilu tahun 1999. Menurut klaimnya, Pemilu tahun 1999 bukan hanya 

diwarnai kejanggalan DPT dan proses penghitungan suara, namun keabsahan Pemilu juga 

tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.
13

 

 

2.1.2. Pemilu tahun 2004 

Pemilu tahun 2004 adalah Pemilu kali kedua di era reformasi, sekaligus Pemilu 

pertama diterapkannya ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 hasil amandemen kedua. 

Untuk menjadi seorang pemilih, seorang warga negara Indonesia pada hari pemungutan 

suara harus sudah (i) berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, sedangkan 

untuk didaftar sebagai pemilih, mereka harus memenuhi syarat (ii) nyata-nyata tidak 

sedang terganggu jiwa/ingatannya; (iii) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan (iv) telah terdaftar dalam daftar 

pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
14

 

                                                           
11

 Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 
12

 Kompas, 6 Juni 1999 
13

 Diskusi dengan tema, ―Kredibilitas, Integritas, dan Netralitas KPU/KPUD Dalam 

Penyelenggaraan Pilkada/Pileg/Pilpres,‖ digelar oleh Soekarno-Hatta Institute, Jakarta, 19 

September 2018. 
14

 Ketentuan Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD 
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Prosedur pendaftaran pemilih untuk Pemilu tahun 2004 lebih rinci ketimbang Pemilu 

sebelumnya. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Petugas Pendaftar (PP), dengan cara 

mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif pemilih. Tahapan ini 

ditentukan oleh undang-undang paling lama enam bulan sebelum hari pemungutan suara.
15

 

Di sini tersirat prinsip pendaftaran pemilih yang tidak saja menuntut PP, namun juga 

pemilih sendiri—penulis menyebutnya stelsel aktif plus. Pendaftaran pemilih dimulai 

dengan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), yang dilakukan 

secara serentak oleh PP. Hasil P4B tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah di tingkat 

kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KPU provinsi, kabupaten/kota, dan PPK, 

mengolah P4B untuk ditetapkan sebagai penduduk tiap provinsi, kabupaten/kota, dan 

kecamatan.
16

   

Hasil olahan KPU dan BPS tersebut, diserahkan kepada (i) Kepala Desa/Kelurahan 

sebagai Daftar Penduduk Sementara; dan (ii) PPS untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih 

Sementara (DPS). PPS mengumumkan DPS untuk memeroleh tanggapan. Hasil tanggapan 

masyarakat ini, serta juga dari pengolahan KPU dan BPS, yang disebut langkah 

pemutakhiran daftar pemilih, ditransformasi sebagai DPS Tambahan (DPST). Oleh KPU 

kabupaten/kota, DPST hasil pemutakhiran bersama BPS, ditetapkan menjadi Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) dan diserahkan kembali ke PPS untuk memeroleh pengesahan. PPS 

menetapkan dan mengumumkan DPT. Hal yang berbeda dan sebelum serta sesudahnya 

tidak lagi dilakukan oleh KPU adalah pengadaan kartu pemilih, melalui proses penomoran 

dan penyampaian blangko kartu pemilih oleh KPU kabupaten/kota kepada pemilih melalui 

PPS. Hal lain yang juga berbeda adalah, dikenalkan untuk kali pertama Sistem Informasi 

Pendaftaran Pemilih/Penduduk (Sitarlih).
17

  

Pemilu tahun 2004 berlangsung dalam tiga gelombang. Pertama, hari pemungutan 

dan penghitungan suara legislatif digelar pada 5 April 2004. Menurut anggota KPU dari 

                                                           
15

 Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD 
16

 Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 

2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD Tahun 2004 
17

 Ibid. 
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hasil P4B tahun 2003, jumlah penduduk yang didaftar untuk Pemilu legislatif sebesar 

215.631.379, sedangkan jumlah pemilih 145.701.637 jiwa.
18

 Namun data resmi KPU 

menunjukkan 148.000.369 pemilih, yang saat hari H menggunakan hak memilih 

124.420.339 jiwa (84, 06%). Dari angka tersebut, sebanyak 113.462.414 (91,19%) 

dinyatakan sebagai suara sah dan sebanyak 10.957.925 (8,5%) dinyatakan sebagai suara 

tidak sah.
19

 Kedua, Pemilu presiden dan wakil presiden putaran 1, dilaksanakan pada 5 Juli 

2004. Dari sebanyak 153.320.544 orang dalam DPT, sebanyak 122.293.844 orang 

(79,76%) menggunakan hak pilihnya dan sebanyak 119.656.868 suara (97,84%) 

dinyatakan sah. Ketiga, Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua digelar pada 20 

September 2004. Pemilu dalam DPT sebanyak 150.644.184 orang, sebanyak 116.662.705 

orang (77,44%) di antaranya menggunakan hak memilih, dan sebesar 114.257.054 

(97,94%) dinyatakan sebagai suara sah.
20

 

Ketua dan anggota KPU periode 2001-2007, dinilai gemilang dalam menggelar 

Pemilu tahun 2004.
21

 Mereka mewariskan (legacy) sistem penyelenggaraan Pemilu—

sebagai implementasi ketentuan Pasal 22E UUD 1945—dan mewariskannya kepada KPU 

generasi setelahnya. Dalam urusan daftar pemilih, KPU berhasil merintis penyusunan basis 

data pemilih Pemilu, yang pada Pemilu tahun 1999 dan Pemilu Orde Baru belum pernah 

dilakukan, serta berhasil mewarisi tonggak basis data tersebut ke dalam Pendaftaran 

Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dengan basis Wide Area Network 

(WAN) hingga ke 4.167 kecamatan dengan infrastruktur koneksi kabel data baru untuk 

keperluan IT KPU. Menurut anggota KPU yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 

tahun 2004, melalui P4B tersebut KPU berhasil menyatukan perbedaan sumber data yang 

                                                           
18

 Chusnul Mar‘iyah, ―Data Pemilih Pemil, Siapa yang Bertanggung Jawab?‖ dalam Adhi M. 

Massardi, dkk. 2011. Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul. Jakarta: Republika. Hal. 4 
19

 Republika, 6 Mei 2004. 
20

 Heru Cahyono, ―Pelanggaran Pemilu Legislatif,‖ Jurnal Penelitian Politik Vol. 1 No. 1, 2004 (9-

27). 
21

 Lembaga Pemantau Pemilu reputasi internasional, The Carter Center (2005), memuji dan seraya 

menggambarkan keberhasilan Pemilu tahun 2004 sebagai ―Pemilu satu hari yang terbesar di dunia 

(the successful conduct of the world’s largest single-day election), menandai langkah besar menuju 

konsolidasi di negara muslim terbesar di dunia  (a major step toward the consolidation of 

democracy in the world’s largest Muslim-majority country). Periksa: The Carter Center. ―Special 

Report Series: The Carter Center 2004 Indonesia Election Report.‖ Juni 2005 (1-97). 
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sebelumnya berserak di banyak lembaga negara, dan secara otoritatif mengembalikannya 

ke BPS dengan kewenangan dan reputasi terandalkan.
22

 Keberhasilan lain adalah introduksi 

Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sitarlih) dalam sistem informasi teknologi dalam 

penghitungan suara, sebagai data pembanding penghitungan manual, yang tidak saja 

mengurangi tingkat kecurangan namun juga mencegah konflik politik.
23

 

Prestasi KPU di atas, bukannya tanpa kelemahan. Data KPU yang diumumkan pada 

5 Mei 2004 menunjukkan jumlah 148.000.369, jumlah suara sah untuk Pemilu DPD hanya 

113.498.755, sedangkan suara tidak sah mencapai 8,5 %. Namun per 19 April 2004, 

Panwas Pemilu menyatakan terdapat TPS sebanyak 448.618, sedangkan menurut KPU 

hanya 393.050 TPS yang sudah menyetorkan datanya ke KPU, sehingga diketahui terdapat 

33 juta suara tidak sah. Angka-angka ini dalam penafsiran Panwas Pemilu terdapat 34,5 

juta pemilih tidak valid (invalid voters), baik karena pemilih hadir, kertas suara tidak 

dicoblos, salah menyoblos di dua tempat atau lebih, yang mencapai 34, 5 juta suara 

tersebut.
24

  

Laporan Panwas Pemilu tahun 2004 menyimpulkan, tahapan pendaftaran pemilih 

Pemilu tahun 2004 adalah tahapan paling tidak konsisten dengan jadwal yang telah 

ditetapkan oleh KPU sendiri. Bahkan pada saat daftar pemilih (tetap) sudah diumumkan, 

KPU pun masih membuat kebijakan untuk menampung penduduk yang belum terdaftar 

dengan mekanisme daftar pemilih tambahan. Pendaftaran pemilih yang tidak lekas beres 

sesuai dengan jadwal ini memengaruhi perencanaan pembentukan TPS dan KPPS, serta 

pencetakan dan pendistribusian suara beserta perlengkapannya.
25

 Perubahan terutama pada 

subtahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan tujuan untuk memeroleh hasil P4B 

yang optimal dan seakurat mungkin guna tertib administrasi kependudukan maupun 

menjaring pemilih dalam DPT.
26

 Dalam tahapan ini, Panwas Pemilu menerima laporan 
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pelanggaran administrasi Pilpres sebanyak 23, diteruskan ke KPU 21, dan yang 

diselesaikan oleh jajaran KPU sebanyak 7 kasus, sedangkan pelanggaran tindak pidana 

Pemilu, jajaran Panwas Pemilu menerima 16 kasus, diteruskan ke instansi penegak hukum 

sebanyak 14 kasus, dan divonis di pengadilan sebanyak 14 perkara.
27

  

 

2.1.3. Pemilu tahun 2009 

Pemilu ketiga pada masa reformasi ini merupakan Pemilu yang paling dinamis 

terkait dengan pengelolaan data dan pemutakhiran daftar pemilih. Untuk menjadi pemilih, 

seorang warga pada hari pemungutan suara harus (i) telah genap berumur tujuh belas tahun 

atau/lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
28

 (ii) terdaftar oleh 

penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih; dengan sekurang-kurangnya memuat (iii) 

nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara 

Indonesia yang mempunyai hak memilih.
29

 

Prosedur penyusunan daftar pemilih, yang berbasis pada data kependudukan, di 

tangan KPU kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan PPS. Data kependudukan ini 

diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU. KPU kabupaten/kota 

memulai memutakhirkan data pemilih hingga paling lama tiga bulan setelah diterimanya 

data kependudukan. Hasil dari pemutakhiran inilah yang dinamakan DPS. Dalam 

memutakhirkan data pemilih, PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

(PPDP, atau Pemutarlih) yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW), 

Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain, dan warga masyarakat—yang diangkat dan 

diberhentikan oleh PPS sehingga dapat dikatakan bahwa basis daftar pemilih Pemilu kali 

ini adalah di lingkungan RT/sebutan lain. 

DPS disusun paling lama satu bulan sejak berakhirnya tugas Pemutarlih, dan 

diumumkan selama tujuh hari oleh PPS sejak memeroleh masukan dan tanggapan dari 

masyarakat, yang salinannya diberikan kepada kepengurusan partai peserta Pemilu di 

tingkat desa/kelurahan. Masukan dan tanggapan ini diterima PPS paling lama empat belas 
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hari sejak hari pertama DPS diumumkan. PPS berkewajiban untuk memerbaiki DPS 

masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta Pemilu. DPS hasil perbaikan dimaksud 

diumumkan kembali oleh PPS selama tiga hari untuk memeroleh kembali masukan dan 

tanggapan masyarakat serta peserta Pemilu—yang kelak dinamakan DPSHP—paling lama 

tiga hari setelah berakhirnya pengumuman. DPSHP ini oleh PPS disampaikan ke KPU 

kabupaten/kota melalui PPK untuk ditransformasi menjadi DPT. KPU kabupaten/kota 

menetapkan DPT berdasarkan DPSHP, dengan besaran satuan TPS. Ia ditetapkan paling 

lama duapuluh hari sejak diterimanya DPSHP dari PPS. DPT ini secara berjenjang 

disampaikan KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, PPK, dan PPS, yang juga 

salinannya disampaikan kepada Parpol di tingkat kabupaten/kota. 

KPU menerima data kependudukan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) 

setahun sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara 5 April 2004 sebesar 

226.064.654. Hasil pemutakhiran data pemilih yang kemudian dilakukan oleh KPU, angka 

tersebut berubah menjadi 233.004.147 jiwa. Di balik perubahan angka tersebut, ada 

persoalan besar yakni pemerintah tidak sanggup melakukan penyusunan Data Penduduk 

Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Mepetnya waktu antara diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan tahapan 

Daftar Pemilih Sementara (DPS), serta dengan pertimbangan luasnya wilayah negara, dan 

keharusan untuk menyertakan tiap penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

menjadi alasan mengapa Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) menurut undang-undang 

Adminduk tersebut tidak sanggup dilakukan oleh Depdagri. KPU dikejar oleh keharusan 

daftar pemilih, karena menyangkut proyeksi pemetaan dan penyusunan Daerah Pemilihan 

(Dapil), alokasi kursi, dan penyediaan logistik Pemilu, termasuk pembentukan TPS dan 

badan penyelenggara Pemilu adhoc. Terdesak oleh mepetnya waktu, KPU akhirnya 

melakukan sendiri pemutakhiran data kependudukan, dengan hasil 233.004.147—

bertambah 6.939.493 jiwa dari data yang diterima KPU per 5 April 2008.
30

 

Untuk sekadar diketahui. Data DP4 yang diserahkan oleh Depdagri pada 5 April 

2008, sebenarnya adalah data Program Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Berkelanjutan 
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(P4B) yang diserahkan KPU dari hasil Pemilu tahun 2004 pada 5 Desember 2004—warisan 

Pemilu tahun 2004 di atas. Sesuai Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dan 

Depdagri, seharusnya Depdagri menurut undang-undang Adminduk bertugas untuk 

memutakhirkan secara berkala, sedangkan KPU sesuai undang-undang Pemilu 

memutakhirkannya sebagai data pemilih. Namun, dengan alasan-alasan yang disampaikan 

di atas, Depdagri akhirnya menempatkan data P4B hasil Pemilu tahun 2004 sebagai P4B 

dan menyerahkannya kepada KPU yang menganggap sebagai DP4 untuk dimutakhirkan.
31

  

Inilah pangkal masalah data pemilih dalam Pemilu tahun 2009. Pertama, sejak awal 

Bawaslu mengingatkan kepada KPU untuk ―lebih cermat terhadap DP4‖ dari Depdagri, 

mengingat latar belakang performa DP4 tersebut. Dalam rapat koordinasi kedua KPU dan 

Bawaslu tiga minggu setelah pelantikan Bawaslu pada 27 April 2004, Bawaslu mengambil 

sampel di tujuh kabupaten/kota, dengan memanfaatkan Panwas Pilkada yang telah 

dibentuknya, dengan gambaran awal mengenai banyaknya cakram (compact disc) memuat 

DP4 dari Pemerintah Daerah yang tidak bisa dibuka, sebagian lainnya kosong data, dan 

sisanya tidak bisa diotak-atik.
32

 Kedua, terdapat banyak nama warga yang ditulis ganda 

atau bahkan lebih. Ditemukan juga Formulir F1.01 yang diisi sendiri oleh petugas, belum 

seluruh kabupaten/kota siap dengan SIAK, data yang masih tertulis untuk kepentingan 

pemekaran wilayah, program bantuan pemerintah pusat, dan seterusnya. KPU sendiri 

merasa kesulitan untuk melakukan pemutakhiran, namun KPU tidak pernah membuka DP4 

tiap provinsi atau kabupaten/kota. Di banyak daerah, KPU tidak sepenuhnya menggunakan 

DP4 serahan pemerintah/daerah, namun memanfaatkan DPT Pilkada tahun 2009.
33

 

Di tengah beragam permasalahan dan tidak seragamnya langkah KPU di daerah, 

KPU pada 8 Agustus 2008 menetapkan DPS, dengan mengakui buruknya DPS hasil 

pemutakhiran dari DP4 dari pemerintah, yang juga diakui oleh Dirjen Adminduk Depdagri 

Irman.
34

 Pada 24 Oktober 2008 menetapkan DPT nasional sebanyak 171.265.442 jiwa usai 
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terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2009.
35

 Latar belakang kebijakan ini terpaksa ditempuh 

KPU mengingat mendesaknya informasi mengenai jumlah pemilih memengaruhi proyeksi 

KPU dalam menentukan penyusunan logistik, alokasi petugas penyelenggara Pemilu, TPS, 

dan pengadaan kebutuhan teknik untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan 

suara di TPS serta rekapitulasi suara di jenjang-jenjang dalam jajaran KPU selanjutnya. 

Namun dalam hampir seluruh persoalan mengenai DPT, secara umum terdapat kekacauan 

yang merata dari daerah. KPU tidak terlihat meyakinkan di hadapan publik dalam 

mengelola daftar pemilih. Bawaslu mengirim surat kepada KPU untuk lebih cermat dan 

akurat dalam mengelola daftar pemilih ini. Dalam suratnya, Bawaslu mengancam untuk 

menerapkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan 

memidanakan KPU.
36

  

Beberapa lembaga memberi catatan tentang performa data pemilih Pemilu tahun 

2009. Pertama, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 

(LP3ES). Dari penelitian lapangan 7-10 Agustus 2008 menemukan 79, 2% calon pemilih 

telah terdaftar dalam DPS yang diumumkan jajaran KPU antara Juli hingga Agustus 2008. 

Dalam audit yang melibatkan 7.800 responden, diperoleh fakta (i) kurang-lebih 20,8 % 

anggota masyarakat luput dari DPS yang diumumkan jajaran KPU pada Juli hingga 

Agustus 2008. Fakta lain adalah (ii) sekitar 7,3 % pemilih baru mengetahui ketika 

mengecek nama di DPS; (iii) sebanyak 6,28% warga merasa nama mereka tercantum di 

DPS; (iv) 15% warga tidak tercantum di DPS; dan (v) 22, 2% warga tidak mengetahui 

secara pasti apakah nama mereka telah tercantum di DPS atau sebaliknya.
37

 Kedua, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyatakan adanya 25%-40% warga 

negara telah kehilangan hak memilihnya, akibat luput didaftar ke daftar pemilih. Komnas 

menyimpulkan, antara lain ―... KPU telah terbukti secara meyakinkan melakukan 

penghilangan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan 
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DPRD pada sekitar 25% hingga 40% jiwa. Penyebab adanya penghilangan hak 

konstitusional tersebut karena adanya kelemahan yang melekat dalam sistem pendataan 

penduduk serta kelembagaan pelaksana Pemilu, dalam hal ini KPU di seluruh wilayah 

negara.
38

 Ketiga, lembaga Internasional Foundation for Electoral System (IFES), setelah 

melakukan analisis awal terhadap DP4 per Juli 2008, menemukan banyaknya nama yang 

usianya di atas 108 tahun, permasalahan NIK, dan nama ribuan warga yang dilahirkan 

untuk masa depan. Parameter yang digunakan IFES meliputi tiga indikator, yakni 

komprehensif, mutakhir, dan akurat. Ketiga parameter tersebut tidak terpenuhi untuk DP4 

Pemilu tahun 2009.
39

 

Keempat, dalam sidang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 

yang diajukan oleh Paslon Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subiyanto serta 

Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto, para pemohon mendalilkan bahwa penyebab utama 

kekisruhan Pemilu akibat ketidakcakapan KPU dalam mengelola daftar pemilih. Dengan 

menarik batas antara ketidakcakapan dan kemandirian dimaksud, akhirnya dalam 

pertimbangannya MK memberi penilaian, ―... Secara kualitatif Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2009 terdapat banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan 

seperti yang ditunjukkan dalam persoalan DPT. KPU sebagai penyelenggara mudah 

dipengaruhi oleh berbagai tekanan publik, termasuk oleh peserta Pemilu, sehingga terkesan 

kurang kompeten dan profesional serta kurang menjaga citra independensi dan 

netralitasnya.
40

 Kelima, terkait karut-marut dalam pengelolaan DPT, Bawaslu mengajukan 

kepada KPU untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 

terhadap Ketua dan anggota KPU. Menurut Bawaslu, KPU patut diduga melakukaun 

pelanggaran dalam penetapan DPT Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009.
41

 

Terkait kerjasama dengan IFES dalam proses pendaftaran pemilih dan penghitungan suara, 

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memeriksa Ketua KPU. Kerjasama 
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dimaksud dalam penilaian Bawaslu melanggar ketentuan perundang-undangan Pemilu, 

sekaligus mengonstruksikannya sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu—
42

 

kedua rekomendasi tersebut dianggap angin lalu oleh KPU. 

Kalangan DPR RI, yang sebagian besar beroposisi dengan penguasa, menilai buruk 

kinerja KPU dalam mengelola DPT Pemilu tahun 2009. Menurut DPR, selain DPT Pilpres 

yang ditetapkan KPU sebesar 176.367.056 tidak diyakini akurasinya, mengandung 

luputnya pendaftaran untuk jutaan warganegara ke dalam daftar pemilih. Lainnya lagi 

adalah bahwa ditemukan jutaan pemilih ganda. KPU dinilai tidak kredibel dan akuntabel 

dalam mengelola daftar pemilih tersebut. Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 26 Mei 

2009, DPR membentuk Panitia Hak Angket DPT Pemilu tahun 2009. Selama bekerjanya 

Panitia Angket, berkali-kali KPU dan Bawaslu diundang dan memberikan keterangan. 

Penulis yang juga mengikuti rangkaian sidang, baik dalam rangka panitia tersebut maupun 

dalam Rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, menyaksikan bagaimana 

Ketua, anggota, dan sejumlah pejabat struktural di lingkungan KPU menjadi objek bulan-

bulan pimpinan dan anggota Panitia Angket DPR RI yang kecewa terhadap 

penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 terutama terkait dengan daftar pemilih. Belakangan, 

Panitia Angket merekomendasikan pemberhentian anggota KPU—dalam konstruksi 

kalimat yang heroik, ―dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.‖
43

 

 

2.1.4. Pemilu tahun 2014 

Persyaratan utama seorang warga negara menjadi pemilih adalah (i) telah berusia 17 

(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin memiliki hak memilih pada saat 

hari pemungutan suara. Di samping itu, mereka harus (ii) didaftar satu kali oleh 

penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
44

 Dalam menyusun daftar pemilih, terdapat 

beberapa langkah yang mencerminkan majunya pengaturan data pemilih dan pemutakhiran 
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daftar pemilih untuk Pemilu tahun 2014 ini. Pertama, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menyediakan data kependudukan dalam bentuk (i) data agregat kependudukan per 

kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi 

dan DPRD kabupaten/kota; (ii) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai 

bahan bagi KPU dalam menyusun DPS; dan (iii) data WNI yang bertempat tinggal di luar 

negeri sebagai bahan KPU untuk menyusun Dapil dan DPS. Ketiga sumber data tersebut 

tersedia dan diserahkan paling lama enam belas bulan sebelum hari pemungutan suara.
45

 

Ketiga sumber data di atas, disinkronkan oleh Pemerintah dan jajaran KPU dalam 

jangka waktu dua bulan sejak diterima KPU, dan menjadi DP4—yang diserahkan dalam 

waktu bersamaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah paling lama empat belas bulan 

sebelum hari pemungutan suara (voting day). Selain itu dengan juga memertimbangkan 

DPT dalam Pilkada terakhir, jajaran KPU memutakhirkannya menjadi DPS dengan fokus 

paling sedikit memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat hak pilih. 

Kewajiban KPU kabupaten/kota memutakhirkan DP4 dengan dibantu oleh Pantarlih, PPS, 

dan PPK—cikal-bakal DPS Pemilu tahun 2014. Dengan ketentuan yang relatif sama 

dengan pewaktuan dan prosedur yang terstandar, akhirnya DPS diubah menjadi DPT 

setelah juga memeroleh tanggapan masyarakat dan Partai Politik. DPSHP kemudian 

diserahkan oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk ditetapkan menjadi 

DPT. DPTb paling lama tiga hari dapat dilengkapi/diperbaiki, yang juga diumumkan oleh 

PPS. 

Pengaturan yang baik belum tentu menjamin kelancaran operasional. Dalam 

pendataan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilu tahun 2014, ditentukan 

oleh dua proses yang ada, yakni (i) Sumber Data DAK dan DP4 yang dikelola oleh 

Kemendagri; dan (ii) Sumber pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU. 

Keduanya saling memengaruhi, lebih tepatnya saling memerlukan, akibat undang-undang 

mengharuskan Kemendagri dan KPU untuk bekerja bersama secara paralel, simultan, dan 

sinergi. Artinya, begitu penyerahan Data DAK dan DP4 yang merupakan data mentah (raw 

materials) yang dikelola dan diserahkan Kemendagri kepada KPU, tidak dengan sendirinya 
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selesai tanggung jawab Kemendagri. Demikian juga KPU, setelah data diterima dari 

Kemendagri, bukan tidak lagi memerlukan peran-peran strategis Kemendagri, karena 

dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, terdapat sejumlah syarat administrasi, seperti 

NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat hak pilih, yang merupakan wilayah 

otoritas rezim kependudukan Kemendagri. 

Bukan hanya itu. Apabila dalam pandangan satu pihak ada proses yang tidak beres di 

pihak lain, akan segera diketahui oleh pihak pertama, dan demikian sebaliknya. Sebagai 

contoh, Kemendagri dalam memenuhi tugasnya sebagai penyedia bahan mentah untuk 

pemutakhiran daftar pemilih, tidak ingin mengulang pengalaman Pemilu tahun 2009. 

Mereka menyadari, mepetnya waktu antara diundangkannya undang-undang Adminduk 

dan keharusan untuk menyediakan data mentah DAK dan DP4, yang kelak digunakan KPU 

untuk menyusun DPS, perangkat yang dimilikinya hanya SIAK yang bekerja secara daring 

(online) dan luring (offline). Perangkat SIAK juga mengoneksi dengan perangkat sejenis di 

seluruh Indonesia. Ternyata perangkat SIAK berbasis daring tidak berhasil mengover 

seluruh mata penduduk yang ada, kendatipun pada tahap-tahap awal berhasil memisahkan 

entitas-entitas nama ganda akibat bekerjanya subprogram NIK. Namun di luar entry NIK 

subprogram tidak bekerja efektif ketika, misalnya, terdapat pergantian nama, tanggal lahir, 

dan alamat mata penduduk. 

Permasalahan baru teratasi ketika perangkat teknologi informasi berbasis KTP-el 

diintroduksi oleh Kemendagri. Kelebihan perangkat ini adalah ketersediaan basis data 

rekaman sidik jari dan biometrik yang mampu membedakan sekadar identitas nama, 

tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin pemiliknya. Perangkat dengan basis sistem KTP-el 

berhasil membersihkan segala hal yang dijumpai oleh perangkat SIAK sebelumnya. Dalam 

gambaran Kemendagri c.q. Adminduk, antara akhir Desember 2012 hingga Maret 2013, 

sistem KTP-el berhasil membersihkan, atau lebih tepatnya mendepak, sebanyak 980 ribu 

penduduk di 90 kabupaten/kota. Dengan kata lain, perpaduan kerja antara SIAK yang 

diterapkan secara daring (online) dan Sistem KTP-el menghasilkan akurasi data DAK2 dan 

DP4 yang diserahkan Kemendagri ke KPU dalam Pemilu tahun 2014. Bahkan lebih jauh, 

ungkap Mendagri Gamawan Fauzi saat menyerahkan DP4 pada 7 Februari 2013, data 

DAK2 sejumlah 190.463.184 tidak saja menjawab kebutuhan komponen mata pilih yang 
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diperlukan undang-undang Pemilu, yakni NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan 

jenis kelamin, namun juga menyajikan komponen tambahan, yakni nomor kartu keluarga.
46

 

Pada 6 September 2013, KPU menetapkan DPSHP untuk Pemilu legislatif tahun 

2014 sebanyak 174.213.450. Setelah disandingkan dengan DP4, terdapat penambahan 

sebesar 20.289.282 sehingga menjadi 181.140.282. Penambahan angka 20.289.282 

dimaksud dianggap bermasalah, akibat anonimitas, seperti pemilih siluman (ghost voters), 

alamat tak valid, NIK, dan tanggal lahir. Angka inilah yang sempat menjadi penunda 

penetapan DPT di kabupaten/kota, yang sedianya digelar pada 13 September 2013, molor 

menjadi 13 Oktober 2013. KPU kembali menunda penetapan rekapitulasi DPT, semula 

pada 4 November 2013, menjadi 4 Desember 2014. Rapat pleno ini menetapkan DPT 

sebanyak 186.175.937 jiwa, terdiri atas 93.439.610 laki-laki dan 93.172.645 perempuan.
47

 

Penundaan ini, selain untuk merespons catatan Komisi II DPR RI dan keberatan sejumlah 

partai politik peserta Pemilu, juga menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, yang menyebut 

adanya 10,8 juta angka dalam DPTHP yang bermasalah.
48

 

Pengelolaan daftar pemilih dalam Pemilu tahun 2014 dipandang lebih baik 

ketimbang Pemilu-Pemilu sebelumnya. Baik dalam konteks ini adalah keberhasilan KPU 

dalam mengidentifikasi jumlah dan jenis permasalahan serta jadwal pewaktuan. Sejak 

Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2009, KPU belum berhasil untuk menjelaskan 

hasil identifikasi jumlah dan jenis permasalahan serta jadwal akhir pemutakhiran daftar 

pemilih sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Tidak dapat dipungkiri, penerapan 

program Sidalih oleh KPU pernah dikritik oleh sejumlah pihak dalam Pemilu tahun 2014. 

Sidang-sidang di DKPP dan/atau PHPU di MK menunjukkan, para pengadu dan/atau 

pemohon mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan dalam Pemilu tahun 2014, termasuk 

dalam daftar pemilih, dan mengaitkannya sebagai modus pemenangan terhadap Paslon 
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tertentu. Namun dalam sidang-sidang di DKPP dan MK tersebut, para pengadu dan/atau 

pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil tersebut.
49

 

 

2.2. Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 

Apa yang digambarkan di atas, juga terulang dalam Pemilu tahun 2019 ini. Saat 

artikel ini selesai didusun, KPU tengah melakukan pencermatan terhadap 501.678 data 

ganda dan 2,1 data invalid, yang memuat atas nama pemilih yang NIK dan NKK-nya 

kosong atau tidak terstandar dari 171.822.431 mata pilih dalam DPTHP Tahap I—

sebagaimana rekomendasi Bawaslu dalam Rapat Pleno Penetapan DPT pada 5 September 

2018. KPU juga tengah menelusuri terhadap 25.410.615 mata pilih tidak sahih (invalid 

voters)—sebagaimana data yang disampaikan Tim Kampanye Paslon nomor urut 2 

Prabowo Subiyanto dan Sandiaga Salahuddin Uno dan partai koalisi. Angka yang 

disampaikan Bawaslu dan Tim Kampanye tersebut, bagian dari 187.781.884 DPT yang 

ditetapkan pada 5 September 2018, terdiri atas 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 

perempuan. Data berasal dari 514 kota dan kabupaten di 34 provinsi. KPU tengah 

mengerjakan angka-angka dimaksud. KPU memiliki waktu hingga 5 November 2018 untuk 

menuntaskan pencermatan. 

Usai rapat pleno pada 5 September hingga tulisan ini selesai disusun, langkah-

langkah KPU belum tampak meyakinkan. Alih-alih menjelaskan langkah yang hendak 

ditempuh dalam waktu dua bulan ke depannya, dalam sejumlah kesempatan KPU malah 

berbaku konflik dengan Kemendagri c.q. Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

Pernyataan KPU usai forum penundaan penetapan DPT menyatakan, ―Penetapan DPT 

tidak ditunda, namun hanya menambahkan jumlah DPT yang bisa berubah, dengan catatan 

apabila data pemilih ganda yang disampaikan Parpol benar setelah dilakukannya 

perncermatan dalam 10 (sepuluh) hari kerja ke depan. Data lunak (softfile) DPT sudah 

kami bagikan ke Parpol, Kemendagri, dan pihak lain. Mereka memiliki waktu sepuluh hari 
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ke depan untuk mencermatinya.
50

 Apa makna sepuluh hari yang dimaksud oleh KPU, tidak 

ditangkap dengan baik oleh publik. Dari nada pernyataan KPU tampak jelas, KPU 

menyerahkan pencermatan kepada Kemendagri dan Tim Kampanye Paslon. Tidak 

tergambar bahwa KPU akan mengerjakan sebagaimana yang diminta/diharapkan oleh 

Bawaslu dan tim kampanye Paslon nomor urut 2 dalam Pilpres tahun 2019 ini. Perbedaan 

ini memiliki potensi permasalahan lebih lanjut di belakang hari. 

 

Tabel 1 

Permasalahan Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilu 

Dari Pemilu Ke Pemilu Pada Masa Pasca-Orde Baru 

 

No Pemilu 
Dimensi dan Isu  

Prosedur Prinsip Isu krusial 

1. Pemilu 

tahun 1999 

Pemilu pertama di era reformasi. Pemilih aktif, namun bila secara geografis 

TPS sulit dijangkau, PPS aktif mendata. PPI menyebut jumlah pemilih 

114.700.785 jiwa. Sebagian anggota KPU, termasuk ketuanya, tidak 

mengakui hasil-hasil Pemilu, dengan tuduhan banyaknya pelanggaran yang 

tidak ditindaklanjuti, termasuk isu daftar pemilih. 

2. Pemilu 

tahun 2004 

Stelsel aktif dan peran aktif petugas pendaftar. KPU merintis basis data yang 

disebut P4B. Pemilih dalam DPT Pileg: 148.000.369; Pilpres 1: 

153.320.544; dan Pilpres 2 :150.644.184. Untuk kali pertama, KPU 

mengintroduksi Sitarlih. 

3. Pemilu 

tahun 2009 

Stelsel aktif dan peran Pemutarlih/PPDP. Banyak masalah sejak awal. DPT 

Pileg 171.265.442 jiwa dan DPT Pilpres 176.367.056. KPU 

direkomendasikan oleh DPR untuk diberhentikan akibat berkinerja buruk 

dalam mengelola daftar pemilih. 

4. Pemilu 

tahun 2014 

Stelsel aktif, dan keterlibatan pemilih dan peranan parpol. DPT Pileg 

186.175.937 jiwa, dan DPT Pilpres 190.307.134 orang. KPU 

mengintroduksi Sidalih. Untuk kali pertama, KPU berhasil mengidentifikasi 

jumlah, jenis, dan jadwal memastikan pengelolaan data pemilih dan 

pemutakhiran daftar pemilih. 

5. Pemilu 

tahun 2019 

Stelsel aktif, melibatkan Pantarlih. DPT yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 

185.732.093. Masih aka nada perubahan dalam dua bulan ke depan, 

mengingat proses pencermatan tengah dilakukan.  

Sumber: Data diolah oleh NHS dari berbagai sumber resmi, buku, dan  

     informasi berita media.  

 

                                                           
50

 Rakhmat Nur Hakim, ―DPT Pemilu 2019 dan Temuan Dugaan Data Pemilih Ganda,‖ — 

https://tirto.id/pemilih-ganda-di-dpt-pemilu-2019-kemelut-kemendagri-vs-kpu-cXhc. Accessed: 

October 13, 2018. | 

182 

https://tirto.id/pemilih-ganda-di-dpt-pemilu-2019-kemelut-kemendagri-vs-kpu-cXhc


 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

Dalam penilaian Bawaslu, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU tidak akurat 

dan tidak berfungsi secara optimal. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) Nasional pada 5 September 2018, KPU semula hendak menetapkan DPT sebanyak 

185.732.093, namun akibat permasalahan-permasalahan tersebut, Bawaslu 

merekomendasikan kepada KPU untuk menunda penetapan DPT paling lama dua bulan. 

Dalam masa dua bulan tersebut, KPU dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat 

Administrasi Kependudukan (Adminduk) diharapakan Bawaslu untuk bersama-sama 

mengecek dan memerbaiki permasalahan daftar pemilih tersebut.
51

 Apakah Bawaslu akan 

juga melakukan, sebagaimana yang dipikirkan KPU, dengan cara menelusuri data-data 

seperti yang dilakukan oleh KPU di tiap jenjang? Kalau hal demikian yang dilakukan, 

apakah Bawaslu mau melakukan duplikasi langkah, seperti itu? Apakah penilaian Bawaslu 

yang menyatakan Sidalih justru jadi sumber masalah, akan jadi bahan bagi KPU untuk 

memerbaiki kualitas program Sidalih? Perbedaan ini memiliki potensi permasalahan lebih 

lanjut. 

Terdapat dua proses berjenjang namun simultan terkait pengelolaan data pemilih dan 

pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilu. Wilayah pertama adalah rezim kependudukan, 

ditangani oleh Direktorat Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri. 

Penyerahan bahan Adminduk kepada KPU dalam bentuk Data DAK dan DP4. Tugas 

Adminduk adalah menyediakan data mentah, atau data dasar untuk digunakan KPU dalam 

memutakhirkan data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih tersebut. Wilayah kedua, 

adalah rezim Pemilu, merupakan wilayah otoritas KPU. Di tangan KPU dan jajaran, 

mentransformasikan data kependudukan menjadi data elektoral sedemikian rupa, sehingga 

menjadi data mutakhir, akurat, dan relevan (become up-to-date, accurate, and relevant 

data). 

Dirjen Adminduk Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menyatakan, DPT yang 

digunakan oleh KPU dijamin tidak akan bermasalah apabila KPU menggunakan Data 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Akan beda apabila KPU dalam menggunakan 

struktur DPT tidak lengkap, atau tidak sejalan dengan struktur data DP4, maka pihaknya 
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memastikan bahwa hal tersebut akan bermasalah. Permasalahan tersebut seperti nama 

kosong, data ganda, NIK yang kosong, alamat juga kosong. Kalau demikian (data bukan 

dari Adminduk), maka DPT akan bermasalah.
52

 Pendapat Dirjen mencerminkan rasa 

percaya diri, mengingat Kemendagri dalam mengelola data kependudukan kini, tidak lagi 

menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang dalam 

penerapannya menimbulkan banyak masalah—sebagaimana tampak dalam Pemilu tahun 

2014—, namun dewasa ini telah seluruhnya telah menerapkan KTP-el.  

Melalui sistem KTP-el, yang berbasis mesin sidik jari dan iris mata (fingerprint and 

biometric authentication), memiliki presisi sangat tinggi dan sangat kecil peluang untuk 

terjadi kesalahan-kesalahan. Otentikasi biometrik adalah proses membandingkan data 

untuk karakteristik ―templat biometrik seseorang‖ (person’s biometric template) untuk 

mencari, mengidentifikasi, dan menentukan adanya kemiripan-kemiripan tertentu. Apabila 

mesin tersebut tidak menemukan karakteristik tertentu berdasarkan kemiripan, maka ia 

akan mengembalikan atau lebih tepatnya, mengidentifikasi karakteristik tertentu, sehingga 

terkonsolidasi dengan tepat dan akurat. Untuk menjadi program yang memerintahkan 

sesuai kebutuhan, maka perekaman data sidik jari dan iris mata pada tiap orang, menjadi 

andalan yang memastikan. Karena itu model referensi utama dan pertama adalah 

ketersediaan basis data (database) atau elemen portabel yang aman (a secure portable 

element). Peranan KTP-el dengan model sidik jari dan biometrik seperti itu, 

membandingkan data yang tersimpan dengan data sidik jari dan iris mata seseorang yang 

akan diautentikasi (The data stored is then compared to the person’s biometric data to be 

authenticated).
53

 

Dalam pandangan KPU, paling tidak diwakili divisi yang bertanggung jawab data 

pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih, tidak terikat dengan keharusan untuk 

menggunakan DP4 hasil pengolahan Kemendagri. KPU juga menolak jika DP4 dijamin 

mencegah munculnya pemilih ganda dalam DPT.
54

 Menurut peraturan KPU, setelah 

                                                           
52

 Rahkmat. Op. Cit. 
53

 ―Biometrics: authentication and identification (2008).‖— 

https://www.gemalto.com/govt/inspired/biometrics. | Accessed: October 2, 2018. | 

54
 Rahkmat. Op. Cit. 

184 

https://www.gemalto.com/govt/inspired/biometrics


 

 Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 

 

menerima DP4 dari Kemendagri, KPU melakukan penyandingan dengan DPT Pemilu atau 

Pilkada terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Proses penyandingan data 

tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT 

Pemilu/Pilkada terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan 

mempertimbangkan DP4, melalui penambahan Pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 

ke dalam DPT Pemilu/Pilkada terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
55

 

Pandangan ini menuntut pendalaman lebih lanjut, dengan merujuk undang-undang Pemilu.  

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menyediakan data kependudukan dalam bentuk (i) data agregat kependukan per kecamatan, 

yang dikenal sebagai DAK; dan (ii) data penduduk potensial pemilih dalam Pemilu sebagai 

bahan bagi KPU dalam menyusun DPS.
56

 Silang pendapat ini berpotensi mengundang 

debat lebih jauh mengenai akurasi data terolah. Kendatipun demikian, KPU menjamin 

pihaknya melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan DPT yang direkomendasikan 

Bawaslu. Sejauh informasi yang berkembang, baik melalui media massa maupun melalui 

saluran-saluran elektoral yang dibangun, belum memerlihatkan ungkapan jelas mengenai 

fokus kerja KPU untuk menuntaskan performa data pemilih dan hasil dari pemutakhiran 

daftar pemilih dalam Pemilu tahun 2019 ini.  

 

III. Analisis Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 

Pemilu yang telah digelar keempat kali dalam usai jatuhnya kekuasaan negara Orde 

Baru, selalu diwarnai permasalahan pendataan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih. 

Sumber permasalahan daftar pemilih (dimensi pertama) adalah akibat tidak akuratnya 

daftar kependudukan yang diterima jajaran KPU dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di 

satu sisi (dalam dimensi kedua) akibat dinamika pertumbuhan akibat peristiwa-peristiwa 

demografis, seperti kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan manusia 

(mobilitas) dari satu tempat ke tempat lain yang tidak mampu diimbangi oleh langkah-

langkah administrasi Pemilu di sisi yang lain.  
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Permasalahan dimensi pertama, lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan 

rezim administrasi kependudukan (Population administration regime) dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi administrasi pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan dari 

peristiwa-peristiwa demografis warga negara, yakni natalitas, mortalitas, dan lebih-lebih 

mobilitas manusia. Indikator peristiwa-peristiwa demografis tersebut mengharuskan 

ketepatan jumlah, ketetapan jenis, dan ketetapan waktu dalam penulisan nomor induk 

kependudukan, nama warga negara, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat 

warga negara bahkan nomor kartu keluarga. Kereziman administrasi kependudukan ini 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari 

pelayanan negara terhadap para warga negaranya. 

Permasalahan dalam dimensi kedua, lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan 

rezim administrasi Pemilu (Election administration regime) dalam melaksanakan fungsi-

fungsi administrasi pengumpulan, pembersihan, penyajian, dan penetapan daftar pemilih 

yang paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin 

dan alamat warga negara yang memiliki hak memilih, serta pelaksanaan fungsi 

penyimpanan dan fungsi pemeliharaan untuk kesinambungan, melalui pelaksanaan fungsi 

penggerakan jajaran dan fungsi koordinasi dengan para pemangku kepentingan.  

Sebelum penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 

pelaksanaan fungsi pengolahan data kependudukan dilakukan secara tradisional-manual. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya mengandalkan kerja-kerja konvensional, dengan 

tumpuan pendataan, penyimpanan, dan pengolahan data dengan hitungan-hitungan yang 

membuka peluang banyak kesalahan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga merekrut 

data yang hanya mengandalkan laporan-laporan masyarakat yang mengalami peristiwa-

peristiwa demografis. Pengelolaan data kependudukan semacam ini menjadi 

kecenderungan sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Kendatipun demikian, dalam 

perkembangan selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengintroduksi SIAK 

berbasis teknologi informasi, namun juga dengan keterbatasan-keterbatasan di dalamnya, 

yang pada pokoknya tidak mampu merekrut data secara keseluruhan, identifikasi data 

kependudukan tidak mencerminkan akurasi seluruh mata kependudukan. Hal yang wajar 

apabila sebelum dan pada saat Pemilu tahun 2009, DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah 
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dan Pemerintah Daerah kepada jajaran KPU sangat disangsikan akan akurasinya, 

kemenyeuruhannya, dan kemutaakhirannya. 

Apa yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu tahun 2009 dapat diatasi oleh 

Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. 

Kemendagri menerapkan sistem KTP-el, dengan basis pengelolaan melalui sidik jari dan 

otentifikasi iris mata (fingerprint and biometric authentication). Pendataan pemilih dan 

pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilu tahun 2009 dianggap lebih baik oleh akibat 

penggunaan/penerapan KTP-el tersebut. Secara presisional, penggunaan KTP-el tidak 

memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan, seperti yang selama ini terjadi dan dirasakan. 

Kalau masih dijumpai adanya permasalahan, sebagaimana dikeluhkan oleh KPU termasuk 

dalam Pemilu tahun 2019 ini, tidak lain dari beberapa kemungkinan faktor. Pertama, 

belum seluruh perekamanan data sidik jari dan iris mata warga negara telah tuntas. 

Maklum, jumlah penduduk Indonesia terbesar ketiga di dunia, hingga memerlukan waktu 

untuk tutas seluruhnya. Kedua, adanya kesalahan para petugas perekaman data, akibat 

faktor-faktor kesalahan memasukkan (input), kemalasan atau kepenatan atau faktor-faktor 

lain yang bersifat manusiawi (human error) para petugas karena jutaan objek yang disasar 

dalam kerangka waktu kerja perekaman. Ketiga, terdapat masalah-masalah lain di luar 

keduanya, seperti yang sekarang terjadi, yakni isu-isu tindak pidana korupsi.  

Masuk akal apabila pengelolaan data dan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu 

tahun 2019 tidak ada lagi. Tapi dalam faktanya, hal demikian masih terjadi. Permasalahan 

data tidak sahih (voters invalid) masih juga dijumpai. Mengapa permasalahan hingga 

terciderainya prinsip akurasi, kemenyeluruhan, dan kemutaakhiran masih dijumpai? 

Penulis ingin mengajukan tawaran jawaban. Pertama, akar permasalahan (Root of the 

problem). Faktor utama adalah kinerja aplikasi Sidalih. Program Sidalih dirancang oleh 

KPU untuk melakukan empat tahapan aktivitas, yakni sosialisasi, pendeteksian data ganda, 

kesinambungan data Pemilu sebelum dan selanjutnya, dan perekaman data. Tahapan 

pertama dan ketiga bukan bagian dari kerangka kerja mesin (Engine framework), 

sedangkan tahapan kedua dan keempat masuk dalam wilayah mesin—inti dari bekerjanya 

sistem Sidalih, yang selama ini kurang dipromosikan teknik bekerjanya Sidalih ini. Penulis 

menduga, KPU menentukan indikator dalam pendeteksian data ganda (double data 
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detection) dengan merujuk mekanisme transformasi data kependudukan menjadi data 

pemilih, terdiri atas item (i) nomor induk kependudukan; (ii) nama; (iii) tanggal lahir; (iv) 

jenis kelamin; dan (v) alamat. Sudah barangpasti, untuk kelima item tersebut, operator 

Sidalih memberinya kode-kode tertentu (coding), yang tidak tiap orang mengetahuinya. 

 Tiap di antara kita tidak tahu, atau tidak harus tahu, mengenai bagaimana bekerja 

atau implementasinya operasi kode-kode dimaksud. Kita hanya perlu tahu akibat dari atau 

hasil kerja operasi kode-kode, yang makhfum diketahui oleh khalayak ramai sebagai 

permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan data dan pemutakhiran daftar pemilih yang 

ada dewasa ini. Sebagai contoh, dalam Pemilu tahun 2019 ini, dari 185.732.093 DPT yang 

diajukan oleh KPU per 5 September 2018, Bawaslu mencatat 501.678 data ganda, 2,1 juta 

invaliditas NIK yang kosong, sedangkan Tim Kampanye dan Partai Koalisi Pengusung 

Paslon nomor urut 2 dalam Pilpres tahun 2019 ini mencatat adanya 25.410.615 mata pilih 

ganda. Dengan demikian, catatan Bawaslu yang menyatakan dalam program Sidalih 

melekat sejumlah kelemahan yang akut, dan secara teknik-mekanikal terwujud dalam tidak 

berfungsi secara optimal, penilaian yang masuk akal. Demikian halnya, dengan latar 

pemikiran yang sama, invaliditas mata pilih sebanyak 25.410.615 yang diajukan oleh Tim 

Kampanye tersebut, dapat diterima menurut alasan-alasan tersebut.
57

 Dengan demikian, 

fungsi kerja pendeteksian data ganda di dalam mesin Sidalih patut disangsikan. 

Kedua, koordinasi dan sinergi rezim administrasi kependudukan dan rezim 

administrasi Pemilu (Coordination and synergy of population administration regimes and 

election administration regimes). Koordinasi dan sinergi kerja diperlukan dan terus 

dipupuk antara Ditjen Adminduk dan KPU serta jajaran di bawah secara paralel dan 

simultan. Tujuan koordinasi dan sinergi ini adalah untuk mencegah dan menutup peluang 

adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum 

bagi masyarakat. Koordinasi dan sinergi ini juga untuk membangun basis data (database) 

kependudukan yang akurat, menyeluruh, dan mutakhir. Target tiap koordinasi dan sinergi 

ditujukan untuk mengakurasi item-item mata pemilih, yang memuat NIK, nama, tanggal 

                                                           
57

 Kompas, 15 Oktober 2018 
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lahir, jenis kelamin, dan alamat warga pemilih, sehingga tidak terjadi duplikasi satu dan 

lainnya. 

Ketiga, faktor daya dukung (carrying capacity factor). Faktor daya dukung 

dimaksud adalah aspek-aspek lain yang memberi asistensi langsung maupun tidak 

langsung, mengapa akhirnya masih terjadi problematika pendataan pemilih dan 

pemutakhiran daftar pemilih masih terjadi. Faktor utama adalah perekaman data. Faktor ini 

adalah kualitas dan kuantitas item NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat 

warga pemilih. Secara kuantitas, sosialisasi berkaitan erat dengan hasil akhir yang 

diinginkan, yakni besar atau banyaknya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, 

sedangkan secara kualitas sosialisasi meningkatkan kualitas hasil pemilihan dan pemilahan 

terhadap item-item (NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga pemilih. 

Keempat, aktor partisipasi aktif dan inklusif dari warga negara (factors of active 

and inclusive participation of citizens). Faktor daya dukung ini juga masih ditentukan oleh 

keterlibatan para pemangku kepentingan. Terdapat tantangan besar dalam pengelolaan 

daftar pemilih ini. Faktor ini terkait prinsip pendaftaran pemilih dalam Pemilu di Indonesia, 

yang tidak merupakan kewajiban warga negara (compulsory), melainkan kesukarelaan 

warga negara (voluntary). Selain itu diperlukan partisipasi aktif dari partai politik peserta 

Pemilu. Partai sangat menentukan dalam rangka memobilisasi para anggota dan 

simpatisannya, untuk sebanyak mungkin mengecek nama mereka, apakah telah tercantum 

atau luput dari daftar pemilih yang disusun oleh KPU. Demikian halnya fungsionaris 

Organisasi Masyarakat Sipil, untuk juga melakukan penyadaran kepada sebanyak mungkin 

warga, supaya mengecek dan memastikan apakah hak-hak warga negara dalam Pemilu 

telah terealisasi.  

   

IV. Penutup 

4.1. Simpulan 

Di dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sejak awal reformasi hingga Pemilu 

keempat di tahun 2019, berbanding lurus dengan perkembangan pengelolaan data pemilih 

dan pemutakhiran daftar pemilih. Dengan mengajukan gambaran mengenai problematika 

daftar pemilih dalam Pemilu tahun 1999, yang merupakan Pemilu pertama di era reformasi, 
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ada yang patut dicatat mengenai prinsip proaktivitas pemilih dan petugas pendata pemilih 

oleh PPS. Pelajaran penting dari Pemilu ini adalah karut-marutnya data pemilih 

meresistensi peserta Pemilu yang juga menjadi anggota KPU, untuk menolak hasil-hasil 

Pemilu. 

Pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilu tahun 2004, merintis daftar pemilih 

melalui program P4B. Program ini sangat besar perannya, selain sebagai basis data induk, 

yang hingga sekarang juga menjadi format pengelolaan data pemilih dengan prinsip 

kesinambungan, juga menginspirasi untuk terus memerbaiki kerangka kerja 

penyelenggaraan Pemilu umumnya, dan dalam pendataan pemilih dan pemutakhiran daftar 

pemilih dalam Pemilu pada khususnya. Demikian halnya Pemilu tahun 2009, kendatipun 

layak untuk menjadi pelajaran penting, telah juga menunjukkan perlunya kapasitas 

kelembagaan dan pelembagaan demokrasi elektoral. Kelemahan-kelemahan Pemilu tahun 

tersebut, di satu sisi menjadi inspirasi untuk mencegah tidak favoritnya performa data 

pemilih, di sisi yang lain menjadi pelajaran bagi para penyelenggara Pemilu, yang karena 

tidak kredibel dalam mengelola data pemilih, dapat saja diberhentikan. 

Pemilu tahun 2014, dipandang lebih baik daripada Pemilu-Pemilu sebelumnya, 

dalam usaha melayani pemilih untuk menggunakan hak memilihnya. Stelsel aktif yang juga 

menjadi prinsip pemutakhiran daftar pemilih, dipertahankan dan dengan sendirinya 

mengharuskan keterlibatan tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam daftar pemilih ini. 

Pemilu kali ini juga dicatat sebagai Pemilu yang mampu mengidentifikasi jumlah, jenis, 

dan jadwal memastikan pengelolaan data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih. 

Terakhir adalah Pemilu tahun 2019, Pemilu yang dalam pengelolaan daftar pemilih, kiprah-

kiprah KPU masih ditunggu oleh para pemangku kepentingan seperti Bawaslu, peserta 

Pemilu, dan tentu saja khalayak ramai. 

Akar permasalahan mengapa data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih menjadi 

masalah dalam tiap Pemilu setelah Orde Baru. Secara akar masalah, akibat lemahnya 

kinerja Sidalih, terutama dalam memilah dan memilih fungsi pendeteksian data ganda 

(double data detection), melalui mekanisme transformasi data kependudukan menjadi data 

pemilih. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara rezim administrasi kependudukan dan 

rezim administrasi Pemilu, juga menyumbang problematika data dan daftar pemilih tiap 
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kali Pemilu. Faktor daya dukung, yang bersifat asistensi langsung maupun tidak langsung, 

juga menjadi faktor yang menyumbang problematika yang terjadi. Terakhir, faktor 

partisipasi aktif dan inklusif, terutama peranan pengawas Pemilu, para pemangku 

kepentingan seperti partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, juga menentukan dan 

menyumbang permasalahan daftar pemilih. 

 

4.2. Rekomendasi 

Sangat baik apabila saran-saran di bawah ini mengayakan pemahaman bagi para 

aktor yang terlibat di dalam Pemilu, untuk menjalankannya. Saran untuk penyelenggara 

Pemilu perlu memelajari sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terutama sejak 

reformasi tahun 1999 hingga perjalanan terakhir dalam Pemilu tahun 2019 ini. Dalam 

pengelolaan daftar pemilih, muncul sejumlah permasalahan dan menyertai dalam tiap kali 

penyelenggaraan Pemilu. Dengan memahami problematika tiap Pemilu, seharusnya dapat 

menjadi bahan untuk menyudahinya. Dengan mengetahui pola-pola permasalahan, baik 

akar penyebab maupun faktor-faktor lainnya, menjadi pelajaran untuk menutup 

permasalahan yang terjadi. 

Suatu lembaga negara tidak mungkin secara sukses menjalankan tugas, wewenang, 

dan kewajibannya, apabila tidak tidak menjalin koordinasi dan sinergi dengan lembaga 

negara lainnya. Termasuk KPU, yang hampir seluruh wilayah fungsionalitasnya 

melibatkan kelompok-kelompok eksternal, baik kolega penyelenggara negara maupun 

kelompok masyarakat, maka koordinasi dan sinergi adalah menjadi kata kunci untuk 

mencapai kesuksesan. Dalam kaitan dengan pengelolaan daftar pemilih, mengharuskan 

KPU dalam kapasitas sebagai pemangku rezim administrasi Pemilu, untuk untuk 

berkoordinasi secara simultan dan paralel dengan jajaran rezim  administrasi 

kependudukan. Penulis melihat, problematika pengelolaan data pemilih dalam Pemilu, 

terletak pada koordinasi, mengingat sistem informasi yang dimiliki Ditjen Adminduk, telah 

canggih. Demikian halnya dengan program Sidalih, yang menurut penulis melekat 

kelemahan dalam pendeteksian kode ganda, meniscayakan perbaikan-perbaikan di 

dalamnya.  
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Para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu, juga memiliki peran 

strategis dalam upaya membangun Pemilu yang berintegritas. Selain bagian dari organisasi 

masyarakat sipil, yang memiliki jaringan hingga ke akar rumput, organisasi masyarakat 

sipil terbukti dalam dimensi hubungan antara negara dan masyarakat, memengaruhi secara 

sosial di tengah-tengah masyarakat bangsanya. Selain organisasi masyarakat sipil, peranan 

partai juga menentukan terhadap partisipasi politik dalam Pemilu, termasuk di dalamnya 

dalam memobilisasi para anggotanya. Partai politik sudah waktunya untuk membuktikan 

dirinya sebagai pemangku dari keberhasilan pelembagaan dirinya: apakah partai telah 

mengakar (party rooting), memiliki legitimasi (party legitimacy), bukti aturan dan regulasi 

(rule and regulation), dan berdaya saing politik (competitiveness). • 

 

Semarang, 22 Oktober 2018 
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Irwan Supriadi Rambe menyelesaikan Studi Strata (S1) 

pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dam 

Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), 

Yogyakarta. Salah satu fokus studinya adalah kajian di 

bidang studi kepartaian dan sistem pemilu. Itulah sebabnya ia 

mengambil tema skripsinya tentang ―Peranan Partai Politik 

dalam Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi atas Peran 

Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam Transisi 

Demokrasi  di Indonesia  periode  tahun 1999-2004‖. Selepas  

menyelesaikan Studi S1, ia melanjutkan Studi Strata (S2) di bidang Manajemen 

Pertahanan dan Analisis Keamanan (Defense Management and Security Analysis) 

yang diselenggarakan oleh kolaborasi dua kampus bergengsi di Tanah Air dan 

Inggris, yaitu Institute Teknologi Bandung (ITB) dan Cranfield University (United 

Kingdom) yang dibiayai melalui full scholarship oleh British Embassy. Minatnya 

pada isu-isu keamanan memiliki korelasi yang penting dalam melakukan kajian 

tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dipublikasi oleh Bawaslu RI. Pria 

kelahiran Binjai, Sumatera Utara itu aktif mengikuti berbagai kursus sistem politik 

dan kebijakan publik, antara di Jerman dan Australia. Ia pernah bekerja sebagai 

Tenaga Ahli profesional di Komisi II DPR RI pada saat dilakukannya revisi UU 

No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pengalamannya 

bekerja di berbagai badan usaha swasta menempa leadership skill dan kapasitas 

manajemennya. Antara lain pernah menjadi Direktur PT. NAS dan PT. Harmony 

Indonesia Makmur. Bersama beberapa rekannya ia mendirikan dan memimpin 

Majalah D‘News, sebuah media cetak nasional yang berbasis di Jakarta yang 

konsen dengan liputan isu-isu politik, kebijakan publik, otonomi daerah, Pemilu 

dan Pilkada, serta isu-isu human interest lainnya. Saat ini menjalankan amanat 

sebagai komisioner Bawaslu DKI Jakarta (2018-2023). 

 

 

Eko Sudianto, Lahir di Jakarta, 26 April 1970, beragama 

Islam. Sejak tahun 2001 – 2011 (dalam 2 periode), aktif 

sebagai Anggota Dewan Kelurahan Menteng Dalam – Tebet, 

(ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga Musyawarah 

Kelurahan atau LMK sampai dengan sekarang). Tahun 2013 

bertempat tinggal di Jl. Merpati IV, Kec. Bojonggede, 

Kabupaten Bogor, (yang sebelumnya bertempat tinggal di 

Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet – Jakarta 

Selatan).  Memperoleh   Gelar   Sarjana   Fakultas   Ekonomi,  

Jurusan Akuntansi pada Tahun 1997 dari Universitas Gunadarma Jakarta. Pernah 

Bekerja di Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada 2009 – 2010. Saat ini aktif di 

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI 

Jakarta, yang sebelumnya aktif di Kegiatan Kepemiluan di tingkat bawah, bersama-
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sama dengan para RT/RW, Lurah dan Camat Tebet, sejak Tahun 2004 – 2014 (baik 

sebagai PPS maupun PPK pada Jajaran KPU Kota Jakarta Selatan). 

 

 

 

MAHYUDIN, lahir di Bima, 08 Juni 1979 merupakan anak 

kedua dari empat bersaudara, menyelesaikan seluruh 

pendidikan sekolah dasar di NTB kemudian melanjutkan 

Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 

Ibnu Chaldun Jakarta dan Program Magister Hukum (S2) di 

Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Tata 

Negara (HTN). Latar belakang sebagai seorang 

Advokat/Pengacara  sekaligus  menjadi  dosen  Hukum Tata- 

Negara mengantarkan  dirinya   untuk    menjadi  Komisioner  

Bawaslu DKI Periode 2018-2023 disamping minatnya yang tinggi terhadap 

demokrasi dan pemilu serta ketatanegaraan yang selama ini didalaminya secara 

khusus. Diluar kesibukan rutin sebagai advokat dan mengajar juga aktif dalam 

berbagai kegiatan organisasi. Kecintaan terhadap organisasi dimulai sejak menjadi 

mahasiswa baik yang bersifat intra kampus dengan menduduki jabatan tertinggi 

sebagai Presiden Mahasiswa (BEM) Universitas Ibnu Chaldun Jakarta sedangkan 

organisasi ekstra kampus aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang 

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

bersifat internasional yaitu mengikuti Leadership Training ―United Nations 

Development Programs (UNDP-IYLEGI-UNDEF)‖ pada tahun 2008 di Bogor.    

 

 

Sitti Rakhman, SP., MM. Lahir  di Kendari Sulawesi 

Tenggara, menyelesaikan program S1 di Universitas 

Haluoleo. Menyelesaikan Pendidikan S2 magister 

manajemen di Jakarta. Sejak mahasiswa sudah Aktif di 

organisasi mahasiswa dan organisasi perempuan untuk 

perjuangkan perempuan dan demokrasi. Pernah mengikuti 

studi banding tentang demokrasi dan sistem kepemiluan di 

berbagai negara seperti di New Zealand dan Amerika 

Serikat. Ketertarikan pada bidang demokrasi, kepemiluan 

dan   pengawasan  sudah  terasah  sejak   menjadi  mahasiswa  

selain itu kemampuanya dalam memimpin organisasi perempuan menjadi bekal 

dalam menggagas  gerakan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. 

Pengalamannya dalam bidang kepemiluan menjadikan ia dipercaya untuk menjadi 

tim asistensi  sekaligus membantu tim perumus dan penyusun dalam pembahasan 

RUU perubahan Kedua UU pilkada yang sekarang menjadi UU 10 tahun 2016. 

Pengalaman menjadi dosen tidak tetap universitas Mercu Buana 2004, membuatnya 
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semakin matang dalam bidang manajemen SDM. Pengalaman selama menjadi 

anggota KPU Jakarta Timur periode 2008-2013 memperkokoh kemampuan 

pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang secara teknis telah dilewatinya. 

Pengalamannya sebagai Tenaga ahli komisi II DPR RI 2014-2018,  sebagai tim 

asistensi dalam revisi UU Pilkada, konsultasi Rancangan PKPU dan Perbawaslu, 

memperkuat kompotensi knowledge dan skillnya dalam penyusunan dan 

pemahaman regulasi. Ketertarikan dan minatnya yang tinggi terhadap SDM yang 

menjadi kata kunci kesuksesan pengawasan pemilu, menjadikannya terpilih 

menjadi koordinator divisi SDM. Saat ini fokusnya pada peningkatan Kapasitas 

SDM pengawasan pemilu dengan bertumpu pada Soliditas, integritas, mentalitas 

dan profesionalitas untuk efektivitas organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 

 

 

 

Achmad Fachrudin, sejak mahasiswa sudah aktif menulis 

di berbagai surat kabar nasional. Kemudian menjadi 

koresponden surat kabar mahasiswa Eksponen yang terbit di 

Jogyakarta. Selanjutnya dalam kurun waktu sekitar sepuluh 

tahun bekerja di beberapa surat kabar nasional dengan 

menjadi wartawan di harian Jayakarta, Terbit, Neraca dan 

lain-lain. Beberapa kali aktif mengelola penerbitan 

Mingguan dan Bulanan. Diantaranya menjadi Pemimpin 

Redaksi   Tabolid    Pendidikan  Prestasi,   Redaktur  Tabloid  

Abadi, Redaktur Suara Rakyat, Ketua Dewan Redaksi Majalah Islam Barokah, dan 

lain-lain. Usai menggeluti dunia pers, terjun di Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) dengan antara lain memimpin Jakarta Governance Watch (JGW), Koalisi 

LSM Jakarta (Kalista), Institute for Information and Development Studies 

(INSIDES), Wakil Direktur Pusat Studi Betawi Universitas Islam As-Syafiiyah, 

dan lain-lain. Sebelum menjadi anggota dan Ketua KPU Jakarta Selatan (2002-

2007 dan 2007-2012) serta anggota Bawaslu DKI (2012-2017), pernah menjadi staf 

ahli Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pemikirannya yang pluralistik tercermin dari 

sejumlah buku yang ditulisnya. Antara lain Tukang Insinyur Jadi Gubernur (2008), 

Gus Dur dari Pesantren ke Istana Negara (1999), Jihad Sang Demonstran (2000), 

Dinamika Politik DPRD DKI (2001), Dinamika Pemikiran Islam Kontemporer 

(2013), Jalan Terjal Menuju Pemilu (2014), Kisruh Daftar Pemilih (2015), Panduan 

Relawan Pencegahan Terorisme di Jakarta (2016),  Jebakan Demokrasi Elektoral 

(2017),  dan lain-lain.  Lulusan terbaik di Jurusan Otonomi Daerah Paska Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Jakarta, kini lebih banyak menghabiskan waktunya di 

dunia pendidikan menjadi Ketua Yayasan Intan Mutiara Khatulistiwa yang 

mengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Pesantren Mahasiswa Penghafal Al-

Qur‘an, dan menjadi Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta. 
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Nurlia Dian Paramita (37 thn) adalah Ketua Bidang 

Organisasi Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA) 

periode 2016-2020 dan anggota Jaringan Intelektual Muda 

Muhammadiyah (JIMM). Saat ini aktif menulis isu 

kepemiluan dan keperempuanan. Karyanya dimuat 

disejumlah media nasional seperti Kompas, Republika, 

KoranSindo dan Detik.Com. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu 

Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(2003) dan menamatkan studi S2 di bidang Ilmu Politik  

konsentrasi HAM dan Demokrasi dari Universitas Gadjah Mada (2012). pernah 

mengikuti “Domestic Observers Training” (NEEDS-IDEA-ANFREL) dan ‖5th 

School of Peace Studies and Conflict Transformation” (AMAN-ARF-Payap 

University) tahun 2009 di Bangkok, Thailand. Sempat bergabung menjadi Tim 

Asistensi Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu RI (2012-2017), Sterring 

Group rumpun Muhammadiyah pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat 

(JPPR) (2010-2012), dan Junior Researcher (Peneliti) di Lembaga Penelitian, 

Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (2003-2007). 

 

Nugroho Noto Susanto Lahir di Rokan Hulu Provinsi Riau, 

7 Juli 1983. Saat ini menjabat sebagai Tim Asistensi 

Bawaslu RI Beliau  mencintai dunia riset. Ketika studi di 

UMY, Nugroho berpartisipasi dalam lembaga riset di 

Fakultas ilmu ilmu politik. Bersama tim riset UMY telah 

melakukan beberapa penelitian tentang perubahan sosial dan 

politik di DIY dan Jawa Tengah. Nugroho juga memiliki 

pengalaman riset tentang perilaku pemilih dan partisipasi 

pemilih pada pilkada Rokan Hulu 2015. Pada pilkada 2017,  

Nugroho bersama pasca sarjana Ilmu Politik Universitas Riau terlibat dalam riset 

persepsi elit Kota Pekanbaru terhadap pilkada Kota Pekanbaru 2017. Pada tahun 

2017 pula, Nugroho menjadi Konsultan Lokal UNDP dalam riset SDGs di 

Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Meranti. Sejak 2017 Nugroho bergabung di 

Bawaslu Republik Indonesia sebagai Tim Asistensi. Selama di Bawaslu, Nugroho 

telah terlibat aktif dalam beberapa riset di antaranya Indeks Kerawanan Pilkada 

2018, Potensi Penggunaan Politisasi Sara Pilkada 2018, Dinamika Pilkada Paslon 

Tunggal  Tahun 2018, dan paling akhir adalah Indeks Kerawanan Pemilu 2019. 

Nugroho menikahi gadis Turi Sleman, Pamula Trisna Suri, yang berprofesi sebagai 

Guru di SMP Negeri 1 Rambah Rokan Hulu. bersama istrinya, Nugroho dikaruniai 

seorang anak, Muhammad Darwis Cokroaminoto.  
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